
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавіїяТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС».____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000. Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг . пр. Поштовий будинок 52. офіс418.
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ41Ю5688. Директор Кісельов Дмитро Вікторович.тел.(056) 4090439_______
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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 підвищеної небезпеки
_______________________________ територія України___________________________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки

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 згідно постанові кабінету міністрів №1788 від 
16.08.2002 року на ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС» страхування не проводиться т.ш не є
об'єктом підвищеної небезпеки.____________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
18.05.2020 ДГІ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТИ»________________________________

(дата проведення аудиту)

Я.Кісельов Дмитро Вікторович директор ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС» 
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи



абофізичної 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, устаткування підвищеної небезпеки: __________________

найменування виду робітпідвищеної небезпеки
Технологічне устаткування металургійного виробництва, а саме:_____________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
Грохот агломерату ГС-Зх1-Г-МВ1 виготовлений згідно ТУ У 28.9-41105688-001:2020.
рік виготовлення починаючи з 2020. країна виробник Україна________________________

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного
дозволу,

Кількість робочих місць29. у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм 9. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

травм,

Адміністративна будівля/офісні приміщення розташовані за адресою 
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг , пр. Поштовий будинок 52. офіс 418.
Кількість будівель / споруд (приміщень):!. Кількість виробничих об'єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів):! за адресою Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг .
вулиця Нікопольське шосе, будинок 6____________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

Інші відомості:

На ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС» наказами по підприємству призначені:
- Інженер з охорони праці БогомоловВ.С.. який очолює службу охорони праці 
підприємства (наказ від 14.05.2019 № 33/2).______________________________
- Відповідальна особа за пожежну безпеку на ремонтній дільниці — начальник 
дільниці Алексеенко О.І. (наказ від 15.07.2019 № 55).____________________________
- Відповідальна особа за збереження та справність електроінструменту — начальник 
дільниці Алексеенко О.І. (наказ від 15.07.2019 № 53).________________
- Відповідальна особа за періодичний огляд ручного слюсарного інструменту — 
начальник дільниці Алексеенко О.І. (наказ від 15.07.2019 № 52).____________
- Відповідальна особа за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки по ремонтній 
дільниці — начальник дільниці Алексеенко О.І. (наказ від 15.07.2019 № 49).________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наявність служби охорони прапі ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС»:
Наказом директора від 24.02.2017 №4 створена служба охорони праці, функції якої 
виконує інженер з ОП Богомолов B.C. На підприємстві розроблена та впроваджена 
наступна нормативна документація:



«Положення про систему управління охороною праці» ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС».
затверджене та введене в дію наказом №4 від 24.02.2017р.;
«Положення про службу охорони праці» ТОВ ««ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС». затверджене 
та введене в дію Наказом №4 від 24.02.2017р.:
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
прапі». затверджене Наказом №5 від 24.02.2017р.:
Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, обліку видачі інструкцій 
з охорони прапі на підприємстві, реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників.
Посадові особи ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС» пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, а саме:

Директор Кісельов Д.В. пройшов навчання:
- із загального курсу «Охорони праці» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань 

в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 8/85 від 
15.08.2018р.1:

Головний інженер Бичко І.М. пройшов навчання:
- із загального курсу «Охорона праці» в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ 

Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №259 від 
29.06.20171:

- з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», має IV групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000 В. 
в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області Гвитяг з протоколу №461 від 19.10.2017):

- з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями в ПП 
«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу №4-25 від 29.09.20171:

Інженер з охорони прапі Богомолов B.C. пройшов навчання:
- із загального курсу «Охорона праці» в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ 

Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №275 від 
05.07.20171:

- з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», має IV групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках до і вище 1000 В. 
в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №274 від 05.07.20171:

- з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями в ПП 
«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу №425 від 29.09.20171:

- - з «Правил охорони праці в металургійній промисловості» в ПП «КРІОЛ» та 
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №78 від 23.03.20181:

- з «Правил охорони праці в коксохімічній промисловості в ПП «КРІОЛ» та 
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №81 від 23.03.20181.

Начальник дільниці АлексеєнкоО.І. пройшов навчання:



із загального курсу «Охорона прапі» в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань
в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 10/96 від 
24.10.20181:

- з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ПП «КРІОЛ» 
та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол №390/4.11-19 від 20.06.2019). має 4 групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках до 1000В):

- з «Правил охорони прапі під час роботи з інструментами та пристроями» в ПП 
«КРІОЛ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протоколу №385/4.11-19 від 20.06.2019

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
робітників.
На ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС»наказом №5 від 24.02.2017р затверджене «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
робітники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці відповідно 
до графіку у спеціальних навчальних закладах. Після перевірки знань з питань охорони 
прапі робітники допускаються до виконання робіт.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу

з питань охорони праці,

У 2020 році ТОВ «ІНЖИНІРИНГ-СЕРВІС» розпочато виробництво технологічного 
устаткування металургійного виробництва а саме: грохоту агломерату ГС-Зх1-Г-МВ1. 
Зазначений грохот виготовляється підприємством згідно ТУ У 28.9-41105688-001:2020. 
Зазначені технічні умови зареєстровані та погоджені у встановленому порядку. 
Експлуатаційна документація грохоту вміщує технічний паспорт ГС-Зх1-Г-МВ1.00.000 
ПС. настанову з експлуатації ГС-3*1-Г-МВ1.00.000 РЭ.

