
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВОСХОД»______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 5В, Код ЄДРПОУ 13464132
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Директор Павлушин Олександр Григорович, +380564041444, pe.voshod@gmail.com.___________
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);

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
Дніпропетровська область, Софіївський район, с. Мар’є-Дмитрівка (піщаний кар’єр);
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 5В;
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 114;
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 119;
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 120;
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 121.

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: згідно Додатку 1 до Порядку і 
правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна... відповідно до Постанови Кабінету Міністрів 
України №1788 від 16.11.2002 року, страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами не проводиться у зв’язку з тим, що Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки 

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 08.02.2021 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Павлушин Олександр Григорович_________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани та машини, а саме:

кран автомобільний «КМЭОС-5», 2007 р.в., Україна; кран козловий «ККС 16/12,5», 

1996 р.в., Україна; кран мостовий електричний однобалковий, 1995 р.в., Україна; кран 

стріловий «МКГ-25» - 2 одиниці, 1978 р.в., 1984 р.в., СРСР; таль електрична в/п 0,25 т,
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1995 р.в., Україна; таль електрична в/п 1 т -  3 одиниці, 1979 р.в., СРСР, 1983 р.в., СРСР, 

2001 р.в., Болгарія; таль електрична в/п 0,5 т, 1986 р.в., БНР, 1980 р.в., СРСР; таль

електрична в/п 0,5 т, 2002 р.в., Болгарія.___________________________________________

Технологічні транспортні засоби, а саме:

Автосамоскид «БелАЗ 7523», 1988 р.в., 1990 р.в. СРСР; автосамоскид «БелАЗ 7527», 

1990 р.в., СРСР; автосамоскид «БелАЗ 75405», 1992 р.в., Білорусь; поливозрошувальний 

«БелАЗ 7548», 1990 р.в., СРСР; автонавантажувач «4081», 1991 р.в., СРСР; 

автонавантажувач «L-34» 1990 р.в., 1994 р.в., 1991 р.в., Польща; екскаватор «Е 652», 

1989 р.в., СРСР; автонавантажувач «FD15», 2008 р.в., Японія.______________________

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 

що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

Повітрозбірник У-6,3м3, 2004 р.в., Україна; повітрозбірник У-6,3м3, 2006 р.в., Україна -

2 одиниці.______________________________________________________________________

Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного газу 

суб’єктам господарювання, а саме:

Газопровід високого тиску Lзаг.-23,9 м (сталь 20, 0  89x3,5, Lзаг.-3,4 м, 

надземний),(сталь 20, 0  89x3,5, Lзаг.-20■5 м, підземний); ТТТГРП-К-11 -2- 1К (с рег. 

тиску РДСК 50/2000Б); Газопровід середнього тиску Lзаг.-383,3м (поліетилен РЕ 80, 

SDR 11, 0  110x10,0 Lзаг.-4 м підземній ), (поліетилен РЕ 80, SDR11, 0  63x5,8, Lзаг.- 

372,9м, підземній ), (сталь 20, 0  108x4,0, Lзаг заг.-5,4 м, надземний), (сталь ЗСП, 0  

57x3,5, Lзаг.-1,0 м, надземний); ТТТРП (с рег.тиску. "Actaris" RB1 2612); Газопровід 

низького тиску Lзаг.-32,9м, (сталь 20, 0  108x4,0, Lзаг.-27,7 м, надземний), (сталь ЗСП, 

0  57x3,5, Lзаг.-5,2 м, надземний); Газопровід низького тиску внутрішньоцехового 

газового обладнання Lзаг.-33,5м, (сталь ЗСП, 0  57x3,5, Lзаг.-18,0 м, надземний), (стать 

ЗСП, 0  32x3,5, Lзаг.-8,0 м, надземний), (сталь ЗСП, 0  25x3,5, Lзаг.-7,5 м, надземний). 

та/або машин, механізмів, устаткування 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 -  59, у тому числі тих, на яких існує підвищених ризик виникнення 
травм -  59,____________________________________________________________

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

______ 15 виробничих, адміністративних та побутових приміщень, 8 виробничих підрозділів
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості.
Директор Павлушин Олександр Григорович, Заступник директора з охорони праці 

Афанасенко Анатолій Петрович, Начальник дільниці Бастиль Андрій Геннадійович пройшли 
навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» 
(протокол №404 від 17.03.2020 р.) за наступними нормативно-правовими актами з охорони 
праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного 
випадку (Загальний курс з ОП).

