
ДЕКЛАРАЦІЯ — у р -с, .  ^ , в
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_____
«ПРОМСПЕЦБУД»____________________________________________________________________________

(для ю р и д и ч н о ї особи: найменування ю ри д и ч н о ї особи .
50102 Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Рудна 47/35, СДРПОУ 32098010,__________

м ісцезнаходж ення ,  код згідно з Є Д Р П О У ,
_____________________ Хильченко Владислав Валерійович, (056) 402-05-12______________________

прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телеф ону ,

_____________________ (056) 402-05-12, promsb07@gmail.corn____________________________________
телефаксу ,  адреса  ел ектронн о ї  пошти; 

для ф ізи чн о ї  особи  - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові,  серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний  номер о бл іков о ї  картки платника 

податків , номер  телефону, телефаксу , адреса  ел ек т р о н н о ї  пошти;

_______________ Згідно договорів підряду на території Дніпропетровської області ______________
м ісце виконання  робіт  п ідвищ еної небезпеки та/або експл уатац ії  (застосування)

м аш ин , механізмів , устатковання п ідви щ ен ої небезп еки) '

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди______ _________________ __________

(най м енуван ня  страхо во ї  компанії, строк д і ї  страхового  полісу, номер  і дата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Хильченко Владислав Валерійович___________________________________________________
(пр ізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи  або ф ізично ї особи - п ідприємця)

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 -  13 одиниць, а саме: - трактор ЮМЗ-6 АК, рік виготовлення 
2003, державний номер Т35177АЕ, заводський номер 327930, країна виробник Україна; трактор 
ЮМЗ-6 АК, рік виготовлення 2003, державний номер Т35188АЕ, заводський номер 837905, країна 
виробник Україна, рік виготовлення 2003; трактор ЮМЗ-6 АКЛ, рік виготовлення 1991, 
державний номер Т35191АЕ, заводський номер 745032,країна виробник СРСР; агрегат 
зварювальний , рік виготовлення 1992, державний номер Т29316АЕ, заводський номер 7240, 
країна виробник Україна; агрегат зварювальний, рік виготовлення 1991 державний номер 
Т29315АЕ, заводський номер 653, країна виробник СРСР; агрегат зварювальний, рік виготовленні 
1992, державний номер Т29314АЕ, заводський номер 944. країна виробник Україна; агрегат 
зварювальний, рік виготовлення 1992, державний номер Т29317АЕ, заводський номер 3717, країн 
виробник Україна; агрегат зварювальний, рік виготовлення 1991, державний номер Т35166АЕ, 
заводський номер 16476, країна виробник СРСР; агрегат зварювальний, рік виготовлення 1992 
державний номер Т35165АЕ, заводський номер 16975, країна виробник Україна, агрегат 
зварювальний, рік виготовлення 1991, державний номер Г34351АЕ, заводський номері 6990,



країна виробник СРСР, агрегат зварювальний, рік виготовлення 1999, державний номер
Т35167АЕ, заводський номер 16977, країна виробник Україна, причіп 2ПТС-4, рік виготовлення 
2001. державний номер Т35178АЕ, заводський номер 0003643, країна виробник Україна, причіп 
2ПТС-4. рік виготовлення 2003, державний номер Т35186АЕ, заводський номер 0003391, країна 
виробник Україна
(найменування виду робіт  п ід в и щ ен о ї небезпеки  та/або машин, механізмів, устатк о ван ня  п ідви щ ен о ї небезпеки, тип 

або марка (за наявності), ном ер  партії, дата  виготовлення, країна походж ення,  які викон ую ться  та/або експлуатую ться  

(застосовуються) без отри м анн я  в ідпов ідного  дозволу,

Кількість робочих місць -  13, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм-13, будівель і споруд (приміщень)-!, виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)-1.
кількість робочих місць, у том у  числі тих, на яких існує п ідвищ ений ризик  вин икн енн я  травм , буд івель і споруд 
(приміщень), виробничих об 'єкт ів  (цехів, д ільниць, структурних п ідрозділів)

