
Д ЕК Л А РА Ц ІЯ  
в ідповідності м атеріально-техн ічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "МЕТІНВЕСТ -  КРИВОРІЗЬКИЙ_____________

__________________ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД”________________________________
__________50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Заводська, будинок 1________

місце знаходження,

__________________________________ код СДРПОУЗ 5484610_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________ керівник - генеральний директор Левченко Олександр Валерійович_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________ тел. (056) 404-94-01,факс (056) 404-94-25_________________________
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 проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Заводська, будинок 1
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір обов'язкового 
страхування цивільної відповідності суб'єктів господарювання за______________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

шкоду, яка може бути задіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій і санітарно - епідеміологічного характеру від 01.02.2018 СТД № 3415915, укладений з ПрАТ 
"Українська акціонерна страхова компанія АСКА", термін дії до 28.02.2019._____________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
______________________________________не проводився____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Левченко Олександр Валерійович___________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

аоо фізичної осоои —  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, устаткування підвищеної небезпеки: - ковальсько - пресове устаткування (п. З 
додатку 7 до Порядку), а саме:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- прес гідравлічний Q=200 тн, заводський № 99-244,інвентарний № 400362,__________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

рік виготовлення - 1985, країна виробник - СРСР; прес гідравлічний()=200 тн,__________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

заводський № 1284, інвентарний № 40361, рік виготовлення - 1981, країнавиробник -____________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

СРСР; прес гідравлічний кувальний ПА 1343 2000т, заводський № 2,інвентарний 
№ 45252. рік виготовлення - 1977. країна виробник - СРСР: маніпулятор ковальський МК-30, 
заводський № б/н. інвентарний № 497322. рік виготовлення - 1978. країна виробник - СРСР;
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маніпулятор ковальський МК-5. заводський № б/н, інвентарний № 41813, рік виготовлення - 1965. 
країна виробник - СРСР; прес гідравлічний ковальський ПАЇ339, 800 т, заводський № 7. 
інвентарний номер 48238, рік виготовлення - 1984, країна виробник - СРСР; молот кувальний 
М1340, 1т, заводський № 303. інвентарний номер 49710, рік виготовлення - 1983. країна виробник
- СРСР; молот кувальнийМ1345. Зт, заводський № б/н.інвентарний номер 42090, рік виготовлення -
1983. країна виробник - СРСР._____________________________________________________________

1725 (в тому числі 15 робітників та 5 посадових осіб, які зайняті на експлуатації обладнання) 
робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - 12

кількість робочих місць, у  тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Промисловий майданчик TOB "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ" розташований в приміській зоні___________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

міста Кривого Рогу. Для здійснення виробничої діяльності підприємство орендує_______________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

майновий комплекс у ПРАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ”___________
Інші відомості Генеральний директор Левченко O.B.. пройшов навчання та______

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

перевірку знань із загального курсу охорони праці в ДП ”Головний навчально -_________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці (протоколи______________
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016______________________
№501-16)______________________________________________________________________________

Наказом по підприємству від 11.10.2018 № 1005створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор з охорони праці, промислової 
безпеки та екології Ткачук О.Д.; заступник голови комісії -  начальник відділу охорони праці та 
промислової безпеки Хорольська О.В.; члени комісії - в.о. начальника управління ремонтів 
Сорокотяга Д.А.. головний енергетик Степура В.А., начальник ОЛК Карпенко С.Ю., представник
профспілкового комітету ТОВ " МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" (за узгодженням).______________________

Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань із загального курсу охорони праці в ДП 
"Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 № 501-16. від
15.01.2018 № 520-17, від 13.09.2018 № 362-18); з НПАОП 27.0-1.01-08 "Правила охорони праці в 
металургійній промисловості". НПАОП 27.5-1.46-14 "Правила охорони праці у ливарному 
виробництві" в ДП " Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 27.1-1.06-08 "Правила охорони праці під час ремонту устаткування 
на пі гтприемствах чорної металургії" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та 
перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці при роботі з 
інструментами та пристроями" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та 
перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 27.0-4.02-90 "Положення про застосування нарядів- 
допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях 
Міністерства металургії СРСР" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та 
перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 27.12.2016 № 501-16); з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ДП " Головний навчально-методичний центр Держпраці" та 
перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 27.12.2016 № 507-16);з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" : в 
ДП " КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.12.2016 № 219-16)._____________
На підприємстві розроблено та затвердженоПоложення:"Положення про систему управління 
охороною праці", затверджене наказом від07.12.2016 № 018/02;"Положення про службу охорони 
праці -  Дирекцію з охорони праці, промислової безпеки та екології", затверджене наказом від



