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вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІДП О В ІД А Л ЬН ІСТЮ ______
«ПРОМ СПЕЦБУД» ______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50102 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна 47/35, СД РПО У  32098010,___________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПО У,
______________________ Х ильченко Владислав Валерійович, (056) 402-05-12 __________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

______________ _______(056) 402-05-12, promsb07@gmail.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:

________________ Згідно договорів підряду на території Дніпропетровської 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 ш к о д и _______-______________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)
Я, Хильченко Владислав Валерійович_____________________ ________________________________

(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:

Технологічних транспортних засобів -  22 одиниць, а саме: трактор К-700 А, рік виготовлення 
1978, державний номер ТОЗІ23 АЕ, заводський номер 817714, країна виробник СРСР; трактор 
К-700 А, рік виготовлення 1992, державний номер Т03124АЕ, заводський номер 9203500, країна 
виробник Росія; трактор Ю М З-6, рік виготовлення 1992, державний номер Т03126АЕ, заводський 
номер 768104, країна виробник Україна; трактор ДТ-75Д, рік виготовлення 2008, державний 
номер Т02779АЕ, заводський номер 740317, країна виробник Росія; автонавантажувач Д В - 1788, 
рік виготовлення 1985, державний номер Т03135АЕ, заводський номер 38507903366, країна 
виробник Болгарія; трактор ДТ-75НС-4, рік виготовлення 2000, державний номер Т 0 3 133АЕ. 
заводський номер 720440, країна виробник Росія; трубоукладач ТД-25 СЯ-З, рік виготовлення 
1999, державний номер Г03132АЕ, заводський номер 171, країна виробник Польща; трубоукладач 
8В-60, рік виготовлення 2011, державний номер Т01080АЕ, заводський номер 384000І8\У 03721, 
країна виробник Польща; екскаватор ЕК-18-60, рік виготовлення 2008, державний номер 
Т02778АЕ, заводський номер 3858, країна виробник Росія; агрегат зварювальний на шасі 
причіпного візка АДД-2х250/5,5, рік виготовлення 2011, державний номер Т02561 АЕ, заводський
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номер 20091259, країна виробник Україна; агрегат зварювальний на базі причіпного візка АДД- 
4002 , рік виготовлення 2005, державний номер Т02783АЕ, заводський номер 20050220, країна 
виробник Латвія; агрегат зварю вальний на базі причіпного одновісного візка АДД-4002 М2, рік 
виготовлення 1999, державний номер Т02777АЕ, заводський номер 1915, країна виробник Литва; 
агрегат зварювальний на базі причіпного одновісного візка АДД-305, рік виготовлення 1999 року, 
державний номер Т02780А Е, заводський номер 1869, країна виробник Україна; агрегат 
зварювальний на базі причіпного одновісного візка А Д Д -4002М 2У 1, рік виготовлення 1999, 
державний номер Т02782А Е, заводський номер 1818, країна виробник Україна; трактор Т-150К, 
рік виготовлення 1984, державний номер Т06671АЕ. заводський номер 301729, країна виробник 
СРСР; трактор Т-150К, рік виготовлення 1987, заводський номер 398475, країна виробник СРСР, 
державний номер Т03134А Е; агрегат зварювальний АДД-4002 М 2У1, рік виготовлення 1999, 
державний номер Т03136А Е, заводський номер 2020, країна виробник Україна; бульдозер ТІ 1.02 
КБР-1, рік виготовлення 2011, державний номер Т03959АЕ. заводський номегї 000093, країна 
виробник Росія; агрегат насосний А Н Д -100, рік виготовлення 2010. державний Т02742АЕ, 
заводський номер 673, країна виробник Україна, трактор колісний МТЗ-80, рік виготовлення 1997, 
державний номер Т50735А Е, заводський номер 950713, країна виробник Білорусь; екскаватор 
Борекс -  2101Д, рік виготовлення 2005, державний номер Т50713АЕ, заводський 197707, країна 
виробник Білорусь; причіп 2ПТС-4, рік виготовлення 1992, державний номер Т50750АЕ, 
заводський номер 0000050, країна виробник СРСР.
(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 -  22, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм-21, будівель і споруд (приміщ ень)-! , виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)-!.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Хильченко Владислав Валерійович -  директор товариства з обмеж еною  відповідальністю_________
«Промспецбуд» наказом по підприємству від 04.05.2011 року №  44 призначений відповідальним 
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, головний
інженер Титаренко Володимир Вікторович, головний механік У ш аков Сергій Леонідович,______
начальник дільниці Бурковський Сергій Афанасійович, механік Брасло Дмитро Олександрович, 
начальник відділу охорони праці М акаренко Антоніна Ананіївна та голова профсоюзного комітету 
Коваль Галина Андріївна. Наказом по підприємству від 29.04.2011 року №  36 створено службу 
охорони праці, яку очолю є начальник відділу охорони праці М акаренко Антоніна Ананіївна, яка 
пройшла навчання в Н К Ц  «М оноліт» та перевірку знань комісією Криворізького 
гірничопромислового управління Держгірпромнагляду, з охорони праці та промислової безпеки 
від 15.03.2017 року протокол №  3/66, навчання з питань пожежної безпеки від 27.06.2018 року 
протокол №101, навчання з охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних споруд та відповідного обладнання від 17.06.2018 року протокол № 6/130, навчання 
правил з будови та безпечного виконання робіт посудин, що працю ю ть під тиском від 07.03.2017 
року протокол №  3/56, навчання з правил безпечного виконання робіт під час дроблення . 
сортування та збагачення корисних копалин від 20.01.2016 року протокол №  1-29-к. навчання з 
правил охорони праці під час ремонту обладнання на підприємствах чорної металургії від
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20.01.2016 року протокол № 1-25-к, навчання з правил охорони праці піл час виконання робіт на 
висоті від 14 червня 2017 року протокол №  6/23, навчання з правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями від 08.06.2016 року протокол № 6/56, навчання з правил стандартів 
безпеки охорони праці і промислової безпеки Щ БН) А.3.2-2-2009 від 16 грудня 2015 року 
протокол № 1 192-к, навчання з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів від 21 
грудня 2017 року протокол № 12/65. навчання з правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів від 02.06.2016 року протокол №  6/22 та навчання з правил охорони праці на 
автомобільному транспорті від 08.06.2016 року протокол №  6/37.