Заступник директора Пономаренко Олександр Дмитрович, Начальник дільниці Бастиль 
Андрій Геннадійович, Механіки Приходько Сергій Юхимович, Пустовий Сергій Віталійович 
пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» 
(протокол №1284 від 23.03.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами з охорони 
праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного 
випадку (Загальний курс з ОП).

Директор Павлушин Олександр Григорович, Механіки Мироненко Олександр 
Олександрович, Приходько Сергій Юхимович, Резанов Олександр Володимирович, Заступник 
директора з охорони праці Афанасенко Анатолій Петрович пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №881 від 12.12.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: «Правила пожежної безпеки в Україні» (пожежно -технічний мінімум);

Директор Павлушин Олександр Григорович, Заступник директора з охорони праці 
Афанасенко Анатолій Петрович, Начальник дільниці Бастиль Андрій Геннадійович, Майстри 
служби електриків Войтович Андрій Леонідович, Пригодич Юрій Сергійович, Начальник цеху 
Кравченко Сергій Петрович, Головний енергетик Лінник Микола Миколайович, Інженер з 
охорони праці Мяч Юрій В ’ячеславович, Начальник піщаного кар’єру Шумілін Денис 
Олександрович, Начальник дільниці Якименко Андрій Григорович, пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» 
(протокол №1164 від 21.09.2020 р., протокол №1165 від 21.09.2020 р.) за наступними 
нормативно-правовими актами з охорони праці: «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) (ПЕЕЗ); «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» (ПТЕЕС); «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ), «Правила пожежної 
безпеки в Україні» (пожежно-технічний мінімум).

Майстер Заяць Олег Павлович пройшов навчання:
- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці Приватного закладу «Центр професійної 

освіти і навчання» (протокол №364/4.20-2019 від 12.04.2019 р.) за наступними нормативно- 
правовими актами з охорони праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги 
потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП), «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила пожежної безпеки в Україні» 
(пожежно-технічний мінімум).

Головний енергетик Лінник Микола Миколайович, Інженер з охорони праці Мяч Юрій 
В ’ячеславович, Начальники цехів Кобець Олег В ’ячеславович, Кравченко Сергій Петрович 
пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №881 від 12.12.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: Законодавство України з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, 
гігієни праці та виробничої санітарії, надання домедичної допомоги потерпілому в разі 
нещасного випадку (Загальний курс з ОП).

Майстри Заяць Олег Павлович, Пустовий Сергій Віталійович, Заступник директора з 
охорони праці Афанасенко Анатолій Петрович, Начальник дільниці Бастиль Андрій



Геннадійович, Інженер-технолог Бойцов Михайло Володимирович, Начальник цеху Кобець Олег 
В ’ячеславович, Головний енергетик Лінник Микола Миколайович, Заступник директора 
Пономаренко Олександр Дмитрович, Механіки Приходько Сергій Юхимович, Резанов Олександр 
Володимирович, Скорик Олександр Васильович, Майстер Якименко Андрій Григорович, 
Начальник піщаного кар’єру Шумілін Денис Олександрович пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №337 від 20.06.2020 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Майстер Заяць Олег Павлович, Заступник директора з охорони праці Афанасенко Анатолій 
Петрович, Начальник дільниці Бастиль Андрій Геннадійович, Головний енергетик Лінник 
Микола Миколайович, Механік Пустовий Сергій Віталійович, пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №464 від 18.08.2018 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском».

Заступник директора з охорони праці Афанасенко Анатолій Петрович, Начальник дільниці 
Бастиль Андрій Геннадійович, Начальник піщаного кар’єру Шумілін Денис Олександрович, 
пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» 
(протокол №1551 від 01.11.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами з охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом».

Майстер Пустовий Сергій Віталійович, Механіки Приходько Сергій Юхимович, Резанов 
Олександр Володимирович, Скорик Олександр Васильович, пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №669 від 17.10.2018 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №686 від 17.10.2018 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, 
контактного, кисневого та плазмового різання металів».

Головний енергетик Лінник Микола Миколайович, пройшов навчання:
- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 

«Кривасбуд» (протокол №85 від 14.02.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами з 
охорони праці: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».

Майстер Пустовий Сергій Віталійович, Механік Приходько Сергій Юхимович, Заступник 
директора Пономаренко Олександр Дмитрович, пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №114 від 27.02.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами 
з охорони праці: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями».

