
Центр надання адміністративних послуг 
тт  м. ДніпраДекларація

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законо; [аІїСтва^з^хор^нііярацг 1
20

Відомості про роботодавця: Асоиіаиія «Богатопрофильна Компанія «Спеиметалургмонтаж»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

51925 Дніпропетровська обл. м. Кам ’янське. Шкільний тупик 3. код згідно з ЄДРПОУ: 32816042
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Ровенський Володимир Володимирович, моб. тел. 098-222-30-81
прізвище, ім'я та по батькові керівника; номер телефону,

т/ф (0569)55-02-28. E-Mail: АМКСММ(сд,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;
на ПАР «ДМК» м. Кам ’янське., та згідно договорів підряду в Дніпропетровський області,

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: не укладався_____________
(найменування страхової компанії строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі),
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______

(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:
- роботи верхолазні, (п. 14 до д.6 Постанови №48)___________________________________

(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 -  14. на яких існує ризик виникнення травм -  6:_____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
кількість будівель 1- Адміністративна будівля . побутові приміщення знаходяться за адресою: 

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

м.Кам ’янське. Шкільний тупик 3.. (згідно договору оренди нежитлового приміщення від 
04.11.2015р. ). Роботи виконуються на о б ’єктах замовника

Інші відомості:
Генеральний директор АБК «Спеиметалургмонтаж» Ровенський В.В., директор Буркацький 
С.Г. головний інженер Петренко А.М., головний енергетик Мельниченко М.М., майстер 
Клименко Г .М . пройшли у ДШПридніпровський ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правових 
актів з охорони праиі в об'ємі загального курсу «Охорона праиі», а перевірку знань комісією ГУ  
Держпраиі у Дніпропетровський області ( протокол №  36/59-17 від 27.11.2017р.): посвідчення № 
1201, посвідчення № 1202, посвідчення № 1203. посвідчення № 1205,
Майстер Ковтуновський О.В. майстер Краєвий Д.П ., майстер Сташенко С.М., пройшли у 
ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 
об'ємі загального к у р с у  «Охорона праиі». а перевірку знань комісією ГУ  Держпраці у 
Дніпропетровський області ( протокол №  36/11-18 від 27.11.2017р.); 
посвідчення № 224, посвідчення № 225. посвідчення № 228. посвідчення № 229,
Інженер ОП Семенкова Н.В пройшла у ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання законів та 
нормативно-правових актів з охорони праиі в об'ємі загального курсу «Охорона праці», а



/
перевірку знань комісією ГУ  Деужпраиі у Дніпропетровський області ( протокол №  36/53-17 від 
30.10.2017р.); посвідчення № 1058.
Директор Буркаиький С.Г. головний інженер Петренко А.М.. головний енергетик Мельниченко 
М М . майстер Клименко Г .М пройш ли  у ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання з НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», а перевірку знань - комісією 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол від 15.12.2015р. 
№36/34 посвідчення № 441. посвідчення № 442. посвідчення № 443, посвідчення № 445. 
посвідчення № 446
Майстер Ковтуновський О.В, майстер Краєвий Д.П., майстер Сташенко С.М., пройшли у 
ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», а перевірку знань - комісією Головного управління Держпраиі у 
Дніпропетровській області (протокол від 27.04.2018р. №36/16-18 посвідчення № 326. 
посвідчення № 327. посвідчення № 328.
Інженер ОП Семенкова Н.В пройшла у ДП«Придніпровський ЕТЦ» навчання з НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», а перевірку знань - комісією 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол від 19.10.2017р. 
№36/47-17 посвідчення № 1000
Наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу 
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення: 
Наказом № 41-2-П від13.09.2017р, у АБК «Спеиметалургмонтаж» створено службу охорони 

праці в особі інженера з охорони праці Семенкова Н.В. ( Наказ №71к від 13.09.17р. о прийомі на
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог

роботу). Наказом № 16-ОТ від 03.01.2018р. у АБК«СММ» про призначення відповідальних осіб,
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони праці,