з

31.08.2018 №853;'’Порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці і пожежної безпеки 
для працівників ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ". затверджений від 07.12.2016;"Положення про 
систему видачі змінного завдання’1, затверджене наказом від07.12.2016 № 018/03; ’’Положення про 
роботу уповноважених трудовим колективом з питань охоронипраці", затверджене протоколом
загальних зборів трудового колективу від21.12.2016 № 3.______________________________________

Наказом від 29.12.2016 № 203 призначено відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства - головний енергетик Степура В.О., який пройшов 
навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в 7ТП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та 
перевірку знань в комісії Держпраці, маєУ групу з електробезпеки та допущений до роботи в 
електроустановках до і вище 1000 В (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці від 27.12.2016 № 507-16).____________________________________________________________

Наказами та розпорядженнями по підприємству призначені особи (з числа посадових осіб, які 
пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці), що відповідальні за 
справний стан та безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також відповідальні
за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.___________________________________________
На підприємстві діє служба охорони праці (наказ про створення служби охорони_______

наявністю служби охорони праці.

праці від 07.12.2016 № 018/01). Служба з охорони праціТОВ ’’МЕТІНВЕСТ -  КРИВОРІЗЬКИЙ 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"підпорядкована безпосередньо генеральному директору 
підприємства.Служба охорони праці має наступну структуру: керівник служби - директор з
охоронипраці, промислової безпеки та екології Ткачук О.Д.____________________________________
Спеціалісти служби охорони праці: начальник відділу охорони праці та промислової безпеки -  
Хорольська О.В. начальник віллілу лінійного контролю -  Карпенко Е.Ю. провідний інженер з 
охорони навколишнього середовища Федорченко Н.В.; провідний інженер з роботи з підрядними 
організаціями Береза О.Г.; провідний інженер з охорони праці Холмірзаєва Т.П.; провідний інженер 
з бюджетування. ста звітності та забезпечення 313 Пефтієва М.В.; провідний інженер з технагляду 
за будівлями і спорудами Катрук В.В.; інженер технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А., 
інженер з технічного нагляду 1 категорії Качуровський В.В; інженер з охорони праці І категорії 
Саніцька І.В.; інженер з охорони праці II категорії Жильцов В.І.; лікар з гігієни праці -  Юрага О.І.

_____ Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірки знань
законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами комісії,
ві лповіпальними особами та працівниками підприємства, а саме:_______________________________
_____з загального курсу "Охорона праиі”:___________________________________________________

- генеральний директор Левченко О.В., директор з охорони праці, промислової безпеки та 
екології Ткачук О.Д., начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В., 
провідний інженер з охорони праці Холмірзаєва Т.П.. інженер з охорони праці 1 категорії Саницька
І.В... інженер з охорони праці Жильцов В.І.. провідний інженер з пожежної безпеки Жук П.М., 
інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А.. інженер з технічного нагляду 1 категорії 
Качуровський В.В.. провідний інженер з технічного нагляду Береза О.Г., в.о. начальника управління 
ремонтів Сорокотяга Д.А.. головний енергетик Степура В.О., головний технолог Бегма В.М., 
начальник бюро ливарного виробництва Петренко С.Ю.. начальник бюро механоскладального 
виробництва Корольов B.C., головний зварник - начальник бюро Гуров Д.Г., директор з технології 
та якості Бондаренко С.С., головний метролог Баранець М.І., начальник служби з ремонту та 
налагодження пристроїв і обладнання Нестеров К.В.. начальник копрового цеху Близнюк С.С., 
начальник віллілу технічного контроля Бурдюк A.A.. начальник МСЦ Горбатюк М.О.. заступник 
начальника МСЦ Горбенок В.М. начальник модельного цеху Ефіменко С.М... начальник бюро 
логістики і складського господарства Умріхін М.В., начальник енергоцеху Мітютко І.О., начальник 
газової служби Ясельський Ю.П.. начальник ОЛК Карпенко С.Ю... та інші посадові особи пройшли 
навчання в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії
Держпраці (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2016 № 
501-16. від 15.01.2018№ 520-17. від 13.09.2018 № 362-1________________________________________
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пройшли навчання в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
27.12.2016 № 501-16):____________________________________________________________________
_____з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів":_____________________________________________________________________________

- начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В. (IV група з 
електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), інженер з охорони 
праці Жильцов В.I. (II група з електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою 
до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська JI.A. (IV група з електробезпеки, 
допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 
категорії Качуровський В.В.(ІУ група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В), провідний інженер по роботі з підрядними організаціями Береза О.Г. (IV 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), головний 
енергетик Степура В.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), начальник служби з ремонту та налагодження пристроїв і обладнання 
Нестеров К.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
1000 В), начальник енергоцеху Мітютко І.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник газової служби Ясельський Ю.П., 
начальник OJIK Карпенко Є.Ю.. та інші в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" 
та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 27.12.2016 № 507-16);_____________________________________________________

- В.о. начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк Є.В., 
начальник дільниці СФЛЦ Шевченко С.І., начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СІФЛТТ Кирпиченко Е.В., начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В.. Майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В., начальник дільниці МСЦ №1 Кожуховський 1.1., начальник дільниці МСЦ 
№1 Никитченко В.Г., майстер копрового цеху Денисенко В.В., електромеханік Яцеленко О.В., 
електромеханік Ткач Ю.А.. електромеханік Половинкін М.П., енергетик Качур М.В., 
електромеханік Чернян В.І.. начальник дільниці Солярчук A.A., начальник злектромонтажної 
дільниці Андрейчук В.М.. майстер ЕМД Дорошенко О.І., енергетик Кон О.М., механік Вавінський 
В.В., начальник МСЦ Подлибнюк А.П., начальник РІЦ Медведев О.В., майстер МСЦ Степанова 
Л.М., майстер ЦМК Петренко Q.B., майстер КПД ЦМК Мельник М.Ю., начальник дільниці ЦМК 
РубісІ.О., начальник МСЦ Горбатюк М.О., начальник дільниці МСЦ Калашніков В.В. та інші 
пройшли навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 27.12.20 № 214-16 та від 28.12.2016 № 216-
т __________________________________________________________________________________________________
_____з ".Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” :________________________

- начальник віллілу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В. (IV група з 
електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В ),, інженер з охорони 
праці Жильцов В.I. (II група з електробезпеки, допущена до роботи в електроустановках напругою 
до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 категорії Тарковська Л.А. (IV група з електробезпеки, 
допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), інженер з технічного нагляду 1 
категорії Качуровський В.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В), провідний інженер по роботі з підрядними організаціями Береза О.Г. (IV 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), головний 
енергетик Степура В.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), начальник служби з ремонту та налагодження пристроїв і обладнання 
Нестеров К.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
1000 В), начальник енергоеху Мітютко І.О. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник газової служби Ясельський Ю.П.. 
начальник ОЛК Карпенко С.Ю.. та інші пройшли навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці від 28.12.2016 № 219-16);____________________________________________



- В. о. начальника СФЛЦ Шевченко A.C.. заступник начальника СФЛЦ Магдалюк С.В..
начальник дільниці СФЛТТ, ТІТевченко C.І., начальник дільниці СФЛЦ Коваль Т.М.. старший 
майстер СФЛЦ Кирпиченко Е.В.. начальник дільниці КПД ЦМК Геращенко Ю.В.. Майстер ТОД 
СФЛЦ Столітня Г.В.. начальник дільниці МСЦ Кожуховський 1.1., начальник дільниці МСЦ 
Никитченко В.Г.. майстер копрового цеху Денисенко В.В.. електромеханік Яцеленко О.В.. 
електромеханік Ткач Ю.А„ електромеханік Половинкін М.П.. енергетик Качур М.В.. 
електромеханік Чернян В.І.. електромеханік Солярчук A.A.. начальник дільниці 
водотеплозабезпечення Волков В.В.. . начальник електромонтажної дільниці Андрейчук В.М.. 
майстер F.MH Дорошенко О.І.. енергетик Кон О.М.. механік Вавінський В.В.. начальник МСЦ 
Подлибнюк А.П.. начальник РТЦ Медведєв О.В., майстер МСЦ № Степанова Л.М.. майстер ЦМК 
Петренко О.В.. майстер КИЛ ТТМК Мельник М.Ю.. начальник дільниці ЦМК Рубіс І.О., начальника 
МСЦ Горбатюк М.О.. начальника дільниці Калашніков В.В. в ДП " КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії ДП " КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ” (протоколи засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці 27.12.2016 № 215-16 та від 28.12.2016 № 217-16)._________________
Керівники, посадові особи та фахівці структурних підрозділів TOB "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" 
пройшли перевірку знань із загального курсу охорони праці. НПАОП 27.0-1.01-08 "Правила 
охорони праці в металургійній промисловості”. НПАОП 27.1-1.06-08 "Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії1’, НПАОП 27.5-1.46-14 "Правила 
охорони праці у ливарному виробництві". НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
інших нормативно-правових актів з охорони праці в центральній комісії ТОВ "МЕТІНВЕСТ -
КРМЗ" (протоколи від 29.12.2016 №№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11)._____________________________

