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_  _ 1 5  СЕР 2019 ДЕКЛАРАЦІЯ :
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО І З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМСПЕЦБУД» ________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
_____________ 50102 Дніпропетровська область . м.Кривий Ріг вул.Рудна ,буд. 47/35 .
ЄДРПОУ 32098010__________________________________________;________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ 1
 Директор Хильченко Владислав Валерійович (056УЮ2-05-12______________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
ргот5Ь07@ атаі1.сот______________ _________________________ _______________

телефаксу, адреса електронної пошти; |

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,
І

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_________________________   —------ І-----------------
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області__________________
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 шкоди

Договір не укладався ___________________________________|____________________
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

І
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Хильченко Владислав Валерійович________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

______________________________________  і_______________ 9
або фізичної особи —  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, устатковання підвищеної небезпеки:______________ ;___________________

(найменування виду робіт
Технологічні транспортні засоби, екскаватор-навантажувач .ІСВ ЗСХ, державний 
номерний знак Т088-77 АЕ.свідотсво про реєстрацію АЕ 006805 від 08.01.2019 р.видане 
головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, заводський номер 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
.ІСВЗСХ4ТЕ.І2669179. країна виробник Велика Британія, рік виготовлення 2018; станція 
компресорна гвинтова пересувна ВВП-10/10 У1, державний н'омерний знак Т091-63АЕ, 
свідотсво про реєстрацію АЕ 007152 від 20.05.2019 р.видане головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській області, заводський номер 080, країна виробник Україна.

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
рік виготовлення 2019: міні-навантажувач М4002*4432387 ВоЬсаі 818 ЕагїЬіогсе, 

державний номерний знак Т091-64 АЕ, свідотсво про реєстраціюАЕ 007153 від 20 травня
2019р. видане головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, заводський
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номер 19478 В47011393, країна виробник Китай, рік виготовлення 2018; екскаватор 
державний |

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
номерний знак Т016-54 АЕ, свідотсво про реєстрацію АЕ 004803 від 15.05.2017р. видане 
головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області ,1 заводський номер 4474,

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
рік виготовлення 2011. країна виробник Росія; трубоукладач 5В-60, державний номерний 
знак Т027-74 АЕ. свідотсво про реєстрацію АЕ 004665 від 24.04.2017р.видане головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, заводський номер 384000І5У/08681, 
рік виготовлення 2008, країна виробник Польща; прицеп 2ПТС. державний номерний знак 
Т031-21 АЕ, свідотсво про реєстрацію АЕ004712 від 24.04.2017р. видане головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області, заводський номер 0004370. рік 
виготовлення 2005. країна виробник Україна.
Кількість робочих місць -  6. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  6_______________________________________ |_______________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №3635-14 від 30.05.2017р. з
ПрАТ «ІНГЗЮ Дніпропетровська обл.. м.Кривий Ріг. вул.Рудна 47/35_________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор -Хильченко Владислав Валерійович, головний інженер -  
Титаренко Володимир Вікторович, начальник відділу охорони праці Макаренко Антоніна
Ананіївна пройшли навчання в НКЦ «Моноліт», перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці . гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим . електробезбеки . пожежної безпеки( витяги з протоколів №3/66 від 
15.03.2017р.. №40 від 14.06.2017р.) ;
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівнитстві . Основні 
положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяг з протоколу №1/10; від 09.01.2019р.)
ПБЕЕС . ПТЕЕС ,ППБУ.(ІУ група з електробезпеки до і вище 1000В)( витяги з протоколів 
№4/80 від 25.04.2018р..№ 12/65 від 21.12.2017р.; №7/133 від 22.07.2019р. . №6/11-1 від 
06.06.2018р.; №101 від 27.06.2018р.) І
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-і-розвантажувальних робіт 
(вітяг з протоколу №7/157 від 24.07.2019р.)
НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті ( витяг з 
протоколу № 7/86 від 11.07.2019р.)
НПАОП 0.00-1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів 
Наказом від 02.01.2019р. №8 начальника дільниці будівельної техніки та автотранспорта 
Понамаренко Станіслава Володимировича .механіка Горлюка Володимира Васильовича та 
механіка Артеменка Віталія Олексанровича призначено відповідальними особами за 
безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію своєчасного огляду та справний 
технічний стан які пройшли навчання в НКЦ «Моноліт»: Законодавчих актів з охорони 
праці. гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим . електробезбеки . 
пожежної безпеки(витяги з протоколів №6/49 від 13.06.2018р.. №6/40 від 14.01.2017р.. 
№1/48 від 21,01.2018р..).НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у 
будівнитстві . Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП) (витяги з протоколів №1/34 
від 11.01.2018р.. №2/73 від 13.02.2019р.), ППБУ (витяги з протоколів №152 від 
17.10.2018р.. №5 від 12.01.2018р .)
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
(вітяг з протоколу №7/157 від 24.07.2019р.). НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті ( витяг з протоколу № 1/85 від 25.01.2018р.). НПАОП 0.00
1.83-18 Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів ( витяг з протоколу № 
35 від 26.03.2019р.) перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у________



Дніпропетровській області.
(прізвищ е, ім ’я та по батькові осіб, як і відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони1 праці та промислової безпеки;

