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Відомості про РоботодавияТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТКОМ ІНВЕСТ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Украйна, 49101, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., м.ДНІПРО, вул.В.ЧАПЛЕНКА, будинок № 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,

info@mkinvest.com.ua 
адреса електронної пошти;

№ тел.+380977542606

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;

на об’єктах замовника на території Дніпропетровської області.______________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатації (застосування)

машин,механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особамі« 
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 праці______відсутня______
(дата проведення аудиту)

Я, Мацюк Олександр Вікторович 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавств« 
з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під 
водою

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідногодозволу

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 -  1,1 адміністративна будівля, побутові приміщення 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,
Роботи планується виконувати на об’єктах замовників.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:info@mkinvest.com.ua


Інші відомості Директор Мацюк Олександр Вікторович, головний інженер Пасикалюк Євг<- 
начальник виробничої юільнииі Балабуха Микола Миколайович, заступник директора з охо~роі>.  ̂
промисловаї безпеки Білякова Альбіна Вікторівна, головний енергетик Влаиченко Михайло К  
пройшли навчання~в 4v

(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть)

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки  
Дніпропетровській області згідно Загального к у р с у  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.№ 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 
протоколу № 85 від 04.04.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 
02176: Білякова A.B. 02177, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 02179, Балабуха М.М. посв.№ 02178, Владиченко М.І. 
посв. № 02181):

Згідно «Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин відкритим 
способом» НПАОП 0.00-1.24-10 Виписка з протоколу № 26.6-18 від 19.06.2018 р Навчальний центр з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В. ( Мацюк О.В посв. № 223-06/18: Білякова A.B. 226-06/18, Балабуха М.М. 
посв.№ 225-06/18. Пасикалюк Є.Д. посв. № 224-06/18):

Згідно «Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А.3.2-2-200 » Виписка з протоколу № 145 від
11.06.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк О.В посв. № 03920: Білякова A.B. 
03921: Балабуха М.М. посв.№ 03922, Пасикалюк Є.Д. посв. № 03923):

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, 3 34-35, ст. 458: постанова КМУ ві 26.06.2013 р. № 444 Виписка з протоколу № 126 від
18.05.2018 р. ТОВ «Учбово курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» ( Мацюк O B посв. № 03276: Білякова A.B. 
03277, Пасикалюк Є.Д. посв.№ 03279, Балабуха М.М. посв.№ 03278)

Наказом №20/06-18 від 20.06.2018 р. відповідальною особою за безпечне виконання маркшейдерських 
робіт з правом видачі наряд-допусків призначено начальника дільниці Балабуху М.М. Право затвердження 
наряд-допусків надається головному інженеру Пасикалюку Є.Д.

Інженер-маркшейдер Первушин Сергій Васильович, диплом HP 34826218 30.06.2008 р НГуніверситет. 
(кваліфікація гірничий інженер -маркшейдер).

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 охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційно їдокументації, засобів індивідуального захисту,
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
нормативно-правової та матеріально-технічноїбазинавчально-методичного забезпечення)

«Типове положення про порядок проведоення навчання і перевіркизнань з питань охоронипраці», 
наказом № 29/05-1 від 29.05.2018 р. на підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕТКОМ ІНВЕСТ» переглянута та затверджена комісія з перевірки знань 
працівників з питань охоронипраці у складі:

Голова комісії - 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 TOB «МЕТКОМ IHBECT», 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 охоронипраці для слюсаря-ремонтника.
Інструкція з охоронипраці при експлуатації ручнихелектромашин, ручного електроінструменту, 
переноснихелектросвітильників та подовжувачів.
Інструкція з охоронипраці з наданняпершоїмедичноїдопомоги при нещаснихвипадках на 
виробництві.
Інструкція з охоронипраці при виконаннігазонебезпечнихробіт.
Тексти інструкцій є стислими, з р о з у м іл и м и  і не допускають різнихтлумачень. 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 перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на підприємстві, 
затверджений директором 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.
Жернал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 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.

V відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом. 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту», та наказу № 8/05-1 від 08.05.2018 о., 
працівники ТОВ «МЕТКОМ ІНВЕСТ»,», які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені 
спецодягом: каски будівельні, щитки захисні, протигази шлангові, газоаналізатор, пояса лямкові 
комбіновані, набір слюсарного інструменту.респіратори, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, 
рукавиці комбіновані, комбінезон, боти шкіряні, рукавиці комбіновані, окуляри світлозахисні, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого 
Постановою КМУ №761 від 27.08.2008р

Підприємство забезпечено: Тахеометр електронний ЕБ -105 зав № GZ 4140 «Торсоп» свідоцтво про 
перевірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки № 109749 від 30.08.2018 ДП 
«Криворізький НВЦ стандартизації. метрології та сертифікації (ДП «Кривбасстандартметрологія);: 
Тахеометр електронний ЕБ -105 зав № С 4140 «Торсоп» свідоцтво про перевірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки № 109431 від 29.08.2018 ДП «Криворізький НВІ_1 
стандартизації. метрології та сертифікації (ДП «Кривбасстандартметрологія);Нивелір АІ_ 124. зав № Т 
67663 (виробник РОІР) свідоцтво №109429 від 31.08.2018 р. ДП «Криворізький НВЦ стандартизації, 
метрології та сертифікації (ДП «Кривбасстандартметрологія):,: Нивелір оптичний «Торсоп» А Т -В 4А /Х  
сер. № УУР 044405 свідоцтво №1464-18/2 від 06/09/2018 р.ДП «Дніпропетровський регіональний 
державний науково-технічний центр стандартизації. метрології та сертифікації»

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених робіт, 
матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення



- Закон України «Про охорону праці». *=- —ч
- Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт пдвищен 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
- Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 р. №725 і від 26.10.2011 
№1107 (Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48).
-Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».
- НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- 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 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт.
- НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягої 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- 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 н 
підприємстві.
- НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праї 
працівників.

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, технічним 
засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони праці, планами 
графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення інструктажів і розклад учбови 
занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов і безпеки праці, передбачених 
колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні виробничі фактори на робочих місця, 
структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них тощо. Є в наявності бібліотечний фонд, якиї 
включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань безпеки т; 
охорони праці, підручники, методичну та довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та іни. 
інформаційні матеріали. Наказом № 28/05-2 від 25.05.2018 року відповідальність за організацію роботь 
кабінету охорони праці покладено на заступника директора з ОП та ПБ Білякову A.B. Журнали 
положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають вимогам законодавства : 
питань охорони праці. Наказом № 28/05-3 від 25.05.2018 . поклав на себе відповідальність зг 
актуалізацію, обліку зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охороні/ 
праці покладено /^заступни ка  директора з ОП та ПБ Білякову А.еГ

Мацюк О.В.
(гіМпис) (ініціали та прізвище)

27 листопа Г72018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці 2018 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, 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.” .
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