за виконання робітна висоті - майстер Клименко Г.М., майстер Краєвий Д.П., Ковтуновський 
О.В, майстер Станчуляк Ю.М.. майстер Сташенко С.М.,
Наказом № 2- ОТ від 02.01.2018р АБК«Спеиметалургмонтаж» створено постійно-діючу комісію 
з перевірки знань робітників з питань охорони праці, у складі:
Голова комісії: Буркацький С.Г - директор АБК «СММ»
Члени комісії: ПетренкоА.М головний інженер. АБК «СММ»

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

Наказом № 1 -  ОТ від 02.01.2018р. у АБК «Спеиметалургмонтаж» переглянуто и затверджено 
Посадові інструкції і інструкції з охорони праці по професіям, в тому числі «Інструкція з 
охорони праці № 14 під час виконання робіт на висоті»,__________________________________ ^
інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Всі робітники АБК «Спеиметалургмонтаж» проходять навчання, стажування на робочому 

місці перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці згідно «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників АБК «СММ» , 
затвердженого наказом директора №  41-6-П від 14.09.2017 р. Працівники АБК «СММ», що 
виконують види робіт, які декларуються, пройшли навчання та перевірку знань по «Інструкції з 
охорони прані № 14 під час виконання робіт на висоті» комісією підприємства з питань 
охорони праці (протокол №  2707/1 від 27.07.2018 р.).
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, що використовуються 
при виконанні декларованих робіт, які мають паспорти, інструкції з експлуатації
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі', страхувальні канати (акт випробування від 07.05.2018 
р.), запобіжні 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)». Засоби індивідуального
захисту проходить періодичні випробування та огляди у відповідні терміни.____________ _
Наказом №42-3-П от 21.09.2017р. на підприємстві АБК «СММ» створено комісію з прийняття 
та перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на відповідність 
вимогам нормативних документів.________________ ____________________



Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд.
У АБК «СММ» розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення про систему управління 
охороною праці». «Положення про службу охорони праиі», «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». «Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій» (наказ №41-б-П від 14.09.2017 р.). «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою (наказ№  05-РТвід 02.01.2018р.); посадові інструкції (наказ№  1-ОТвід 02.01.2018 р. та 
інструкції з охорони праиі за професіями та видами виконуваних робіт (наказ №  1-ОТ від 
02.01.18р.).

У АМК «Спеиметалургмонтаж» ведуться: "Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці"; "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці"; 
"Журнал протоколів перевірки знань "; "Журнал перевірки знань з електробезпеки "; "Журнал обліку 
та зберігання засобів індивідуального захисту"; «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці». . 
У АМК «СММ» є в наявності навчально-методичне забезпечення та нормативно-правові акти з 
охорони праці, в тому числі НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».__________________________________________________________________________________

Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази,
У АМК «СММ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, тан-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі.
навчально-методичного забезпечення)
білети з перевірки знань з питань охорони праиі. В кабінеті охорони праиі АМ К «СММ» 
проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці. Кабінет 
оснащений комп’ютерною технікою, наглядними посібниками. Працівники підприємства 
забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці в повному обсязі.
У АМК «Спеиметалургмонтаж» є в наявності така нормативно-правова документація:
Закон України «Про охорону праиі». НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу з 
охорони праиі»; ТІПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт 
на висоті»; ЛБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праиі. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праиі»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці». Кодекс законів про працю України._______________

Генеральний директор: Ц і _  Ровенський В.В.
(ініціали та прізвище)

:АЬ> - Л І __  26
г

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у Головному управлінні
Держпраці у Дніпропетровський області <<̂ ^ ~ р» « №

Примітки: 1. Ф ізична о со б а  —  п ідп р и єм ец ь  своїм  п ідп и сом  надає зг о д у  на о б р о б к у  пер сонал ьних д ан и х  з 
м етою  забезп ечен н я  виконання вим ог П орядку видачі дозв ол ів  на виконання р об іт  п ідв и щ ен ої 
н ебезп ек и  та на експлуатац ію  (застосування) м аш ин, м ехан ізм ів , устатковання п ідви щ ен ої
небезпеки.

2. Реєстрац ійний ном ер обл ік ов о ї картки платника податків не зазначається ф ізи чним и особам и , які через свої 
релігійні переконання відм овляю ться в ід  й ого  прийняття та пов ідом ил и  про це в ід п ов ід н ом у  органу дер ж ав н о ї 

податкової служ би і маю ть відм ітку в па


