
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки 

Відомості про роботодавця 
Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеграл». 
Місцезнаходження юридичної особи: 08720, Україна, м. Українка, Київська область, Обухівській 
р-н» вул. Промислова, буд.27-Б 
поштова адреса: а/с 1220, м. Камянське, 51939 
Місце державної реєстрації: Виконавчий комітет Донецької міської Ради 

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 22015203 
Код виду діяльності згідно з КВЕД-2010: 

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: 
Директор ТОВ «Інтеграл» Самченко Роман Анатолійович 

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 
тел.: +38(044) 394 84 64 
е-таі1: іпІедга1@кегатеІхотлда 

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): 

на території Львівській області 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди. 

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності) згідно 
постанови Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 р № 1788 на ТОВ «Інтеграл» страхування 
не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки. 

Я, Самченко Роман Анатолійович - директор ТОВ «Інтеграл» 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 
експлуатацГї (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

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 відповідного дозволу: 

- Ковальсько-пресове устаткування: 

1. Контейнерні ножиці для різки скрапу €N8 400 К , виготовлені у 2007р , країна 
походження Чеська республіка. 

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризикзі^никнення травм: 

у Лі " 



"на підприємстві працює 50 осіб, в тому числі 8 осіб, на яких існує підвищений ризик 
іникнення травм. 

Роботу по різанню металобрухту на ножицях забезпечують різальники металу на ножицях і 
пресах або пресувальники лому та відходів металу , в кількості двох чоловік: 

1. Даниленко Валерій Анатолійович - посвідчення № 429/1-02-12 про право виконання робіт з 
підвищеною небезпекою за професією «різальник металу на ножицях і пресах» від 
16.11.2012р., видане філією «Донецький навчальний центр розвитку персоналу», повторна 
перевірка знань протокол №11 від 04.11.201 бр.у комісії з охорони праці ТОВ «Інтеграл». 

2. Дубина Василь Михайлович - свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації 
«пресувальник брухту та відходів металу» ПБ № 3400 від 27.11.2012р., видане ДЗ 
«Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти», повторна перевірка знань 
протокол №11 від 04.11.2016р.у комісії з охорони праці ТОВ «Інтеграл», посвідчення 
№37339. 

Кількість будівель і споруд: Дільниця ТОВ «Інтеграл» розташована за адресою: 79069, 
м. Львів, вул. Шевченка, буд.321 та має нежитлову будівлю з комунікаціями (площа 102,8 кв.м), 
прес-ножиці. 

Інші відомості 

прізвище, ім'я та по батькові осіб, за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки: 

1. Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «Інтеграл» -
директор Самченко Роман Анатолійович (наказ №68/16 від 01.12.2016р.). 
2. Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці структурних 
підрозділів - інженер по охороні праці - Кушнаренко Юрій Миколайович: (наказ №82/15 від 
31.12.2015р.). 
3. Відповідальний за безпечне виконання робіт на дільницях Львівської області - Лушанін 
Антон Альбертович (наказ №71/16/1 від 05.12.2016р.). 

Наявність служби охорони праці: 
На ТОВ «Інтеграл» наказом директора Х9 3/16/2 від 19.01.2016р. затверджено: 
- Положення про службу охорони праці ТОВ «Інтеграл». 
- Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

створена служба охорони праці. 
Наказом директора №82/15 від 31.12.2015р. створена служба охорони праці. 
На ТОВ «Інтеграл» наказом директора№ 24/15 від 10.10..2015р. затверджено: 
- Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «Інтеграл». (ПСУОП). 
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 
- Положення про роботу уповноважених найомними робітниками осіб з питань охорони праці 

Інструкції з охорони праці: 
- інструкції з охорони праці по ТОВ «Інтефал» затверджено наказом директора № 3/16/2 
від 19.01.2016р.: 
- Інструкція з охорони праці №01 «Для пресувальника лому і відходів металу»;. 
- Інструкція з охорони праці №03 «Для стропальника»; 
- Інструкція з охорони праці №21 «По пожежній безпеці»; 
- Інструкція з охорони праці №13 «По електробезпеці»; 
- Інструкція з охорони праці №16 «Контроль радіаційної безпеки металобрухту»; 
- Інструкція з охорони праці №15 «Піротехнічний контроль металобрухту»; 
- Інструкція з охорони праці №17 «По вживанню системи бирки»; 



зукція з охорони праці №20 «Надання першої долікарської допомоги при н/в на виробництві" 
інструкція з охорони праці №22 «Відповідального за зберігання та справність електроінструменту» 

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці: 

На ТОВ «Інтеграл» заведені журнали про проведення ввідного, первинного, повторного, 
позапланового і цільового інструктажів працівників спеціалізованого підприємства згідно пункту 
6.10. Типового положення про порядок проведення вчення і перевірки знань з питань охорони 
праці. 