Наказами по підприємству від 06.02.2018 року № 7 5 ,  №71 введено в д ію  інструкції з охорони
праці за професіями та видами робіт. _____________________________________________________
Наказом по підприємству від 10.01.2018 року №  12 створено комісію з перевірки знань з питань 

охорони праці, у відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з охорони праці до складу якої входять: директор управління Хильченко Владислав 
Валерійович, головний інженер управління Титаренко Володимир Вікторович, начальник відділу 
охорони праці М акаренко Антоніна Ананіївна, головний енергетик управління Поварніцип Сергій 
Пилипович та голова профспілкового комітету Коваль Галина Андріївна, які пройшли навчання в 
НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією Криворізького гірничопромислового управління 
Держгірпромнагляду з охорони праці та промислової безпеки від 14.06.2017 року протокол №  6/40, 
від 15.03.2017 року протокол № 3/66, від 16.12.2015 року №  1196-к, навчання з охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальній кранів, підіймальних споруд та відповідного обладнання від
13.06.2018 року протокол №  6/31, від 27.06.20178 року протокол №  6/130, навчання з правил будови 
та безпечного виконання робіт посудин, що працюють під тиском від 16.12.2015 року протокол
№ 1 188-к, від 07.03.2017 року №  3/56, навчання з правил охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів від 20.01.2016 року 
протокол №  1-25-к, навчання з охорони праці під час ремонту обладнання на підприємствах чорної 
металургії від 20.01.2016 року, протокол №  1-29-к , правил пожежної безпеки від 27.06.2018 року 
протокол№101,від 07.06.2018 року №  86, навчання з правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті від 09.12.2015 року протокол № 1 164-к, від 14.06.2017 року протокол №  6/23, навчання 
правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями від 08.06.2016 року протокол 
№  6/56 від 15.06.2016 року протокол №  6/64, навчання з правил стандартів безпеки охорони праці і 
промислової безпеки Щ БН) АЗ.2-2-2009 року від 15.12.2015 року протокол № 1 192-к, навчання з 
правил охорони праці на автомобільному транспорті від 08.06.2016 року, протокол №6/37. від
02.11.2016 року протокол № 11/15. навчання з правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів від 25.04.2018 року протокол №  4/80, від 21.12.2017 року протокол № 12/65, від
23.04.2018 року протокол №  4/3, від 09.12.2015 року протокол №  1166-к, правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів від 06.06.2018 року протокол № 6 /1 1 -1 ,  від 02.06.2016 
року протокол №  6/22, від 17.04.2018 року протокол №4/47.

