
ДЕКЛАРАЦІЯ
. . . . . етичних послугвідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці -/->'
вх. .

А 1
Відомості про роботодавця Асоиіаиія «Багато профільна Компанія «ЄпеїШеталургмонтаж» 

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Дніпропетровська обл. м. К ам ’янське, 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/<Ь (0569)55-02-28. Е-Маіі: АМКСММСшикг.пеї. 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)
замовником, та згідно договорів підряду в Дніпропетровський області______________

машин, механізмів, устатковання 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
комунікацій чи під водою. Роботи що виконуються на висоті 1,3метра.__________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

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

1- Адміністративна будівля , побутові приміщення знаходяться за адресою: м. Кам 'янське, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Шкільний тупик 3., (згідно договору оренди нежитлового приміщення від 04.11.2015р. )
Роботи виконуються на об ’єктах замовника

Інші відомості Посадові особи пройшли навчання у ДП«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань 
комісією ГУ  Держпраиі у Дніпропетровський області

Генеральний директор А БК  «Спецметалургмонтаж» Ровенський В.В.,
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

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.): НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». «ПТЕЕС». «Правила
пожежної безпеки», (протокол №36/60-17 від ЗО. 11.2017р.)
Директор Буркацький С.Г. пройшов навчання у ДП«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань комісією ГУ  Держпраиі у Дніпропетровський області законів України «Про охорону праиі». 
«Про загальнообов ’язкове державне соиіальне страхування», «Про об ’єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, (протокол №  3 6 / 5 9 - 1 7  від 2 7 .1 1 .2 0 1 7 р . ) ;  
НПАОП 4 0 . 1 - 1 . 2 1 - 9 8  «ПБЕЕС». «ПТЕЕС», «Правила пожежної безпеки» (протокол № 3 6 / 6 0 - 1 7  від 
3 0 . 1 1 .2 0 1 7 р . ) :  НПАОП 0 . 0 0 - 1 . 0 1 - 0 7  «Правила будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол 
№ 3 6 / 3 0  від 2 8 . 1 0 . 2 0 1 5 р .);  "

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.): НПАО 27.1
1.01-08 «Правша охорони праиі в металургійній промисловості » (протокол №1041 від 25.11.2015р.). 
Головний інженер Петренко А.М. пройшов навчання у ДП«Придніпровський ЕТП» та перевірку 
знань комісією ГУ  Держпраиі у Дніпропетровський області законів України «Про о х о р о н у  праиі», 
«Про загальнообов’язкове державне соиіальне страхування». «Про о б ’єкти підвищеної небезпеки» 
та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів ( протокол №  36/59-17 від 27.11.2017р.) 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», «ПТЕЕС». «Правша пожежної безпеки», (протокол №36/60-17 від 
ЗО. 11.2017р.); НПАОП 0.00-1.01-07 «Правша будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол 
№36/30 від 28.10.2015р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праиі при виконані робіт на 
висоті» (протокол №36/34 від 09.12.2015р.).
у ТОВ«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» пройшов навчання та перевірку знань комісією ГУ  

Держпраиі у Дніпропетровський області - НПАО 27.1.06-08 «Правша охорони праиі під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» (протокол №1040 від 25.11.2015р.); 
НПАО 27.1-1.01-08 «Правша охорони праиі в металургійній промисловості »(протокол №1041 від 
25.11.2015р.); у ТОВ «Учбовий Комбінат « Дніпробуд » - НПАО 0.00-1.59-87 «Правша будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол №1036 від 25.11.2015р.); 
Головний енергетик Мельниченко М.М пройшов навчання у ДП«Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією ГУ  Держпраиі у Дніпропетровський області законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соиіальне страхування», «Про о б ’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів ( протокол №  36/59-17 від 
27.11.2017р.); НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». «ПТЕЕС», «Правша пожежної безпеки», (протокол 
№36/52-17 від 27.10.2017р.); НПАОП 0.00-1.01-07 «Правша будови та безпечної експлуатації 
ВПК» (протокол №36/30 від 28.10.2015р.).
Майстер Клименко Г.М. пройшов навчання у ДП«Придніпровський ЕТП» та перевірку знань 
комісією ГУ  Держпраиі у Дніпропетровський області законів України «Про охорону праиі». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів . (протокол №  36/59-17 від 27.11.2017р.), 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». «ПТЕЕС», «Правша пожежної безпеки», (протокол №36/52-17 від 
27.10.2017р.) : НПАОП 0.00-1.01-07 «Правша будови та безпечної експлуатації ВПК» (протокол 
№36/30 від 28.10.2015р.); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праиі при виконані робіт на 
висоті» (протокол №36/34 від 09.12.2015р.);
у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» - НПАО 27.1.06-08 «Правша охорони праиі під час ремонту 

