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Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю "МКЛ ТРЕЙД"
(для ю р и д и ч н о ї о соби : н айм енування ю р и д и ч н о ї о со б и ,

49064, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, проспект Сергія Нігояна, будинок 62, код
ЄДРПОУ: 41387628, Директор: МаласЬєєв Михайло Михайлович,
тел: +38 (095)2242695
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

адреса електронної пошти: info(a)„mkltrade.com.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________ місто Дніпро, Дніпропетровська область______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від
16.08.2002 № 1788 страхування не проводиться так як товариство не є об'єктом
підвищеної небезпеки.
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Д директор ТОВ "МКЛ ТРЕЙД" Малафєєв Михайло Михайлович
(прізвище, ім 'я та 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, устатковання підвищеної небезпеки:
1. Роботи підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності
______ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, а саме:________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах діях
____________ струму високої частоти;_________________________________________________
________ Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

5 робочих місць, з них 2, на яких існує підвищений ризик отримання травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне (адміністративне) приміщення загальною площею 21 м.кв., для розміщення
працівників, виконавчих органів, побутових приміщень для працівників розташоване за
адресою м. Дніпро, вул. Сергія Нігояна. будинок 62.
Складське приміщення загальною площею 18.66 кв.м., для розміщення та зберігання
матеріально-технічної бази, тощо за адресою м. Дніпро, вул. Сергія Нігояна. будинок 62.
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказами від 01.07.2017 року №3-ОП затверджено Положення про службу охорони
праці та Положення про систему управління охороною праці Товариства. Наказом від
01.07.2018 року №5-ОП затверджено Положення про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці. Згідно Положення про розробку інструкцій з
охорони праці розроблено та наказом від 01.07.2018 року №1-ОП введено в дію інструкції
з охорони праці по професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на
підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в декларації.
Наказом №7-ОЛ від 25.05.2018 р. відповідальним за техніку безпеки та охорону
праці призначений головний інженер (інженер з ОП за суміщенням), а саме:
(п р ізв и щ е, ім ’я та п о батькові о с іб , які в ідп ов ідаю ть за дотри м ан н ям вим ог зак он одав ств а з питань о х о р о н и праці
та п р ом и сл ов ої б езп ек и )

Заузолков Валентин Вадимович - головний інженер (інженер з охорони праці за
суміщенням) - в цілому по Товариству.
Наказом Товариства від 25.05.2018 року №5-ОП створена постійно діюча комісія по
перевірці знань з питань охорони праці у складі: Голова комісії - Малафєєв Михайло
Михайлович - директор: Члени комісії - Малафєєва Тетяна Вікторівна - фінансовий
контролер. Заузолков Валентин Вадимович - головний інженер (інженер з ОП за
суміщенням).
н аявністю сл у ж б и о х о р о н и праці, ін струкцій п р о п р оведен н я навчання та ін стр ук таж у з питань о х о р о н и п р а ц і,
ек сп л уатац ій н ої д о к у м ен т а ц ії, за со б ів ін ди в ідуал ь н ого захи ст у, н ор м ати в н о-п р ав ов ої та м атер іал ьн о-тех н іч н о ї бази
н авч ал ьн о-м етоди ч н ого забезп еч ен н я )

Відповідальні особи:
Малафєєв Михайло Михайлович - директор, відповідальний за пожежну
безпеку, за проведення медичних оглядів:
Заузолков Валентин Вадимович - головний інженер (інженер з охорони
праці за суміщенням) відповідальний за стан охорони праці на підприємстві в цілому:
відповідальний за видачу наряд-допусків: відповідальний за електрогосподарство,
відповідальний за роботи на висоті понад 1.3 метри.
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до
вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони
праці. Розроблені тематичні плани та програми навчання з питань охорони праці
посадових осіб.
Члени комісії з перевірки знань з охорони праці Товариства пройшли навчання з
питань охорони праці за нижчезазначеними напрямками в навчальному центрі з охорони
праці Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат
«Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» та перевірку знань в ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.
Витяг з протоколу №497 від 25.05.2018 року засідання комісії перевірки
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області створеної на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21
березня 2018 року №68 з перевірки знань законодавчих та нормативно-правових актів з
охорони праці, а саме: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування». Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці (Загальний курс з ОП) у
інженера Заузолкова Валентина Вадимовича,
Витяг з протоколу №453 від 18.05.2018 року засідання комісії перевірки
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області створеної на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21