Наказом по підприємству призначені відповідальні особи за безпечне винонання робіт, за випуск 
на лінію, за підписання марш рутних листів та за дотримання в справному стані автомобільного 
транспорта (наказ від 01.02.2018 року № 1 1 )  начальник дільниці Бурковський Сергій 
Афанасійович, головний механік Ушаков Сергій Леонідович та механік Брасло Дмитро 
Олександрович, які пройшли навчання в НКЦ «Моноліт» та перевірку знань комісією 
Криворізького гірничопромислового управління з питань охорони праці та промислової безпеки 
від 13.06.2018 року протокол №  6/49, навчання з питань пожежної безпеки від 07.06.2018 року 
протокол №  86, навчання з правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних споруд та відповідного обладнання від 18.07.2018 року протокол № 7/70, від
13.04.2016 року протокол № 4/62 правил безпечного виконання робіт під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, правил охорони 
праці під час ремонту обладнання на підприємствах чорної металургії від 06.04.2016 року протокол 
№ 4 /2 0 .  навчання з правил охорони праці п ідч ас  виконання робіт на висоті від 13.06.2018 року 
протокол №6/45. навчання правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями від
25.10.2017 року протокол №  10/88. від 13.06.2018 року протокол № 6/25. навчання з правил 
стандартів безпеки охорони праці і промислової безпеки (ДБН) АЗ.2-2-2009 року від 17.02.2016 
року №2/30-к, навчання з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів від 
09.12.2015 року протокол № 1 166-к. від 29.03.2017 року протокол № 3/130. від 09.11.2016 року



протокол №  11/46, від 04.07.2018 року протокол №  7/9, правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів від 21.04.2017 року протокол №  4/96, від 16.11.2016 року протокол №  
11/51. від 19.07.2018 року протокол №  7/85, правила охорони праці на автомобільному транспорті
від 02.11.2016 року протокол № 11/15. правила будови та безпечної експлуатації посудин, що_______
працюють під тиском від 13.06.2018 року протокол №6/33.
Існує нормативна база для функціонування Системи управління охороною праці (СУОП). 
Відповідно до вимрг «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого 
наказом Міністерства України праці та соціальної політики № 9 від 29.01.1998 року, розроблено 92 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, які затверджені наказами директора ТОВ 
«Промспецбуд» згідно строків їх перегляду, у тому числі інструкції з охорони правці для 
машиністів екскаватора.трубоукладача, водія автонавантажувача, тракториста.Розроблено 
положення підприємства про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, також 
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, під час 
прийняття на роботу та періодично. Працівникам проводяться первинні, повторні та позапланові 
інструктажі з питань охорони праці з реєстрацією їх в Ж урналах реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці. Створена комісія підприємства для перевірки знань з питань охорони праці. 
Працівники (трактористи, маниніст автонавантажувача, машиніст трубоукладача, екскаваторщик) 
пройшли перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці в повнолму обсязі.
В наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки. Працівники 
забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту ( захисні каски,захисні окуляри, респіратори, спеціальний 
одяг, спеціальне взуття, рукавиці та лямочні запобіжні пояси.які один раз на 6 місяців проходять 
випробування в спеціальній лабораторії ( яка має дозвільний характер) та записом про проходження 
випробувань в спеціальний журнал обліку засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань_____
охорони праці в тому числі: Правила охорони праці під час дроблення і сортування збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОГІО.00-1.61-12, Правила охорони 
праці під час ремонту обладнання на підприємствах чорної металургії НПАО П 27.1-1.06-08. 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. 
Правила Пожежної безпеки в Україні НАПБ А .01 .001-2014. Правила будови та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАО П 0.00-1.07-94. Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних споруд та відповідного обладнання 
НПАОП 0.00-1.80-18. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15- 
07. Правила будови та безпечної експлуатації електроустановок споживачів .НП АО П 0.00-1.21- 
98. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила стандартів безпеки 
охорони праці і промислової безпеки (ДБН) А.3.2-2-2009. Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті НП А О П  60.1-3.31-17. Закон України «Про охорону праці». Положення 
про систему управління охороною праці в ТОВ «П РО М СП ЕЦ БУ Д » (наказ №  242 от 21.06.2017 
року).. М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

И  <itu,s № iia

В.В. Хильченко 
(ініціали та прізвище

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці


