
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

_______________________« ПРОМЕКСПОСЕРВІС»__________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49064, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Мічуріна , буд. 9 код, ЄДРПОУ 31197835______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Молчанов Руслан Анатолійович, тел. 050-388-12-78,______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Email: R.sem@ltd-rich.com__________________________________________________________________
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;

Роботи виконуються на території пщприемства Дтпропетровський ливарно-механічний завод_____
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)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12 лютого 2020 року_________
(дата проведення аудиту)

Я, Молчанов Руслан Анатолійович_____________________________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Технологічне устаткування ливарного виробництва: індукційна тигельна плавильна єлектропіч ІСТ
-  0,16/0,25 ТГ1, рік випуску 2020, Україна; ковш разливальний обемом 0,250 тн, рік випуску 
2020, Україна_____________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності)

mailto:R.sem@ltd-rich.com


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

Робочих місць 6, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 3___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
На території підприємства основні будівлі та споруди: адміністративне та виробничі приміщення. 
Адміністративна та виробнича будівля орендовані (договір суборенди № 3/2019-0 від 01.01.19р. з 
Дніпропетровський литейно-механичний завод) розташоване за адресою: 49064, Дніпропетровська 
обл., м. Дніпро вул. Мічуріна, буд. 9. ТОВ «ПРОМЄКСПОСЕРВІС» складається з наступних
підрозділів: адміністрація та виробництво_______________________________________________________

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

Інші відомості директор М олчанов Руслан Анатолийович, пройшов навчання в УК «СЕФЕТІ»,
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:___________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів (витяг з протоколу № 239 від 30 жовтня 2020 р.), в УК «СЕФЕТІ» «Правила охорони 
праці у ливарному виробництві» НПАОП 25.5-1.46-14 (витяг з протоколу №257 від 12 листопада
2020р.)________________________________________________________________________________________
Начальник виробництва Семеренко Руслан Анатолийович, пройшов навчання в УК «СЕФЕТІ», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 249 від 10 листопада 
2020 р.) «Правила охорони праці у ливарному виробництві» НПАОП 25.5-1.46-14 (витяг з протоколу
№ 257 від 12 листопада 2020 р.)________________________________________________________________
Інженер з охорони праці Некрасов Ігор Олександрович, пройшов навчання в УК «СЕФЕТІ»,
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:___________
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» (витяг з протоколу № 239 від 30 жовтня 
2020р.), в УК «СЕФЕТ!» «Правила охорони праці у ливарному виробництві» НПАОП 25.5-1.46-14
(витяг з протоколу №257 від 12 листопада 2020р.)________________________________________________
Наказом по підприємству від 16.11.2020 року № 10-0П відповідальним за здійснення нагляду за 
утриманням та безпечною експлуатацією ливарного обладнання призначено інженера з охорони 
праці Некрасова І.О., який пройшов навчання та перевірку знань «Правил охорони праці у 
ливарному виробництві» НПАОП 25.5-1.46-14 (витяг з протоколу № 257 від 12 листопада 2020р.). 
Наказом по підприємству від 17.11.2020 року № 11-ОП відповідальними особами за утримання 
ливарного обладнання у справному стані і безпечне їх обслуговування та ремонт призначено: 
начальника виробництва Семеренко Р. А., який пройшов навчання і перевірку знань «Правил 
охорони праці у ливарному виробництві» НПАОП 25.5-1.46-14 (витяг з протоколу № 257 від 12
листопада 2020р.)._____________________________________________________________________________
Наказом по підприємству № 11-ОП від 17.11.2020 р. до керування вантажопідіймальними кранами та 
машинами допущений машиніст крана Лимаренко Олексій Сергійович та Ярко Сергій Олексійович, 
які пройшли навчання та перевірку знань з професії машиніст крана в ТОВ «УК СПЕКТР» (протокол 
№ 096 від 21 вересня 2020р.____________________________________________________________________

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

Відповідно до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових, 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально- 
профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних 
захворювань та аврарій у процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання працівниками 
вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, наказом по 
підприємству від 05.10.2020р. № 01-РП створено службу з охорони праці. Наказом від 05.10.2020р 
№ 01-РП функції служби з охорони праці покладено на інженера з охорони праці Некрасова І.О.