Грохот агломерату ГС-3*1-Г-МВ1 призначений для розділення фракцій 
розмірами 0-5мм та вище 5мм гарячого агломерату перед подачою його до бункерних 
ваг.

Грохот розраховано для роботи у районі з помірним кліматом для експлуатації 
у закритому приміщенні (виконання У2)

Технічна характеристика грохоту:матеріал - агломерат, температура агломерату
- до 500°С. максимальний розмір кусків живлення -  О-ІООмм. продуктивність по 
живленню - 125 мЗ/год. ширина сівальної поверхні -  1500мм. - 1. кут нахилу - 20 град.. 
потужність приводу - 5.5*2кВт. напруга живлення -  220/380В. кут вібрації -  45 град., 
маса частин що рухаються -  3359кг. маса грохоту -  4335кг.

Короб грохоту є збірною металевою конструкцією та складається з бічних стінок 
та балок зв'язку. Поперечні балки зв'язку слугують з'єднувальними елементами між 
бортовими стінками за допомогою гумових елементів, які запресовані у фланці. При 
цьому ліквідується концентрація напруг в місцях з'єднання елементів коробу.На коробі 
закріплено чотири передні та дві задні опори під пружинні амортизатори. Бічні стінки 
по периметру посилені відбортовкою. а також встановлені необхідні ребра 
жорсткості.Візок призначений для встановлення коробу з мотор-вібраторами та 
пружинних амортизаторів, а також переміщення грохоту в зону ремонту.Візок є 
зварною металевою конструкцією, яка складається з двох поздовжніх та трьох 
поперечних балок. На балках закріплені чотири передні опори та дві підставки під 
задні пружинні амортизатори.На рамі встановлені чотири ролика, за допомогою яких 
візок перемішуються по рейковій колії.Фланці та вібратори до бічних частин грохоту 
закріплюються за допомогою болтів високої міцності.Мотор-вібратор є асинхронним 
двигуном з дисбалансами, які розташовані по обидві сторони валу. Підшипникові 
вузли оснащені двухрядними сферичними роликовими підшипниками. Підшипникові 
вузли обладнані отворами, яки зачиняються гвинтами, для заливання та спуску



вузли обладнані отворами, яки зачиняються гвинтами, ..для .з аливання та спуску 
змащувальної рідини.Пружинні опори та підвіски призначені для встановлення на них 
коробу та гасіння динамічного навантаження на опірні металеві конструкції при роботі 
грохоту.ГІривод грохоту призначений длял іередавання. обе ртання валу вібратора. В 
залежності від потрібної частоти коливань коробу, грохот оснащується відповідним 
двигуном з підвищеним пусковим моментом. Двигун встановлюється на під моторній 
рамі.Огородження призначені для захисту обслуговуючого персоналу від частин 
грохоту які обертаються. Огорожі закріплюються болтами безпосередньо до бічних 
стінок коробу.

У зв'язку з тим що зазвичай грохот агломерату ГС-Зх1-Г-МВ1 входить до
технологічної ланки__промислового__виробництва., „та__керується__за допомогою
центральної автоматизованої системи, виробником не передбачена комплектація 
грохоту органами керування.

Принцип дії грохоту агломерату ГС-Зх1-Г-МВ1 полягає в тому, що під дією 
неврівноважених мас вібраторів які обертаються, короб грохоту починає виконувати 
кругові коливальні рухи. В результаті чого матеріал підпрасується на решітках грохоту
та розділюється на два класи.____________________________

експлуатаційної документації,
Забезпечення засобами' індивідуального захисту:працівники ТОВ«ІНЖИНІРИНГ- 
СЕРВІС»забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобамиіндивідуального захисту в
повному обсязі.____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці та промислової безпеки: Законом України «Про охорону праці». 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію Гзастосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінет міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 (із 
змінами), «Правила охорони прані під час роботи з інструментом та пристроями» 
(НПАОП 0.00-1.71-131. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) . «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А.01.001-2014. 
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, та інші.На 
підприємстві в наявності кабінет охорони праці, оснащений: комп'ютером, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, 
медичною і довідковою літературою, необхідним методичним забезпеченням для 
проведення інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці_______________________________________________________

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраш^*^ 2 0 ^ р ’.
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Примітки:!. 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."
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