На ТОВ «Інтеграл» наказом директора №8/16 від 05.02.2016 року створена постійно діюча 
атестована комісія з питань перевірки знань з питань охорони праці. 

На ТОВ «Інтеграл» наказом директора № 3/16/2 від І9.01.2016р. затверджено положення 
про порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, затверджено графік 
проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з планом-
графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки 
знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт 
підвишеної небезпеки та до експлуатація обладнання машин та механізмів підвищеної небезпеки: 

протокол №3 від 06.02.2017 року перевірки знань комісією ТОВ «Інтеграл» «Правил з охорони 
праці та техніки безпеки та виробничої санітарії у ковальско - пресовому виробництві» НПАОП 
28.4-1.18-59 та «Роботи ковальско - пресові. Вимоги безпеки» - НПАОП 28.4-7.46-85, «Пристрої 
захисні для ковальсько-пресового устаткування. Конструкції. Основні розміри. Технічні вимоги" -
НПАОП 28.4-7.08-78 до роботи з гідравлічними контейнерними ножицями моделі для різки скрапу 
€N8 400 К , виготовлені у 2007р , країна походження Чеська республіка допускається 2 особи, які 
пройшли навчання у ДЗ «Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» та мають 
відповідні посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою за професією 
«пресувальник брухту та відходів металу та одна особа, яка пройшла навчання у Філії «Донецький 
навчальний центр розвитку персоналу» і здобула професію «різальник металу на ножицях і пресах». 

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників: 

Директор Самченко Роман Анатолійович - посвідчення про перевірку знань законів та 
нормативних актів про Охорону праці, пожарної, електробезпеки, вибухобезпеки виробництва, 
гігієні праці та виробничої санітарії, надання першої медичної допомоги потерпілим, техногенної 
безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві № 387 , видане ТОВ «Учбово-експортним 
центром з охорони праці м.Маріуполь , протокол №11 від 12.03.2016р р. перевірки знань з питань 
охорони праці комісії Головного управління Держпраці в Донецькій області. 

- Посвідчення №262 про допуск до роботи в електроустановках до 1000В в якості 
адміністративного персоналу з ІУ гр.. електробезпеки, дійсний до 25.02.2019р., видане ТОВ 
«Учбово-експортним центром з охорони праці м. Маріуполь, протокол №07 від 25.02.2016р. 

Інженер по охороні праці - Кушнаренко Юрій Миколайович: 
- Посвідчення про перевірку знань законів та нормативних актів про Охорону праці, пожарної, 

електробезпеки, вибухобезпеки виробництва, гігієні "праці та виробничої санітарії, надання першої 
медичної допомоги потерпілим, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві , 
«Правил безпеки систем газопостачання України» НПАОП 0.00-1.76-15 №817, «Правил 
устаткування та безпечної експлуатації сосудів, які працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 
№ 388 , видане ТОВ «Учбово-експортним центром з охорони праці м.Маріуполь , протокол №11 
від 12.03.2016р р. перевірки знань з питань охорони праці комісією Головного управління 
Держпраці в Донецькій області. 



{освідчення №261 про перевірку знань на допуск до роботи в електроустановках до 1000 В в 
сості адміністративного персоналу з ІУ гр.. електробезпеки, дійсний до 25.02.2019р., видане ТОВ 

«Учбово-експортним центром з охорони праці м. Маріуполь, протокол №07 від 25.02.2016р. 

Начальник приймального пункту - Лушанін Антон Альбертович: 
- посвідчення про перевірку знань законів та нормативних актів про Охорону праці, пожарної, 

електробезпеки, вибухобезпеки виробництва, гігієні праці та виробничої санітарії, надання першої 
медичної допомоги потерпілим, техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій на виробництві 
№319 , видане ДП «Придніпровський ЕТЦ» протокол №36/26 від 25.09.15 р. перевірки знань з 
питань охорони праці комісії ТУ Держгірпромнагляда в Дніпропетровській області; 

-Посвідчення №817 про перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання України» 
НПАОП 0.00-1,76-15 №817, «Правил устаткування та безпечної експлуатації сосудів, які працюють 
під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ» протокол №22 від 
25.04.2016 р., перевірки знань з питань охоропїї праці комісії ТУ Держгірпромнагляда в 
Дніпропетровській області 

- Посвідчення № 219/2-16-7 про знання Правил безпеки при заготівлі та переробки брухту та 
відходів чорних металів (НПАОП 37.1-1.01-09) , видане ДП «Придніпровський ЕТЦ» протокол 
№219/2 від 12.12.2016 р. перевірки знань з питань охорони праці комісії Дергірпромнагляда в 
Дніпропетровській області; 

- Посвідчення №1796 про перевірку знань на допуск до роботи в електроустановках до 1000 В 
в якості адм.. технічного персоналу з ІУ гр.. електробезпеки, дійсний до 24.09.2018р., видане ГП 
«Придніпровський ВТЦ» 

Експлуатаційної документацГї: На ТОВ «Інтеграл» є: 
1. Гідравлічні контейнерні ножиці для різки скрапу €N8 400 К виготовлені у 2007р , 

країна походження Чеська республіка . 

- Керівництво з експлуатації і техобслуговуванню гідравлічних контейнерних ножиці для 
різки скрапу СК8 400 К 

- Паспорт на гідравлічні контейнерні ножиці для різки скрапу €N8 400 К 
- Сертифікат відповідності з заказом С8N 10 204 2.1. Заказник - ООО «Національний 

Торговий Альянс», Україна - протокол №70729/2007. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту: 
Нормами безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівників затвердженим директором ТОВ «Інтеграл» 05.01.20іЗр, 
складено перелік професій і посад працівників, яким видаються безкоштовно спецодяг, 
спецвзутгя та інші засоби індивідуального захисту. 

Засоби індивідуального захисту для пресувальника брухту та відходів металу: 
гяпя І Найменування ' ' Підстава 

П.435 Чоботи шкіряні 
Чоботи шкіряні утеплені 
Костюм х/б 
Плащ непромокальний 
Рукавиці комбіновані 
Рукавиці х/б з латексним покрит. 
Окуляри захисні 
Респіратор пилозахисний 
Куртка ватна 
Брюки ватні 
Каска захисна 

Термін носки 
(міс) 

12 
36 
12 
36 

До зносу 
До зносу 

36 
36 
24 



7^ 

Забезпечення норматнвно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-
методичного забезпечення: 

Перелік робіт 3 підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-
2.01-05 

Типова положення про комісію з питань охорони праці підприємства 
НПАОП 0.00-
4.09-07 

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-

4.12-05 
Типове положення про службу охорони праці 

НПАОП 0.00-
4.21 -04 

Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб 
3 питань охорони праці 

НПАОП 0.00-
4.11-07 

Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці НПАОП 0.00-
4.15-98 

Положення щодо розробки планів локшіізації та ліквідації аварійних ситуацій і 
аварій НПАОП 0.00-

4.33-99 
Правил 3 охорони праці та техніки безпеки та виробничої санітарії у кузнечно -
пресовому виробництві 

НПАОП 28.4-
1.18-59 

Роботи кузнечно - пресові. Вимоги безпеки НПАОП 28.4-
7.46-85 

Пристрої захисні для ковапьсько-пресового устаткування. Конструкції. Основні 
розміри. Технічні вимоги НПАОП 28.4-

7.08-78 
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки 

НПАОП 0.00-
6.18-04 

Безпека промислових підприємств. Загальні положення та вимоги ДСТУ 3273-95 
Типова шсірукція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які 
обслуговують вантажопідіймальні крани 

НПАОП 0.00-
5.04-95 

Сигнанізація знакова для управління процесами переміщення вантажів кранами НПАОП 6.1.00-
2.07-83 

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок. НПАОП 40.1-
132-01 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками ДНАОП 0.03-
3.28-93 

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми ДНАОП 0.03-
3.29-96 

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-
1.59-87 

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці жінок 

НПАОП 0.03-
3.29-94 

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на 
яких забороняється застосування праці жінок 

НПАОП 0.03-
8.08-93 

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-
1.30-01 

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів НПАОП 0.00-
1.42-83 



^ ^ в и л а безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-
1.76-15 

Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-
1.01-97 

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБА01.001-
2014 

Правила експлуатації вогнегасників ІНАПББ.01.008 
-2004 

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-
1.07-01 

Про видачу мила на підприємствах НПАОП 0.00-
3.06-22 

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових 
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими 
умовами праці 

НПАОП 0.00-
4.36-87 

Положення про порядок забезпечення працівників спецішіьним одягом, 
спеціальним взу і іям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-

4.01.08 
Державні санітарно-екологічні правила і норми з радіаційної безпеки при 
проведенні операцій з металобрухтом 

ДСЕПіН 6. 6.1.-
079/211.3.9 
001-02 

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ден 3.3.6.042-
99 

Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-
1.01-08 

Правила безпеки при заготівлі та переробки брухту та відходів чорних та цвітних 
металів 

НПАОП 37.0-
1.01-09 

Директор 
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