Робітники підприємства згінно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і пройшли перевірку знань 
нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці 
підприємства, а саме: з питань охорони праці, нормативно - правових актів з охорони праці,
інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи._________________________________

Наказом від 07.12.2016 № 018/06; Наказом від28.02.2017 № 211; Наказом від 15.03.2017 № 
289/1; Наказом від 25.05.2017 № 519; Наказом від 15.12.2017 № 1025 Наказом від 15.02.2018 № 
139/1; Наказом від 20.04.2018 № 344; Наказом від 23.04.2018 № 347; Наказом від 25.05.2018 № 
432/1; Наказом від 31.08.2018 № 851; Наказом від 21.09.2018 № 915переглянуті та затверджені 
інструкції з охорони.______________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання таінструктажу з питань охорони праці,

праці, на види робіт підвищеної небезпеки та на професії.____________________________________
Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 

законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони пратті та протипожежної безпеки". Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці. Переглянуто та затверджено програму вступного інструктажу та перелік питань
первинного інструктажу.___________________________________________________________________
В наявності є необхілна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі_______________

експлуатаційної документації

та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на прес гідравлічний горизонтальний 0=200 тн. заводський № 99-244,інвентарний № 
40362. рік виготовлення - 1985, країна виробник - СРСР; прес гідравлічний 0=200 тн, заводський № 
1284,інвентарний № 40361, рік виготовлення - 1981, країна виробник - СРСР; прес гідравлічний 
кувальний ПА1343 2000т, заводський № 2,інвентарний № 45252, рік виготовлення - 1977, країна 
виробник - СРСР; маніпулятор ковальський МК-30, заводський № б/н, інвентарний 
№ 497322, рік виготовлення - 1978. країна виробник - СРСР; маніпулятор ковальський МК-5, 
заводський № б/н.інвентарний № 41813, рік виготовлення - 1965, країна виробник - СРСР; прес 
гідравлічний ковальський ПА1339, 800 т, заводський № 7, інвентарний номер 48238, рік 
виготовлення - 1984. країна виробник - СРСР; молот кувальний М1340, 1т. заводський № 303, 
інвентарний номер 49710, рік виготовлення - 1983, країна виробник - СРСР; молот кувальний 
М1345, 3т, заводський № б/н,інвентарний номер 42090, рік виготовлення - 1983, країна виробник - 
СРСР. Позачерговий технічний огляд ковальсько - пресовому проведено ДП "Криворізький ЕТЦ"



ö

(Дозвіл на виконання робіт за № 483.15.30, що діє до 01.04.2018 та продовжений до 01.04.2023; №
232.18.30, що діє до 02.07.2023).________________________________________________________
_____Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та________

засобів індивідуального захисту

засобами інттивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту" (костюмом зимовим робочим, комплектом робочого спецодягу, 
спецвзуттям: захисні ботики утепленні, ботики робочі, робочими рукавички поліуретановими. 
захисними касками, захисними окулярами). Засоби індивідуального захисту використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників._______________________________________________________
TOB "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" забезпечено нормативно -  правовою______________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

документацією: Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
пі гтвиптеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 
року № 1107 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48). НПАОП 
27.0-1.01-08 "Правила охорони праці в металургійній промисловості", НПАОП 27.1-1.06-08 
"Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії" . 
НПАОП 27.5-1.46-14 "Правила охорони праці у ливарному виробництві". НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями", НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", 
НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове 
положення про службу охорони праці" . НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці". НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці" . НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці", 
НПАОП 27.0-4.02-90 "Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії СРСР", НПАОП 
0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників". 
Працівники підприємства періодично проходять медичний огляд та психофізіологічне обстеження
(останній заключний акт від 02.01.2018 № KPM3/38-18, виданий ТОВ "МЕДИКОМ").____________
У ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" є кабінет з охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними 
та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою. 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними 
для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці._________________________
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
промислової безпеки під час експлуатації шладнання, яке декларується.________________________

t

І 7/  / /
О.В. Левченко

(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 ( И ^  р.

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, устаткування 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.” .


