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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця

Асоціація «Багато профільна Компанія «Спецметалургмонтаж» ________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Дніпропетровська обл. м. Дніпродзержинськ, Шкільний тупик 3. код згідно з ЄДРПОУ: 32816042 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Генеральний директор Ровенський Володимир Володимирович, моб. тел. 098-222-30-81

т/ф (0569)55-02-28, E-Mail: АМКСММ(а),ukr.net, моб. Тел. 067-76-333-85 _______________
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; 
Дніпропетровська область Павлоградський район с. Миколаївка . За адресою наданою 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання 
замовником, та згідно договорів підряду в Дніпропетровський області.

підвищеної небезпеки)

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

________________________________________ відсутній________________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я,_____________________ Ровенський Володимир Володимирович_______
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної



ікацій чи під водою, (п.9 до д.б до Постанови №48); Роботи що виконуються на висоті 
метра, (п.6 до д.б Постанови №48); Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В

(доІО кВ) (п.іб до д.б Постанови №48); Зварювальні роботи (п.16 до д.б Постанови №48 ).

Машини, механізми - Земснаряд М3-173№8 (дата випуску 17.07.2003г Україна м. Суми ) 
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання, відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -13, в тому числі тих, на яких існує підвищений_________ _

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
______ ризик виникнення травм - 6____________________________ ________ _________________________

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

Відповідно до порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної не безпеки та на експлу - 
атацію (застосування) машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого 
постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107. АБК «Спецметалургмонтаж» отримала дозвіл 
№0697.16.12 виданий Головним управлінням Держпраиі у Дніпропетровській області на:

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
• технологічного устаткування металургійної, ливарної промисловості;
•  вантажопідіймальних кранів і машин;

зварювальні, газополум ’яні, наплавні роботи 
Дозвіл № 0697.16.12 дієз 21 червня 2016р. до 31 травня 2021р.
АБК «Спецметалургмонтаж» отримала дозвіл № 0089.14.12 виданий Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області на:

монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування 
підвищеної небезпеки -  електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне 
електрообладнання напругою понад 1000 В (до 10 кВ);

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ).
Дозвіл № 0089.14.12 діє з 31.01.2014р. до 30.01.2019р.

Інші відомості Генеральний директор АБК «Спецметалургмонтаж» Р ов сн сь к и й  В .В ., пройшли
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

у «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань законів України «Про охорону праці»,
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів . ( протокол № 36/59-17 від 
27.11.2017р.); у ДП «Придніпровський ЕТН» - НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», «ПТЕЕС», «Правила 
пожежної безпеки», (протокол №36/60-17 від ЗО. 11.2017р.)
Д и р ек тор  Б урк ацький  С .Г . пройшов у ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань 
законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів . 
(протокол № 36/59-17 від 27.11.2017р.), в ДП «Придніпровський ЕТЦ» - НПАОП 40.1-1.21-98 
«ПБЕЕС». «ПТЕЕС». «Правила пожежної безпеки» (протокол №36/60-17 від 30.11.2017р.);
НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол №36/30 від 
28.10.2015p.); у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» - НПАО 27.1.06-08 «Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» (протокол №1040 від 
25.11.2015р.): у ТОВ «Учбовий Комбінат « Дніпробуд » - НПАО 27.1-1.01-08 «Правила охорони 
праці в металургійній промисловості »(протокол №1041 від 25.11,2015р.).
Г оловний інж енер П етр ен к о  А .М . пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ». та перевірку 
знань законів України «П ро охорону поаиі». «Про загальнообов 'язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів ( протокол № 36/59-17 від 27.11.2017р.); в ДП «Придніпровський ЕТЦ» НПАОП 
40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». «ПТЕЕС». «Правила пожежної безпеки», (протокол №36/60-17 від 
30.11.2017р.): НПАОП 0.00-1.01-07 «Правша будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол



j /ЗО від 28.10.2015р.); у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» - НПАО 27.1.06-08 «Правила 
хорони праиі під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» (протокол 

№1040 від 25.11.2015р.); у ТОВ «Учбовий Комбінат « Дніпробуд » - НПАО 27.1-1.01-08 «Правила 
охорони праиі в металургійній промисловості »(протокол №1041 від 25.11.2015р.); у ТОВ «Учбовий 
Комбінат « Дніпробуд » - НПАО 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском» (протокол №1036 від 25.11.2015р.); у ДП «Придніпровський ETU»- 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі при виконані робіт на висоті» (протокол №36/34 від 
09.12.2015р.) .

