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Відомості про роботодавця
Т О В А Р И С Т В О З О Б М Е Ж Е Н О Ю В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т К Г ІУ ІЕ Т К О М ІН В Е С Т"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Укр ай на, 49101, Д Н ІП Р О П Е Т Р О В С Ь К А обл ., м .Д Н ІП Р О , в у л .В .Ч А П Л Е Н К А , б у д и н о к № 16, кв.11

місце її державної реєстрації,
ЄДРПОУ 41755347, Мацюк Олександр Вікторович
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
in fo @ rn k in ve st.co m .u a

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, телефакс), адреса електронної помп и:
на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області._______________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатації (застосування)
машин,механізмів, устаковання підвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування
наслідків
можливої
шкоди
відсутня
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і

відсутня_______
(дата проведення аудиту)

Я, Мацюк Олександр Вікторович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань
охорони праці під час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)
небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

експлуатуються (застосовуються) без отриманнявідповідногодозволу
кількість робочих місць - 23, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
травм - 2 ,1 адміністративна будівля, побутові приміщення
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,
Роботи планується виконувати на об’єктах замовників.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор Мацюк Олександр Вікторович, головний інженер Пасикалюк Євген Дмитрович, начальник
виробничої дільниці Балабуха Микола Миколайович, заступник директора з охорони праці та промислової безпеки
Білякова Альбіна Вікторівна, головний енергетик Влаиченко Михайло Іванович пройшли навчання в
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, я кі відповідають)
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Дніпропетровській області згідно Загального курсу з ОП (Законодавство України про охорону праці. Основні положення
Закону України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв'язок з
іншими Законами України, «Законодавство України про працю» та прийнятих відповіно до них нормативно-правових
актів. Виписка з протоколів № 83/4.5/2018 від 23.04.2018 р. та № 90 06.04.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат
ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 02802; Білякова A.B. 02803, Пасикалюк Є .Д . посв.№ 02804, Балабуха М.М_посв N°
02309, Владиченко М.І. посв. № 02311);

Згідно «Правил охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 Виписка з про токСу.
85 від 04.04.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 02176; Біляко ва А В. 02ІV ^
Пасикалюк Є.Д. посв.№ 02179. Балабуха М.М. посв.№ 02178, Владиченко М І. посв. № 0 2 181):

Згідно «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пара і гарячої води» НПАОП 0 00-1 11-98 Виписка з
протоколу № 95 від 12.04.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В ПОС8. № 02455.
Білякова A.B. 02456, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 02458, Балабуха М.М. посв.№ 02457, Владиченко М.І . посв. № 02460);
Згідно «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пара і гарячої води» НПАОП 0.00-1.1 1-98 Виписка з
протоколу № 95 від 12.04.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 02455,
Білякова A.B. 02456, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 02458, Балабуха М.М. посв.№ 02457, Владиченко М.І . посв. № 02460),
Згідно «Правил пожежної безпеки в Україні» затверджених наказом МВС від 30,12,2014 р за № 1417 , який
зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р за № 252/26697; Кодек цивільного захисту України ВВр.2013^
З 34-35, ст. 458; постанова КМУ зі 26.06.2013 р. № 444 Виписка з протоколу № 126 від 18 05 2018 д. ТО В «Учб ово
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 03276; Білякова А.В, 03 2 77, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 03279,
Балабуха М.М. посв.№ 03278, Владиченко М.І. посв. № 03281);

Згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40 1-1.21-98; «Правил безпечної
експлуатації електроустановок» НПАОП 4 0 .1-1,01-97»;»Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40,1;
1,07-01; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» п 1.3; «Законоавства про охорону праці»,
«Правил пожежної безпеки» (розділ 7,8) Виписка з протоколу № 97 від 16.04.2018 р . ТОВ «Учбово курсовий ком б інат
ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 02495; Білякова A.B. 02496, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 02498, Балабуха М.М посв.№
02497, Владиченко М.І. посв. № 02500);
Директор Мацюк Олександр Вікторович, головний інженер Пасикалюк Євген Дмитрович, начальник виробничої
дільниці Балабуха Микола Миколайович, заступник директора з охорони праці та промислової безпеки Білякова
Альбіна Вікторівна, пройшли навчання
Згідно «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В. 2.5-20-2001 Г а зопостачання Виписка з
протоколу № 133 від 29.05.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О .В посв. № 03514
Білякова A.B. 03515, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 03516, Балабуха М.М. посв.№ 03517),

Директор Мацюк Олександр Вікторович, головний інженер Пасикалюк Єв ген Д м итрович, начальник вироб н имої
дільниці Балабуха Микола Миколайович, заступник директора з охорони праці та промислової безпеки Біляко ва
Альбіна Вікторівна, пройшли навчання
Згідно «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В. 2.5-20-2001 Г а з о постачання Виписка з
протоколу № 133 від 29.05.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв № 03514,
Білякова A.B. 03515, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 03516, Балабуха М.М. посв.№ 03517);
Директор Мацюк Олександр Вікторович, головний інженер Пасикалюк Євген Дмитрович, начальник виробничої
дільниці Балабуха Микола Миколайович, заступник директора з охорони праці та промислової безпеки Біля ко ва
Альбіна Вікторівна, пройшли навчання
Згідно «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 виписка з
протоколу N° 099 від 25.05.2018р ТОВ «УК Спектр» ( Мацюк О.В посв № 03531; Білякова A.B. 03533, Пасикалюк Є Д
посв.№ 03532, Балабуха М.М посв.№ 03534);