Наказом №36 по підприємству від 29.04.2011р. створена, служба з охорони
праці.Функції служби охорони праці покладені на начальника відділа охорони праці 
Макаренко Антоніну Ананіївну(наказ №215 від 31.05.2017р)
На підприємств наказом від 04.01.2019р. №22 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці : Голова комісії директор ХільченкоВ.В., члени комісії Титаренко В.В., 
МакаренкоА.А.)
Також на підприємстві розроблені :
Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №210 від 30.05.2017р.) 
-Положення про комісію з питань охорони праці ( наказ про затвердження №1 від 
27.04.2012 р).
-Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань робітників з питань 
охорони праці (наказ про затвердження № 59 від 21.01.2019р.)
-Положення про систему управління охороною праці СУ ОТ (наказ про затвердження 
№242 від 21.06.2017р.)
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження №9 
від 21.03.2011р.) |
-Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ та затвердження № 147 
від 18.04.2019 р.)
-Перелік інструкцій з охорони праці (№75 від 06.02.2018р.) , в тому числі : №11 
Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора, №4 Інструкція з охорони праці для 
машиніста навантажувача; №66 Інструкція з охорони праці для машиніста пересувного 
компресора . № 44 Інструкція з охорони праці для машиніста трубоукладача 
-Перелік журналів з охорони прац і, які ведуться на підприємстві:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці , журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому м ісц і. |

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці, :
Працівники підприємства які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Кучемба М.В. пройшов навчання на курсах ВПК тресту «Кривбасбуд» за професією 
машиніст крана трубоукладача 5розряду, допущений до експлуатації трубоукладача, 
посвідчення №68 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол 
№57 від 29.09.1993р; 1
Гулицький О.В. пройшов навчання в ГУ «ДИПРиО» м.Дніпропетровськ за професією 
машиніст екскаватора (одноковшовий) 5 розряду, допущений до експлуатації екскаватора, 
посвідчення №816 про присвоєння кваліфікаційного рівня; з робітничих професій, 
протокол №269 від 03.07.2009 р; ;
Товщик В.В. пройшов навчання на курсах «ЦППРК» м.Кривий Ріг за професією водій 
навантажувача 6 розряду, допущений до експлуатації навантажувача, посвідчення 
№01079 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, протокол №179 
від 27.09.2011 р; ;
Письменний О.К. пройшов навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» м.Кривий Ріг за професією 
машиніст екскаватора одноковшового 5 розряду, допущений до експлуатації екскаватора, 
посвідчення №001862 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій, 
протокол від 22.03.2013 р. '
Петриченко М.О. пройшов навчання в ДП «УКК «Кривбйсбуд» м. Кривий Ріг за 
професією машиніст пересувного компресора з двигуном внутрішнього згоряння 4 
розряду, допущений до експлуатації пересувного компресора з двигуном внутрішнього 
згоряння, посвідчення №00008034 про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих 
професій, протокол №409 від 27.06.2013 р. |
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно загального курсу «Охорона праці». НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і



промислова безпека у будівництві.Основні положення (ДБН А.3.2-2-2009 ССБП). НПАОП 
0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 
0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті та інструкцій з охорони 
праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт| (Протоколи з навчання та 
перевірки знань комісією по підприємству від 05.04.2019р №11, відОІ .04.2019р 
№26/1.№54 від 02.04.2019р.)
Працівники підприємства один раз на рік проходять періодичний медичний огляд в ТОВ 
«Медіком».(Медичні довідки №5207 від 26.11.2018р; №37 від 16.04.2019р; №5507 від 
07.12.2018р; №5646 від 14.12.18р.)
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційну документація(паспорти.
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні
засоби, що декларуються).Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП
«Криворізький ЕТЦ» (акт технічного огляду від 03.2019р.№ АЕ007152; від 11.2018р. № 
АЕ006805. акт від 21.05.2019р. акт від 26.07.2019р.. акт від 04.2р19р)

експлуатаційної документації 
Працівники підприємства забезпечені спецодягом. спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту . згідно Норм видачі спецодягу та інш^іх засобів індивідуального 
захисту ( каски, сигнатьні жилети . захисні о к у л я р и  . та інше) . у відповідності до чинних 
нормативних актів . На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.

засобів індивідуального захисту. і

На підприємстві в наявності Закон Україна «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05»Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань, охорони праці»; НПАОП 
45.2-7.02-12 Охорона праці і промислової безпеки у будівництві. Основні 
положення.ШБН А.3.2-2-2009 ССБП); НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під 
час вантажо-розвантажувальних робіт та інші нормативні документи та правила.
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативіно-правові акти з охорони
праці, що регулярне

нормативно-пра
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

ю воїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

иім
(підпис) (ініціали та прізвище)

2 0  № р.

ктів господарювання уДекларація зареєстрована у журналі обліку суб’є 
територіальному органі Держпраці / р '  2019 р

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку і  

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

І
2. Реєстраційний ном ер обл ік ової картки платника податків не зазначається ф ізичними  

особам и , які через св о ї релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та 
повідом или про це в ідповідном у органу дер ж авн ої податкової служ би  і мають 
відмітку в п а с п о р т і . І


