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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ «МЕТЕНЕРГОМАШ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50025 Україна, Дніпрпетровська область, м. Кривий Ріг вул. Прорізна, 89А код ЄДРПОУ 
31224470, директор підприємства Гніденко Юрій Олександрович 0564-94-72-54, 098-33-17-488

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
___________________________________ chukardina oksana@ukr.net_______________________________

телефаксу, адреса електронної пошти

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

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання,

номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

50025 Україна, Дніпрпетровська область, м. Кривий Ріг вул. Прорізна, 89А, митний склад 
приміщення, митний склад майданчик, комерційний склад, комерційний склад, зона митного 
контролю 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 відшкодування наслідків можливої ш коди__________________________________
______(зазначається у разі потреби)_________ __________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ не проводили_____
(дата проведення аудиту)

Я, Гніденко Юрій Олександрович_________________________________ _____________________
різвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Технологічні транспортні засоби, а саме:

mailto:oksana@ukr.net


Автонавантажувач вилковий TOYOTA 02-7FG40 рік випуску 2005 заводський комер 
№A7FGA50E31009, автонавантажувач CLARK С40 рік випуску 2002 заводський комер №CY-110-1- 
GEF-064, автонавантажувач TOYOTA 02-5FD35 рік випуску 1993 заводський комер № 5FD35E20267,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу,

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6 робочих 
місць, в тому числі на них існує підвищений ризик виникнення травм

Кількість будівель і споруд (приміщень виробничих об’єктів (цезів. дільниць, структурних 
підрозділів): адміністративно-побутовий корпус, митний склад приміщення, митний склад 
майданчик, комерційний склад, контрольно-пропускний пункт №1 та №2, оглядова зона.

Інші відомості:

Прізвище, ім’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки:

На ТОВ «МЕТЕНЕРГОМАШ» наказами по підприємству призначені:

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці і цілому, директор підприємства 
Гніденко Ю.О.

за безпечне виконання робіт по підприємству, а саме:

-  Відповідальний за належний стан та експлуатацію електрогосподарства - електрик Берусь 
В.П., наказ №20 від 01.06.2018 року)

-  Відповідальний за перевірку технічного стану колісних транспортних засобів майстер 
виробництва Голуб В.M., бригадир основного виробництва Кожухар А.П. наказ №22 від 
01.06.2018 року.

-  Відповідальний за технічний стан автонавантажувачів майстер виробництва Голуб В.M., 
наказ №24 від 04.06.2018 року.

-  Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті відповідальна з питань охорони праці 
Старіченко Т.П., наказ №25 від 04.06.2018 року.

-  Відповідальний за безпечне виконання вантажно - розвантажувальних робіт майстер 
виробництва Голуб В.M., наказ №21 від 01.06.2018 року.

Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 16 від 01.06.2018 року створена 
комісія з охорони праці, наказом № 7 від 22.02.2018 року створена служба з охорони праці на 
підприємстві та наказом № 6 від 22.02.2018 року затверджено нормативна документація щодо 
охорони праці на підприємстві.

Інформація про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні 
праці по професіям та видам робіт згідно положення:

Наказ № 30 від 21.02.2017 року; Наказ №19 від 01.06.2018 року

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на 
устаткування, обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім 
дільницям;



Забезпечення засобами індивідуального захисту:

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.

і по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
ідозуир^бро'ї безпеки, наявність служби охброни праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

[»уктажу з питань о х ц ^ н и  праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

ю . о
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 20 ,

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.