Наказом №1/06-18 від 01.06.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання газонебезпечних робіт з правом
видачі наряд-допусків призначено начальника дільниці Балабуху М.М. Право затвердження наряд-допусків надаєтіься
головному інженеру Пасикалюку Є.Д.
Наказом № 2/06-18 від 01.06.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання робот в колодязях, шурфах.
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) з
правом видачі наряд-допусків призначено начальника дільниці Балабуху М .М .
Слюсарі-ремонтники Балабуха Володимир Миколайович, Єрмаков Олександр Олександрович пройшли навчання у ТОВ
«УК Спектр» за професією - слюсар-ремонтник 4 (четвертого) розряду. Виписка з протоколу № 099 від 26.04 2 0 18.р
Посвідчення №0792. N90793.

Слюсарі-ремонтники Балабуха Володимир Миколайович, Єрмаков Олександр Олександрович пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно питань охорони праці, інструкцій з ОП в обсязі виконуваних робіт, Протокол
№ 1/2018 від 04.06.2018 р.
Слюсарі-ремонтники Балабуха Володимир Миколайович, Єрмаков Олександр Олександрович пройшли навчання та
перевірку знань в комісії підприємства згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2/2018 від 18.06.2018 р.

Наказом № 28 /05-1 від 28.05.2018 р. фунції служби охорони праці покласти на заступника директора з ОТ і ПБ
Білякову A.B.
Наявність служби очорони прані, інструкцій про проведення навчання га
інсгр\істажу з питань охорони пршіі. екеилуакшіпно ї докумілпппії. пісобіи індивідуальної о иіхисіу.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05
нормативно-правової та матеріальио-технічноїбаіинавчальпо-мо ї одичного пібезпсченпя)
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевіркизнань з питань охорони пращ», наказом № 29/05-1
від 29.05.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТКОМ ІНВЕСТ»
переглянута та затверджена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі.Голова комісії і
директор Мацюк О.В.
Члени комісії

- головний інженер Пасикалюк Є.Д.
-начальник дільниці Балабуха М.М.
-заступник диретора з ОП і ПБ Білякова A.B.

На підприємстві ТОВ «МЕТКОМ ІНВЕСТ». наказом №21/05-1 від 21.05.2018 р. переглянуті, затверджені та
введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям:
Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника.
Інструкція з охорони праці при експлуатації ручних електромашин, ручного електроінструменту, переносних
електросвітильників та подовжувачів.
Інструкція з охоронипраиі з надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві.
Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту
відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. Наданий перетик
журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, затвердже ний ^и р е кт о р о м
підприємства від 20.05.2018 р. :
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал протоколів перевірки знань.
Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
Ж ернал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
Ж урнал обліку та зберігання засобів захисту.
Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
Ж урнал огляду газовикористовуючого обладнання.
інстр укцій про п р о в е д е н н я н ав ча н н я та ін с тр уктаж у з питань о хо р о н и праці,

Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони
праці;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію,
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.
У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеиодягом.
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 8/05-1 від 08.05.2018 р .. працівники ТОВ
«МЕТКОМ ІНВЕСТ»,». які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом: каски будівельні,
щитки захисні, протигази шлангові, газоаналізатор, поясалямкові комбіновані, набір слюсарного інст руменілу.
лампа т ипу ЛВВК, респірат ори, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, комбінезон, бот и
ш кіряні, рукавиці комбіновані, окуляри світлозахисні, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисп і у.
Засоби індивідуального захист у відповідають вимогам Технічного регламент у засобів індивідуального захисту.
затвердженого Постановою КМ У №761 від 27.08.2008р

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правово ю ба зою для виконання зазначених робіт, матер іа л ьно •
технічна база та навчально-методичне забезпечення
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
- НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці
- НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників.
Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами
макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами, графіком роботи
кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці.
виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні

шкідливі і небезпечні виробничі Ф актори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту в? '
них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони пращ.
акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, п і д р у ч н и к и , методичну та довідкову літературу, спеціалізовані
періодичні видання та інші інф ормаційні матеріали. Наказом № 28/05-2 від 25.05.2018 року відповідальність за
організацію роботи кабінету охорони праці покладено на заступника директора з ОП та ПБ Білякову A.B. Журнали,
положення, інструкції 3 охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства з питань
охорони праці. Наказові № 28/05-3 від 25.05.2018 .
відповідальність за актуалізацію, облік, зберігання, видачу.
перегляд^таЯгітевван^змін в нормативну документацію з охорони праиі покладено на заступника директора з ОП та

Мацюк О.В.
(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 підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищ еної 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.".

