
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 

Найменування юридичної особи: ТОВ «МеталКрафт»
Місцезнаходження юридичної особи: 35500, Рівненська область, Здолбунівський 
район, смт. Мізоч, вул. Острізька, ЗЗА.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 38230905
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Ужелін Микола Дмитрович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
(036) 524-09-01, vb@metalkraft.com.ua.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35500, Рівненська область, 
Здолбунівський район, смт. Мізоч, вул. Острізька, ЗЗА.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ СК
«Арсенал»,договір № 78/32 від 15.12.2017p.no 15.12.2018р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Ужелін Микола Дмитрович — директор цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме: ковальсько-пресове устатковання .

Найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
тип або марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та /або експлуатуються (застосовується) без отримання 
відповідного дозволу:

Гідравлічний прес Baykal, APHS3104x90 Hydraulic Press Bracke, ін. № 106, 
Tуреччина, 2012р.

Піч для полімеризації порошкових фарб «HAYTEX-HT, ін. № 101, Україна,
2008р.

• Верстат для протяжки дроту «Ультімат», ін. № 102, Україна, 2012р.
• Верстат токарний, ін. № 24, СРСР, 1974р.
• Зварювальний верстат «Мерітус», ін. № 103, Англія, 2006р.
• Координатно-пробивний верстат TRUMATIC-200, ін. № 105, Німеччина, 

1996р.
• Верстат MTIR - машина тример для обробки металу, ін. № 107, Англія, 2000
• Диропробивний верстат для труб з ручною подачею, ін. № 108, Італія, 2016р.
• Верстат стрічково-відрізний «Мить 1-03», ін. № 109, Україна, 2010р.
• Верстат стрічково-відрізний «Мить 1», ін. № 109, Україна, 2010р.
• Стрічкова пила по металу SG 4012, ін. № 111, Німеччина, 2015р.
• Гільйотинні ножниці 3446, ін. № 54, Україна, 1991р.
• Лазерна установка «Bystronic», ін. № 104, Швейцарія, 2012р.

Кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

mailto:vb@metalkraft.com.ua


На підприємстві працює 14 робітників,які виконують роботи підвищеної 
небезпеки, експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

Кількість будівель і споруд (приміщень):
Адміністративно-виробнича будівля -  1, виробничий корпус -  1.
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

• Зварювальний цех -  1
• Механічний цех -  1
• Фарбувальний цех -  1
• Цех листообробки -  1 

Інші відомості:
На ТОВ «МеталКрафт» наказом № 18-ОП від 01.10.2018р. створена служба 

охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони 
праці Петрука Василя Петровича. Наказом № 2 від 29.06.2018р. затверджено 
положення про службу охорони праці, положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві, положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту.

Інформація про інструкції:
На ТОВ «МеталКрафт» розроблені та затверджені наказом керівника 

підприємства посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питань 
охорони праці та відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з 
охорони праці по професіях згідно штатного розпису (№ 3-ОП від 02.07.2018р.)

На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та 
реєстрації інструктажів на робочому місці з охорони праці, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал 
перевірки, огляду та обліку 313.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
На ТОВ «МеталКрафт» згідно наказу №8-ОП від 06.07.2018р. працівники які 

допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань безпечних методів роботи. Розроблені програми та плани-графіки проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, які затверджені наказом № 8-ОП 
від 02.10.2018р.

На підприємстві згідно наказу № 25 від 25.10.2018р. призначено особу 
відповідальну за справний технічний стан та безпечну експлуатацію технологічного 
обладнання та устаткування головного інженера Бортника В.М.

На підприємстві згідно наказу № 19 від 01.10.2018р. призначено особу 
відповідальну за електрогосподарство головного інженера Бортника В.М.

Відповідно до наказу за № 20-ОП від 01.10.2018р. створена комісія для 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: директор -  Ужелін М.Д.
Члени комісії:
- нач. виробничого підрозділу -  Гапоченко В.В.
-  головний інженер - Бортник В.М.
- інженер з охорони праці -  Петрук Василь Петрович

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:



Голова комісії - директор Ужелін Микола Дмитрович, перевірка знань з 
охорони праці, посвідчення № 3515-105-18 від 10.08.2018р. виданий Рівненським 
ЕТЦ, № 3515-105/а-18 від 06.08.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 3515-105/6-18 від 
10.08.2018р.

Члени комісії:
Нач. виробничого підрозділу Гапоченко В’ячеслав Васильович, перевірка знань з 

охорони праці, посвідчення № 3488-105-18 від 10.08.2018р. виданий Рівненським 
ЕТЦ, № 3488-105/а-18 від 06.08.2018р., III група допуску з електробезпеки, Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 3488-105/6-18 від
10.08.2018р.

Гол. інженер Бортник Володимир Миколайович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 3486-105-18 від 10.08.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
посвідчення №1592-61-17 від 15.02.2018р., IV група допуску з електробезпеки, 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 3488-105/6- 
18 від 10.08.2018р.

Інженер з охорони праці Петрук Василь Петрович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 4473-137-18 від 28.09.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, 
посвідчення № 4473-137/а-18 від 24.09.2018р., IV група допуску з електробезпеки, 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 4473-137/6- 
18 від 24.09.2018р.

Експлуатаційна документація:
В ТОВ «МеталКрафт» є технічні паспорти та сертифікати відповідності на все 

технологічне обладнання. Обладнання знаходиться в технічно-справному стані. 
Проведено електротехнічні вимірювання опору заземлення на обладнання та 
устаткування. (Протоколи № 3268,3270,3269,3276,3277)

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці (Протокол № 8 від 02.10.2018року) мають 
відповідну кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки 
позитивні.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «МеталКрафт» працівники, які працюють з небезпечними умовами 

праці, згідно наказу № 15 від 11.07.2018р. забезпечені спецодягом, спецвзуттям 
(костюм бавовняний, черевики шкіряні) та засобами індивідуального захисту 
(навушники, беруші, захисні окуляри) відповідно до особистої картки обліку та 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
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