березня 2018 року №68 з перевірки знань Законодавства про охорону праці. Правил
пожежної безпеки (Загальний курс з ОШ, Правил технічної експлуатації. Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 у директора
Малафеева Михайла Михайловича (група з електробезпеки IV до 1000В), інженера
Заузолкова Валентина Вадимовича (група з електробезпеки V до та вище 1000В),
Витяг з протоколу №507 від 30.05.2018 року засідання комісії перевірки
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області створеної на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21
березня 2018 року №68 з перевірки знань за «Правилами охорони праці під час виконання
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 у інженера Заузолкова Валентина Вадимовича.
Витяг з протоколу №524 від 25.05.2018 року засідання комісії перевірки
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області створеної на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21
березня 2018 року №68 з перевірки знань за «Правилами охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 у інженера Заузолкова Валентина
Вадимовича.
Робітники підприємства пройшли відповідне навчання з питань охорони праці за
нижчезазначеними напрямками в навчальному центрі з охорони праці Дочірнього
підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ
«Будівельна компанія «Укрбуд» та перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області та допущені до виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
Мажара Сергій Борисович - електромонтажник, протокол №458 від
18.05.2018 р. засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області від 11 січня 2018 року №36 про перевірку знань за
«Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98
(група з електробезпеки V до та вище 1000 В), протокол №525 від 25.05.2018 р. засідання
комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 11 січня 2018 року №36 про перевірку знань за «Правилами
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13,
допущено до робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії
струму високої частоти, до робіт з контрольно-вимірювальними приладами.
Михайлов Олексій Вікторович - електромонтажник, протокол №458 від
18.05.2018 р. засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області від 11 січня 2018 року №36 про перевірку знань за
«Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98
(група з електробезпеки V до та вище 1000 В), протокол №525 від 25.05.2018 р. засідання
комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 11 січня 2018 року №36 про перевірку знань за «Правилами
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13,
допущено до робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії
струму високої частоти, до робіт з контрольно-вимірювальними приладами.
Мажара Сергій Борисович - електромонтажник, протокол №510 від
30.05.2018 р. засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області від 11 січня 2018 року №36 про те. що працівники
підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з безпечного виконання
висотно-верхолазних робіт та робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальник
засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.001.15-07, допущено до робіт на висоті понад 1.3 метри.
Михайлов Олексій Вікторович - електромонтажник, протокол №510 від
30.05.2018 р. засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у

Дніпропетровській області створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області від 11 січня 2018 року №36 про те, що працівники
підприємства пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з безпечного виконання
висотно-верхолазних робіт та робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальник
засобів за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.001.15-07, допущено до робіт на висоті понад 1,3 метри.
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (Вступний
інструктаж; Первинний інструктаж; Повторний інструктаж; Позачерговий інструктаж;
Цільовий інструктаж).
Роботодавець організовує проведення попереднього (при прийнятті на роботу) і
періодичного (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на
роботах підвищеної небезпеки - заключний акт медичного закладу - КЗ «ЛТІПМСД №8»
від 06.06.2018 року.
В наявності експлуатаційна документація, паспорти та інструкції з експлуатації, на
обладнання яке використовується при виконанні заявлених робіт, ручний інструмент,
паспорти на запобіжні пояси ЗПЛ-K-EN (Акт обстеження №1 від 01.06.2018 року),
комплекти верхолазів (карабін, спускові пристрої, затискачі ручні, затискачі для тросу),
драбини, риштування (дата огляду - 01.06.2018 року), інструкції з експлуатації на
заявлене устаткування.
Товариством створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту
згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту. В наявності електрична дриль Baikal Е-132 AT, №402, Куова
шліф-машина Craft CAG-125/900E, №403, перфоратор Einhell BRH 1500, №401.
Шуруповерт Craft CAS-18AX. №404. подовжувач №405. рукавиці гумові діелектричні - 2
пари, калоші гумові діелектричні - 2 пари, килими гумові діелектричні (50x50/20 кВ) - 2
од., - протокол вимірювання опору ізоляційних кабельних ліній та електрообладнання
№1/150618 від 15.06.2018 року виданий Електротехнічною лабораторією ТОВ «ПОА
Купіна», свідоцтво про засвідчення технічної компетентності №ПЧ 06-2/155-2018 від
25.04.2018 року. В наявності вольтметр цифровий ХВ-50, інв. № 406. амперметр
DATAKOM DA-0303. інв. №407. які пройшли відповідну метрологічну повірку.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з
інструментом та пристроями.
В наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової
безпеки:
Правила пожежної безпеки в Україні
Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги
до виробничого обладнання
Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.
Охорона праці. Терміни та визначення основних понять.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальнім одягом,
спеціальнім взуттям та іншими Засоби індивідуального захисту
Положення про розробка інструкцій з охорони праці
Порядок проведення оглядів, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
Правила експлуатації вогнегасників
Правила пожежної безпеки в Україні
Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці
Типове положення про кабінет охорони праці

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства
Типове положення про порядок проведення навчання и перевірки знань
з питань охорони праці
Типове положення про службу охорони праці.
Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в
тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань
охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з
перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.

М.М. Малафєєв
(ініціали та прізвище)
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Примітки;

1. 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 це відповідному органу державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті.

