Центр надання адміністративних послуг

Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
„ ,,М
.
_ І п »Ь№-ог&?-&'Пг
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ______
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «М.ЕТГОРІНЖИН1РИНГ», 50008. Дніпропетровська
область, місто Кривий Ріг, вулиця Генерала Радієвського, буд. 34А_________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження.

______________________________ 41814606_______________________________
код зі ідно з СДРПОУ

Коваленко Андрій Ігорович. +38(067)553-99-03; т е1цопп/.1ііпігіпцТ/)цтаі1.согп
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім’я та по батькові.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце прож иван ня,

реєстраційний номер облікової картки платника податків,
номер телефону, телефакс)', адреса електронної пошти:

Згідно з договорами підряду по Дніпропетровській області.__________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

м.
Кривий _Ріг,
ПАТ
«АрселорМіпал
Кривий
Ріг»,
ПРАТ
«ІнгулецькийГЗК».
ПРАТ «ЦентральнийГЗК»,
ПРАТ «ПівпічиийГЗК»,
ГІРАТ «П івден нийГ ЗК ».____________________________ _________________ _
та або експлуатації (застосування) машин, механізмів, уешковання підвищеної небезпеки)

Інформація
про
наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої ш коди_____ __________ не укладався_________ ________________ ,
(найменування страхової комланії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
добровільний аудит а охорони прані не проводився__________________
(дата проведення аудиту)

Я ,_______________ Коваленко Андрій Ігорович.___________________
(прізвище, ім'я га по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткованії я
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та або машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки.

роботи верхолазні.___________________________________________________

Об\

гип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

га або експлуатуються (застосовуються) бет отримання відповідного дозволу.

____________________________ 5 робочих місць_________ __________________
кількість робочих місць, в тому числі тих.

_______в тому числі 2 на яких існує підвищений ризик виникнення гравм
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

_______роботи виконуються на об’єктах замовника_______________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

_______________одна адміністративна будівля____________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Коваленко Андрій Ігорович, директор

відповідальний за

(прізвище, ім'я та но батькові осіб.

дотримання

вимог законодавства з питань охорони пращ та промислової
які відповідаю і ь та до іри матім вимої іаконодавс іва *. пи іань

безпеки, пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти
і навчання», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області, з курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з
протоколу №431. та «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (НПАОП 0,00-1.15-07) витяг з протоколу №430 від 19,04.2018р.
Наказом
від 23.04,2018р. створено комісію перевірки знань з питань
охорони праці. Голова комісії, директор Коваленко А.І., та члени комісії:
Ткачов Антон Григорович - головний інженер, пройшов навчання в 113
«ІЛПОН» з курсу «Охорона праці-загальний курс» витяг з протоколу №207.
та «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НГІАОП 0.001.15- 07) витяг з протоколу №205 від 01.03,2018р.; Ткачов Максим
Григорович - керівник групи обстеження, пройшов навчання в 1ІЗ «ЦІ ІОН» з
курсу «Охорона праці-загальний курс» витяг з протоколу №207. та «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0,00-1.15-07)
витяг з протоколу №205 від 01.03,2018р.; Наказом
від 23,04,2018р.
призначений відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті в т.ч.
облік, організацію своєчасного огляду, випробування та зберігання
запобіжних поясів та пристосувань, ведення Журналу обліку та зберігання
засобів захисту з правом видачі нарял-догіусків - керівник групи обстеження
Ткачов М.Г. Наказом по підприємству
від
23.04,2018р. створено
службу охорони праці, функції служби покладено на головного інженера
Ткачова А.Г._______________________________________________________
Працівники, які виконують роботи на висоті пройшли навчання та
охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці.

перевірку знань в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання»
з «Правил охорони прані під час виконання робіт на висоті» (НІ ІАОІ1 0.001.15- 07) витяг з протоколу №133 від 09.02.2018р.; №205 від 0 1.03.2018р.
Верхолази, які виконують роботи, що декларуються, пройшли навчання у
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та отримали
кваліфікацію - верхолаз 6 розряд\ . витяг з протоколу № 231/9 ві;і

15.04.2016р. Комунальне підприємство «Навчально-виробничий центр»,
витяг з протоколу 113-ь від 22.04.2008р.__________________________________
Робітники, які виконують роботи на висоті, верхолазні роботи, щороку
проходять спец навчання, відповідні інструктажі, перевірку знань з питань
охорони праці та правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті у Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання м Кривий
Ріг, Навчання та інструктажі з питань охорони.. пращ проводяться у
відповідності до вимог Типового положення «Про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться
традиційними методами за білетами.___________________________________
Наказом но підприємству
від 24,04.2018р. введено в дію інструкції з
охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі: для верхолаза;
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

під час виконання робіт на висоті; з безпечної експлуатації запобіжних
поясів у т.ч, порядок їх випробування.__________________________________
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

числі та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки
(паспорти та інструкції з експлуатації на пояси лямкові запобіжні, комплекти
верхолаза). Каски, пояси лямкові запобіжні.__комплекти верхолаза
(виробництво 2018 рік), драбини (виробництво 2016 рік) використовують за
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування
відповідно до вимог
законодавства та
документів
з експлуатації
виробників._________________________________________________________
Працівники ТОВ «МЕТГОРІНЖИН1РИНГ» забезпечені спецодягом та
засобами індивідуального захисту згідно з галузевими нормами у повному
обсязі. При виконанні робіт
ТОВ «МЕТГОРІНЖИНІРИНГ» керується
нормативно-правовими актами: Закон України__«Про охорону праї п»:
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки», затверджений постановою КМУ України від 26 жовтня 2011
року №1107: Н1ІАОГІ 0,00-1.15-07 «Правила охорони гщаці під час
виконання робіт на висоті»; НІ1АОП 0.00-1.71 - І З «Правила охорони пращ
під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-4,01-08
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»: НПАОП
0,00-4,09-07 «Типове положення_про комісію з питань охорони праці
підприємства»; НПАОП 0,00-4,12-05 «Типове положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП
0,00-4,15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». НПАОП
0,00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».____________

TOB «МЕТГОРІНЖИНІРИНГ»
має куточок з охорони__праці,__який
оснащений наочним приладдям, яке постійно оновлюється з журналу
«Довідник спеціаліста з охорони праці». Наказом
від 23.04.2018р. введені
в дію програми інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони
праці.
На підприємстві ведуться__наступні журнали:__ реєстрації всім то го
інструктажу з питань охорони праці; реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з охорони пращ;
видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на
виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів; протоколів перевірки
знань; реєстрація нещасних випадків на виробництві; обліку та зберігання
засобів захисту._____________________________________________________ :
нормативно-правової та матеріально-технічної бати.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки._________________________________ _
навчально-методичного забезпечення)

Коваленко А.І.
(ініціали та ирі шище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
20yfp. №

Примітки І. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та
повідомили про цс відповідному органу державної податкової служби і мають
відмітку в паспорті.