Г оловний енергетик  М ел ь н и ч ен к о  М .М  пройшов навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань законів України «Про охорону праиі». «Про загальнообов ’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів ( протокол № 36/59-17 від 27.11.2017р.); у ДП "Придніпровський ЕТЦ"
- НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», «ПТЕЕС». «Правила пожежної безпеки», (протокол №36/52-17 від 
27.10.2017р.); НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол 
№36/30 від 28.10.2015р.).
М ай стер  К лим ен ко Г.М . пройшов у ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань 
законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування». 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів . 
(протокол № 36/59-17 від 27.11.2017р.), у ДП "Придніпровський ЕТЦ" - НПАОП 40.1-1.21-98 
«ПБЕЕС», «ПТЕЕС», «Правила пожежної безпеки», (протокол №36/52-17 від 27.10.2017р.) ;
НПАОП 0.00-1.01-07 «Правила будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол №36/30 від 
28.10.2015р.); у ДП «Придніпровський ЕТЦ»- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при 
виконані робіт на висоті» (протокол №36/34 від 09.12.2015р.); у ТОВ «Учбовий Комбінат 
«Дніпробуд» - НПАО 27.1.06-08 «Правила охорони праиі під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії» (протокол №1040 від 25.11.2015р.).
Н ачал ьн и к  д іл ь н и ц і Б ур к ац ь к и й  Д .С  пройшов у ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань законів України «Про охорону праиі», «Про загальнообов 'язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів . (протокол N° 36/59-17 від 27.11.2017р.), у ДП "Придніпровський ЕТЦ”
- НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», «ПТЕЕС», «Правила пожежної безпеки». (протокол №36/14 від 
20.05.2016р.).
Інж енер  О П  С ем ен к ова  Н .В . пройшла навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань законів України «Про охорону праиі», «Про загальнообов 'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів ( протокол № 36/53-17 від 30.10.2017р.); в ДП «Придніпровський ETU» - НПАОП 
40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». «ПТЕЕС». «Правила пожежної безпеки», (протокол №36/52-17 від 
27.10.2017р.); - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті» 
(протокол №36/47-17 від 19.10.2017р.).
Наказом № 41-2-П від 13.09.2017р. у АБК«БК «Спеиметалургмонтаж» створено службу охорони

наявністю служби охорони праці,
праці в особі інженера з охорони праиі Семенкова Н.В. ( Наказ №71 к від 13.09.17р. о прийомі на 
роботу).
Наказом № 18-ОТ від 03.01.2018р. у АБК«БКС» про призначення відповідальних осіб ,за виконання 
робіт підвищеної не безпеки Начальник дільниці Буркацький Д.С и майстер Клименко І .М. 
Наказом № 2- ОТ від 02.01.2018р. у АБК«БК «Спеиметалургмонтаж» створено постійно-діючу 
комісію з перевірки знань робітників з питань охорони праці.
Наказом № З- ОТ від 02.01.2018р. уАБК«БК «Спеиметалургмонтаж» створено постійно-діючу 
комісію з перевірки знань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Наказом № 43-3-П від 29.09.2017р. у АБК«БК «Спеиметалургмонтаж» затверджено "Інструкції 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
з охорони праиі для машиніста землесосного снаряда ", «для машиніста електрообладнання 
земснаряда», «для машиніста механічного обладнання земснаряда>»
Наказом № 1 -  ОТ від 02.01.2018р . уАБК«БК «Спеиметалургмонтаж» переглянуто и 
затверджено "Посадові інструкції і інструкції з охорони праці по професіям^
Всі робітники АБК «Спеиметалургмонтаж» при прийомі на роботу проходять навчання^



звання на робочому місці та перевірку знань з питань охорони праиі згідно «Положення про 
грядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників 

АБК «Спеиметалургмонтаж». затвердженого наказом директора № 41-6-П від 14.09.2017 р 
Працівникам підприємства проводиться вступний інструктаж, первинний інструктаж до 
початку роботи безпосередньо на робочому місті та повторний інструктаж 1 раз на 3 місяці на 
роботах з підвищеною небезпекою.
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація.______________ _

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 
Всі робітники забезпечені спецодягом, спеивзуттям та 313 (захисні каски, запобіжні пояси для 
виконання робіт на висоті) згідно НПАОП 6.1.00-3.02-04 «Норми безкоштовної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам, 
зайнятим у будівельному виробництві (зі змінами)».
Всі робітники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд. 
На АБК «Спеиметалургмонтаж» розроблено, затверджено та введені в дію: "Положення про 
систему управління охороною праиі", «Положення про службу охорони праці", "Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці” (наказ №41-6-П від 
14.09.2017 р); "Перелік робіт підвищеної небезпеки (наказ №5-ОТ, №5-1-ОТ від 02.01,2018р); 
посадові інструкції та інструкції з охорони праиі за професіями та видами робіт (наказ №1-ОТ 
від 02.01.2018 р .).
На АМК «Спеиметалургмонтаж» ведуться: "Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праиі"; "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праиі"; "Журнал 
протоколів перевірки знань "Журнал перевірки знань з електробезпеки "Журнал обліку та 
зберігання засобів індивідуального захисту"
На АБК«Спеиметалургмонтаж » є в наявності нормативно-правові акти:

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
1. Закон України "Про охорону праці".
2. НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з
питань охорони праці”.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці".
4. НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкції з охорони праці”.
5. НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті”.
6. НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009. «Система стандартів безпеки праиі. Охорона праиі і 

промислова безпека у будівництві. Основні положення».
7. "Положення про порядок забезпечення робітників спецодягом, спеивзуттям та іншими

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мешю
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.".