устаткування на підприємствах чорної металургії» (протокол №1040 від 25.11.2015р.).
Начальник дільниці Буркацький Д.С пройшов навчання у ДП«Придніпровський ЕТП» та 
перевірку знань комісією Г У  Держпраиі у Дніпропетровський області законів України «Про охорону 
праиі». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про о б ’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, (протокол №  3 6 / 5 9 - 1 7  від 
2 7 .1 1 .2 0 1 7 р . ) ,  НПАОП 4 0 . 1 - 1 . 2 1 - 9 8  «ПБЕЕС». «ПТЕЕС». «Правша пожежної безпеки».(протокол 
№ 3 6 / 1 4  від 2 0 . 0 5 . 2 0 1 6 р .).
Інженер ОП Семенкова Н.В. пройшла навчання в ДП«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань 
комісією ГУ Держпраиі у Дніпропетровський області законів України «Про охорону праиі», «Про 
загальнообов’язкове державне соиіальне страхування». «Про о б ’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів ( протокол №  36/53-17 від 30.10.2017р.); 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», «ПТЕЕС», «Правша пожежної безпеки», (протокол №36/52-17 від 
27.10.2017р.); - НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праиі під час виконання робіт на висоті» 
(протокол №36/4 7-17 від 19.10.2017р.)
Наказом № 41-2-П від 13.09.2017р. у АБК«БК «Спецметалургмонтаж» створено службу охорони 
наявністю служби охорони праці,



пуаиі в особі інженера з охорони пуаиі Семенкова Н.В. ( Наказ №71к від 13.09.17р. о прийомі на
роботу).
Наказом № 18-ОТ від 03.01.2018р. у АБК«СММ» про призначення відповідальних осіб ,за виконання 
робіт, підвищеної не безпеки - Начальник дільниці Буркацький Д.С и майстер Клименко Г.М. 
Наказом № 9-ОТ від 03.01.2018р у АБК«СММ» про призначення відповідальної особи, за безпечну 
експлуатацію сосудів, що працюють під тиском. - Головний інженер Петренко А.М.
Наказом №  14-ОТ від 03.01.2018р у АБК«СММ» про призначення відповідальної особи, за електро
господарство - Головний енергетик Мельниченко М.М
Наказом №  16-ОТ від 03.01.2018р у АБК«СММ» про призначення відповідальних осіб, за безпечне 
виконання робіт на висоті.
Наказом №  21-ОТ від 04.01.2018р у АБК«СММ» про призначення відповідальних осіб, за безпечне 
виконання робіт на земснаряді.
Наказом №  2- ОТ від 02.01.2018р. у АБК«Спеиметалургмонтаж» створено постійно-діючу комісію 
з перевірки знань робітників з питань охорони праці.
Голова комісії: Буркацький С.Г. - директор АБК«Спецметалургмонтаж»
Члени комісії: Петренко А.М. - головний інженер АБК«Спеиметалургмонтаж»

Мельниченко М .М  - головний енергетик АБК«Спеиметалургмонтаж»
Семенкова Н.В.- Інженер ОП АБК«Спеиметалургмонтаж»

Наказом № З- ОТ від 02.01.2018р. у АБК «Спеиметалургмонтаж» створено постійно-діючу комісію 
з перевірки знань «Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Голова комісії: Буркацький С.Г.- директор АБК«Спецметалургмонтаж»
Члени комісії: Петренко А.М.- головний інженер АБК«Спеиметалургмонтаж»

Мельниченко М .М  - головний енергетик АБК«Спеиметалургмонтаж»
Семенкова Н.В,-Інж енер ОП АБК«Спеиметалургмонтаж»

Наказом № 43-3-П від 29.09.2017р. у АБК «Спеиметалургмонтаж» затверджено і введено в дію 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

інструкції з охорони праці : № 37 «для машиніста землесосного снаряда». №39 «для машиніста 
електрообладнання земснаряда», № 38 «для машиніста механічного обладнання земснаряда». 
Наказом № 1 -  ОТ від 02.01.2018р. у АБК «Спеиметалургмонтаж» переглянуто и затверджено " 
Посадові інструкції і інструкції з охорони праці по професіям .
Машиніст земснаряда Карпенко Н.И . пройшов навчання в Учбовому комбінаті В/тр. «Гідромеха- 

нізаиия» курси з відривом від виробництва зІО.10.1983р. до20.12.1983р. здобув кваліфікацію машині
ст зем. снаряда, (свідоцтво № 264 від 20.12.1983р.)
Машиніст земснаряда Демченко А.П. пройшов навчання в Учбовому пункті В/тр. «Гідромеха- 
нізаиия» при ЗСУ курси з відривом від виробництва з і 8.10.1976р. до25.12.1976р. здобув кваліфікацію 
машиніст зем. снаряда.(свідоцтво №  393 від 25.12.1976р.)
Машиніст ел.обладнання земснаряда Федак І.О. пройшов навчання в гідроенергетичному техніку
мі МЕ і Ел СРСР здобув кваліфікацію механіка-електромеханіка (Диплом Б Т №422400 від 28.02.78г) 
Машиніст ел.обладнання земснаряда Бобельчук С.В. пройшов навчання в Учбовому пункті по ПТК  
ДМКім. Дзержинського з 16.09.1985р.-28.11.1985р. за професією електромонтер з ремонту ел.обла - 
днання. (свідоцтво №  002363 )
Машиніст мех. обладнання Лукашов І.В . пройшов навчання в Учбовому комбінаті В/тр. 
«Гідромеханізация» курси з відривом від виробництва здобув кваліфікацію машиніст зем. снаряда, 
(свідоцтво № 316 від 12.05.1984р.)
Машиніст мех. обладнання Ступак Л.І. пройшов навчання в Учбовому комбінаті В/тр. «Гідромеха
нізация» курси з відривом від виробництва здобув кваліфікацію машиніст дізєль електричних гусени
чних кранів, (дублікат свідоцтво № 1028 від 24.12.1988р.)
Всі робітники АБК «Спеиметалургмонтаж» при прийомі на роботу проходять навчання, 
стажування на робочому місці та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці 
(протокол №2310/17 від 23.10.2017р.) згідно «Положення про порядок 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, програми стажування, питання для

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту



перевірку знань з питань охорони праці працівників АБК «Спецметалургмонтаж», затвердженого
наказом директора №  41-б-П від 14.09.2017 у.
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, програми стажування, питання для

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту 
перевірки знань за професіями затвердж ені Наказом № 43-3-П від 29.09.2017р. у А БК  «СМ М  ».
Всі робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 313 (захисні каски, запобіж ні пояси (акт 
випробування від 21.03.2018р. ) 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  «Спецметалургмонтаж» розроблено, затвердж ено 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 праиі” (наказ № 41-6-П від 
14.09.2017 р): "Перелік робіт підвищеної небезпеки (наказ № 5-ОТ, № 5-1-О Т від 02.01.2018р): 
посадові інструкції та інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ № 1-О Т  
від 02.01.2018р .).
На АМ К  «Спецметалургмонтаж» ведуться: "Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці": "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праиі": "Журнал протоколів 
перевірки знань " Ж урнал перевірки знань з електробезпеки "Журнал обліку та зберігання 
засобів індивідуального захисту"
На АБК«Спецметалургмонтаж  » є в наявності нормативно-правові акти:
Машини  , механізми - Земснаряд М 3-173№ 8 (дата випуску 17.07.2003р Україна м. Суми) 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
знаходиться в оренді (договір оренди №  25 від 01.08.2017р)
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 праиі".
4. НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкції з охорони праиі".
5. НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті".
6. НПАОП 45.2-7.02-12 Д Б Н  А .3.2-2-2009. «Система стандартів безпеки праці. Охорона праиі і

промислова безпека у будівництві. Основні положення».
7. "Положення про порядок забезпечення^робітників спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту".
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.".