З метою забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємстві створено
відповідні служби і призначено посадових осіб, які забезпечують вирішення конкретних питань 
охорони праці, в тому числі і проведення аудиту охорони праці. Проведення аудиту стану охорони 
праці покладено на інженера з охорони праці Некрасова І.О., який має відповідну підготовку та
кваліфікацію._________________________________________________________________________________
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 05-ОП від 
02.11.2020р.: Голова комісії: директор Молчанов Р.А., члени комісії: Семеренко Р.А., Некрасов І.О. 
На підприємстві розроблені та введені в дію:____________________________________________________
- Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 05-ОП від 07.10.2020р.);_______
- Положення про про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 04-ОП від 
07.10.2020р.)__________________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві (наказ № 04-0П від 07.10.2020р.)__________________________________________________
- Програма проведення вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ № О6-ОП від 
08.10.2020р.)__________________________________________________________________________________
- Програма проведення первинного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці (наказ № 
06-0П від 08.10.2020р.)________________________________________________________________________
- Наказом № 02-ОП від 05.10.2020р. призначено відповідальних осіб за проведення вступного, 
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів;_______________________________
- Перелік інструкцій з питань охорони праці (наказ про затвердження № 03-0П  від 06.10.2020р.), в 
тому числі: Інструкція при виконанні робіт на індукційній плавильній пєчі ІОП- 18-20; Інструкція 
для машиніста крану -  ЮП-08-20; Інструкція з надання першої долікарської допомоги -  ЮП-13-20 
Перелік журналів з питань охорони праці, які ведуться на підприємстві:___________________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці.__________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
Робітники підприємства проходять інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
у встановленому порядку. Наказом по підприємству № 07 -  ОП від 09.10.2020р. затверджено план -  
графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по професіях та видам робот, 
з яким працівники ознайомлені під особистий підпис. Після проведення перевірки знань 
оформлюються протоколи перевірки знань з питань охорони праці для допуску працівників до
виконання відповідних робот.__________________________________________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація: паспорт на індукційну тигельну 
плавильну піч ІСТ - 0,16/ 0,25; паспорт на кран - балку опірну, вантажопідіймальність - 2,0 т, 
заводський номер 1622 , 2007 р.в., вахтений журнал машиніста крану; журнал обліку та огляду
такелажних засобів, механізмів та пристроїв;____________________________________________________
Робітники ТОВ «ПРОМЄКСПОСЕРВІС» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста карта видачі
ЗІЗ. Ведеться журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ._________________
При прийомі на роботу роботодавець під особистий підпис інформує працівників про умови праці та 
про наявність на робочому місці небезпечних та шкідливих виробничих факторів, можливі наслідки
їх впливу на здоров’я та права працівників на пільги і компенсації за роботу в таких умовах._________

експлуатаційної докуменації, засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності наступні документи: Закон України «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», Вимоги безпеки при 
роботі на висоті, Положення про розробку інструкцій з охорони праці, Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок розробки та затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; ДБН А.3.3-2-2009 
«Охорона праці і промислова безпека в будівництві»; НПАОП 25.5-1.46-14 «Правила охорони праці 
у ливарному виробництві»; НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»; НПАОП 0.00-1.42-83
«Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній обробці металів» «Правила охорони



праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18; «Правила пожежної безпеки в Україні»; «Правила експлуатації 
вогнегасників»; «Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки»; «Перелік робіт, де є
потреба у професійному доборі» та інші________________________________________________________
На підприємстві затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, затверджено 
та введено у дію положення про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці, 
підприємство забезпечено наглядними посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, 
які регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань. Обладнано кабінет для 
проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці. В наявності наглядні 
посібники та плакати з питань охорони праці. Робочі місця забезпечені інструкціями з питань

бази навчально-методичного забезпечення)

Р.А. Молчанов 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20я^ЙР. № _____ .

Примітки: 1. 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, 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.".

охорони праці за професіями та видами робіт.
та матеріально-технічної

грудня 2020 р.

З ОА / ї -У /