Інші відомості Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки:
(прізвище, ім'я та  по батькові осіб, які в ідпов ідаю ть  за дотри м ан ням  вимог  зак он одавства  з питань охорони праці та 
промислової безпеки; н аявністю  служ б и  охорони  праці, інструкцій про проведення  навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експ л уатац ій н о ї  докум ентац ії ,  засобів  індивідуального  захисту , н ор м ативн о-п р авово ї  та матеріально- 
технічної бази навч ал ьн о -м етоди чн ого  забезпечення)

Хильченко Владислав Валерійович -  директор товариства з обмеженою 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 Ушаков Сергій Леонідович,_______
начальник дільниці Бурковський Сергій Афанасійович, механік Брасло Дмитро Олександрович,__
начальник відділу охорони праці Макаренко Антоніна Ананіївна та голова профсоюзного комітету 
Коваль Галина Андріївна. Наказом по підприємству від 29.04.2011 року № 36 створено службу 
охорони праці, яку очолює начальник віллілу охорони праці Макаренко Антоніна Ананіївна, яка 
пройшла навчання в НКЦ «Моноліт» 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 27.06.201 8 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 працюють під тиском від 07.03.201 7 
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
20.01.2016 року протокол №1-25-к, навчання з правил охорони праці під 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 (ДБН) 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 № 75, №71 введено в дію 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 Владисла 
Валерійович, головний інженер управління Титаренко Володимир Вікторович, начальник віллілу 
охорони праці Макаренко Антоніна Ананіївна, головний енергетик управління Поварніцин 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 ШБН) 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 25.04.201 8 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 № 6/11-1, 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 маршрутних листів та за дотримання в справному стані автомобільного 
транспорта (наказ від 01.02.2018 року № 11 ): начальник дільниці Пономаренко Станіслав 
Володимирович, механік-Артеменко Віталій Олександрович та механік Горлюк Володимир 
Васильович, 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 № 4/20, навчання з 
правил охорони праці під час 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 (ДЕН) 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 (СУОГ1) 
Відповідно до вимрг «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженої! 
наказом Міністерства України праці та соціальної політики №9 від 29.01.1998 року, розроблено 9 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, які затверджені наказами директора 'ГРІ 
«Промспецбуд» згідно строків їх перегляду, у тому числі інструкції з охорони правці дл 
машиністів екскаватора.трубоукладача, водія автонавантажувача, тракториста.Розроблен 
положення підприємства про навчання та перевірку знань з питань охорони праці, гако 
формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, під ч; 
прийняття на роботу та періодично. Працівникам проводяться первинні, повторні та позаплано 
інструктажі з питань охорони праці з реєстрацією їх в Журналах реєстрації інструктажів з пита 
охорони праці. Створена комісія підприємства для перевірки знань з питань охорони пра



Працівники (трактористи, маниніст автонавантажувача, маш ннін UU> ІУ.ЩДЦ іи . ,

пройшли перевірку знань правил, норм і інструкцій з охорони праці в повному 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 НПАОПО.ОО-1.61-12, Правила охорони 
праці під час ремонту обладнання на підприємствах чорної металургії НПАОП 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 НПАОП 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,НПАОП 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 НПАОП 60.1-3.31-17. Закон України «Про охорону праці». Положення 
про систему управління охороною праці в ТОВ «ПРОМСПЕЦБУД» (наказ № 242 от 21.06.2017 
року).. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

В.В. Хильченко 
(ініціали та прізвищ е

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2&6Ґр. №

Примітки: І . Ф ізи чн а  осо ба  - п ідприєм ець  своїм п ідписом надає згоду  на обробку  персональних  даних з метою  
забезпечення виконання вим ог  П орядку  видачі дозвол ів  на виконання  робіт  п ідви щ ен ої небезпеки та 
на ек сплуатац ію  (застосуван ня) машин, механізмів, устатковання  п ідви щ ен ої  небезпеки.

2. Реєстраційний  номер обл іко во ї  картки платника податків  не зазначається  ф ізичним и  особам и, які 
через сво ї релігійні переконання в ідм овляю ться  від його прийняття  та повідомили про це 
в ідпов ідному органу  дер ж а в н о ї  п одаткової служ би і м аю ть  відмітку в паспорті.".


