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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬЮ 
«СПЕПАВТОДЕТАЛЬ» 50026, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, пр-т Південний. 
буд.І-А. ЄДРПОУ 37065828.______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Черевко Сергій Васильович тел.(056)406-54-74 . 5ресау1осіе1а1@икг.пе1:
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;

Згідно з укладеними договорами підрядів па пуоммайданчиках ХОЛДІНГА 
МЕТІНВЕСТ: зокрема ПрА Т «ПІВНГЗК», ПрА Т «ЦГЗК», ПрА Т«ПівдГЗК» та ПрА Т 
«НКГЗК», ГІА Т «АрселорМіттал Кривий Ріг »я  саме в
Інгулеиькому,Тернівському,Металургійному районах м.Кривого Рогу та на території 
Дніпропетровської області____________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) м аїш ін , м еханізм ів , устаткований  підвищ еної

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 постанови кабінету міністрів № 1788 
від 16.08.2002 року на ТОВ «Спецавтодеталь» страхування не проводиться, так як  
підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки_____________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_______________ не проводився___________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Черевко Сергій Васильович
( 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 (п. 9 додатку 6 Порядку).
найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за 

наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які, викопуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

отримання відповідного дозволу.

_______робочих місць - 18 , втому числі на яких існує підвищений ризик-10________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

одна адміністративна будівля. одна виробнича база , а також приміщення, які
надаються Замовником, згідно з договорами підряду
споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор Черевко Сегрій Васильович пройшов навчання та перевірку________..
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

знань в НКЦ «Моноліт»: Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що



працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) 25.01.18р. Протокол №1/76; Правіш 
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), як особа відповідальна за 
безпечну експлуатацію систем газопостачання підприємства 18.01.18р. Протокол 
№1/50; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 18.01.18р. Протокол №1/48; Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) 
18.01.18р. Протокол №1/65; Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» 18.01.18р. 
Протокол №1/46; Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті (НПАОП 00.0-
1.15-07) 25.01.18р. Протокол №1/97; з пожежної безпеки (забезпечення виконання 
заходів пожежної безпеки) 18.01.18р. Витяг з протоколу №8; Правил будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів 18.01.18р. Протокол №1/60; Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А. 3.2- 
2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) 01.02.18р. Витяг з протоколу №2/20. Наказом по 
підприємству № 68 ОТ від 22.06.2018р..відповідальним за безпечне виконання земляних робіт по 
підприємству в цілому та на об’єктах ПрАТ «ПІВНГЗК», ПуАТ «ЦГЗК» та ПрАТ «ПівдГЗК» 
холдінга МЕТІНВЕСТ - призначено, начальника дільниці Заброднього Олександра 
Григоровича, який пройшов навчання та перевірку знань в НКП «Моноліт»: Правіш 
будови і безпечної експлуатації посуди, то працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) 
10.05.18р. Протокол №5/20-1; Правіш безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00- 
1.76-15), як особа відповідальна за безпечну експлуатацію систем газопостачання 
підприємства 23.05.18р. Протокол №5/69; Законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
10.05.18р. Протокол №5/21; Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) 10.05.18р. Протокол №5/29; Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної 
безпеки України» 10.05.18р. Протокол №5/23; Правил охорони праці при виконанні 
робітна висоті (НПАОП 00.0-1.15-07) 10.05.18р. Протокол №5/18; 3 пожежної безпеки 
(виконання заходів пожежної безпеки) 16.05.18р. Витяг з протокол №70; Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві ДБН А. 3.2- 
2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) 23.05.18р. Протокол №5/83. Механік Левчук Павло 
Вікторович пройшов навчання та перевірку знань в НКЦ «Моноліт»: Законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, падання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пооісежиої безпеки 29.03.17р. Протокол №3/116; Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) 12.04.17р. 
Протокол №4/49; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожежної безпеки України» 29.03.17р. Протокол 
№3/118; Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 15.05.17р. 
Протокол №5/45; Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті (НПАОП 00.0-
1.15-07) 29.03.17р. Протокол №3/125; 3 пожежної безпеки (забезпечення виконання 
заходів пожежної безпеки) 22.03.17р. Витяг з протоколу №26; Правил будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, як особа, відповідальна за 
утримання у справному стані та безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 
кранами 29.03.17р. Витяг з протоколу №3/123.
На підприємстві створено службу охорони праці №65/1 від 01.07.15р. під

наявністю служби охорони праці,

керівництвом інженера з охорони праці Липки Юрія Олександровича, що пройшов 
навчання та перевірку знань в НКЦ «Моноліт»: Правил будови і безпечної експлуатації 
посуди, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87) 15.07.15р. Протокол №635-к; 
Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), 16.09.15р. Протокол 
№875-к: Закону України «Про охорону праці». Правил пожежної безпеки в Україні, 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 15.07.15р. Протокол
№631-к; Правил охорони прані під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП



0.00-1.71-13) 29.07.15р. Протокол №  671-к; Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил пожеоюної безпеки 
України» 15.07.15р. Протокол №646-к; Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів 10.09.15р. Протокол №846-к; Правил охорони праці при виконанні робітна 
висоті (НПАОП 00.0-1.15-07) 15.07.15р. Протокол №627-к; 3 пожежної безпеки 
(забезпечення виконання заходів пожежної безпеки) 20.07.15р. Витяг з протоколу №190; 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН) А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) 29.07.15р. Витяг з протоколу №679-к; Правил 
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, 15.07.15р. Протокол №641- 
к. На підприємстві функціонує Системи управління охороною праці в ТОВ 
«Спецавтодеталь»Положення про СУОП затверджено наказом №29 ОТ від
07.03.2016р.. Введені в дію Положення про службу охорони праці - наказ №28 ОТ від 
17.03.2016р., «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затверджене наказом №20 від 14.01.2013 р. Затверджено склад комісії 
підприємства для перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки накази; 
«Про організацію та перевірку знань з питань охорони праці» наказ від 19.01.2018р. №24 
ОТ та « П ро  організацію та перевірку знань з питань пожежної безпеки» наказ від 
19.01.2018р. № 26 ОТ. Наказом №66 ОТ від 24.04.2018 року затвердлсені інструкції з 
охорони праці на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні декларуємих 
робіт;

-під час робіт в котлованах;
- для землекопа;
- для стропальника;
під час вантажо - розвантажувальних робіт;
- п ро  порядок огляду знімних вантажозахватних пристроїв і тари;
-для осіб відповідачьних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів
ваптаоїсопідіймсшьнимц кранами;

- при роботі із застосуванням драбин і драбинок;
- при застосуванні запобіжних поясів;
-під час експлуатації ручного електричного інструменту;
- про заходи пожежної безпеки під час ведення будівельних робіт;
- при ручному переміщенні вантажів

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються згідно 
до вимог «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затвердоюене наказом№20 від 14.01.2013 р.
 Наказом по підприємству № 240Т від 19.01.2018р.створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці у складі:голова комісії Черевко С.В.-директор; члени 
комісії: Забродній О.Г. — начальник дільниці. Липка Ю.О. - інженер з ОП у відповідності 
до вимог«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затвердженого наказом № 20 від 14.01.2013р. Згідно до вимог 
Положення плануються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань під час 
прийняття на роботу та періодично під час роботи працівникам проводяться 
інструктажі з питань охорони праці, з реєстрацією в Журналах йіструктарісів з питань 
охорони праці; працівники ТОВ «Спецавтодеталь» забезпеченні засобами 
індивідуального захисту згідно норм в повному обсязі(спеиодяг, спецвзуття на 
діелектричній нековзкій підошві, рукавиці комбіновані лиолом захисний, , окуляри захисні,
респіратор і т. д.__________________________________________ __________________________ _
Земляні робот працівниками ТОВ «Спецавтодеталь» виконуються вручну з 
застосуванням лопат, ломів,кирок. Земляні роботи виконують відповідно до ПВР і за 
наявності письмових дозволів від організацій, комунікації яких розміщені в зоні робіт, а 
також: схем з вказівками про розміщення і глибину закладання комунікацій. Виконання



земляних робіт землерийною технікой виконується згідно Договору надання послуг між
ТОВ «Спеиавтодеталь» та ТОВ «Промспеибуд» №33-18 СП від «06» квітня 2018 р.

інструкцій про проведення навмання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів

індивідуального захисту,

Товариство забезпечене необхідною навчально - методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці, такооїс 
в наявності експлуатаційна документація на обладнання та пристрої, які 
використаються при проведенні декларуємих робіт На підприємстві облаштовано 
навчально-методичний кабінет охорони праці, який виконує функції центру пропаганди 
безпечного виконання робіт, профілактики виробничого травматизму та професійних
захворювань_______________

нормативно- правової т^Гматеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки.

С.В. Черевко 
(ін іц іали  та  прізвищ е)

20_/^р.

Декларація зареєс^ов ^ ^ ^ ж ^ ^ ^ і ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'є к т ^ ^ с п о ^ а р ю в а н н я  ̂  т е р е т ^ ш л ь ш м ^

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.".