Механіки Приходько Сергій Юхимович, Резанов Олександр Володимирович, Скорик 
Олександр Васильович, пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» 
(протокол №1362 від 11.10.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами з охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».

Механік Резанов Олександр Володимирович, Заступник директора Пономаренко Олександр 
Дмитрович, пройшли навчання:

- в комісії по перевірці знань з питань охорони праці ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривасбуд» (протокол №25 від 16.01.2019 р.) за наступними нормативно-правовими актами з 
охорони праці: НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів».



Працівники підприємства, які експлуатують устатковання, машини, механізми підвищеної
небезпеки, мають відповідний кваліфікаційний рівень з професій, пов’язаних із експлуатацією 
заявленого устатковання, машин, механізмів підвищеної небезпеки, а саме:

Головний енергетик Лінник М. М. - диплом 001964, гірничий інженер-маркшейдер, КТУ, 
20.06.1995р.; Бригадир слюсарів Чаплигін М. А. - диплом А-ІІ 112506, інженер-механік, 
Криворізький гірничий інститут, 1975р.; Заступник директора з охорони праці Афанасенко А.П. - 
диплом КВ605409, інженер-механік, Дніпропетровський металургійний інститут, 1983р.; 
Заступник директора Пономаренко О. Д. - диплом 213193, інженер-будівельник, Криворізький 
гірничорудний інститут, 1985р.; Інженер з охорони праці Мяч Ю.В. - диплом ХА024037, інженер- 
будівельник, Криворізький технічний інститут, 1996р.; Начальник дільниці Бастиль А. Г. - 
диплом ІК №3976, технік-електромеханік, КГМТ, 21.06.1996р.; Механік Приходько С.Ю. - 
диплом З-І 261198, технік-механік, Криворізький гірничий технікум, 1979р.; Механік Резанов О. 
В. - диплом ВК 009459, технік-механік, Криворізький металургійний технікум, 1995р.; Механік 
Скорик О.В. - диплом ВТ-І 150921, технік-механік, Криворізький гірничо-механічний технікум, 
1980р.; Начальник цеху Кобець О.В. - диплом НВ 431520, інженер-технолог, Московський 
технічний інститут харчової промисловості, 1986р.; Начальник цеху Кравченко С.П. - диплом КЛ 
011469, гірничий інженер-механік, Криворізький гірничорудний інститут, 1994р.; 
Електрогазозварники Горланов В.А. - посвідчення електрогазозварника №00180, 2005р., Жовнір 
Р.Д. - посвідчення електрогазозварника №346, 2000р., Кір'язов Ю.Б. - посвідчення 
електрогазозварника №89, 2006р., Кісєль В.Л. - посвідчення електрогазозварника 12 СВ 
№721861, 2014р.; Електромонтери Терлецький Г.М. - посвідчення електромонтера №2070, 
1996р., Ярощук А. П. - посвідчення електромонтера №13007, 2009р.,; Електрослюсар Бочинський
B.Б. - посвідчення електрослюсаря №02744, 2005р.; Машиністи екскаватора Рижков В.Ю. - 
посвідчення машиніста екскаватора №001936, 2005р., Рокитенко Ю.Б. - посвідчення машиніста 
екскаватора №000395, 2001р., Савченко В.І. - посвідчення машиніста екскаватора №309478, 
1976р.; Машиністи крана Маслов С.А. - посвідчення машиніста крана 12СВ №617611, 2013р., 
Супрун В.А. - посвідчення машиніста мостових і козлових кранів №673, 2000р., Терлецький Г.М.
- посвідчення машиніста крана 12СВ №617660, 2013р., Хіміч М.І. - посвідчення машиніста крана 
№9858, 2009р.; Слюсарі-ремонтники Горланов В.А. - посвідчення слюсаря з ремонту та 
випробування газополум'яної апаратури №483, 2011р., Новіков М.О. - посвідчення слюсаря з 
виготовлення металоконструкцій №204, 1989р., Горбань В.І. - посвідчення слюсаря-ремонтника 
№315, 1998р., Калініченко Ю.В. - посвідчення слюсаря-ремонтника №27987, 2003р., 
Полховський А.В. - посвідчення слюсаря з такелажу вантажозахватних пристроїв №487, 2012р.; 
Водії а/м БелАЗ Бурковський В.Т. - посвідчення водія а/м БелАЗ №1193, 2001р., Гладілін П.М. - 
посвідчення водія а/м БелАЗ №1220, 2004р., Іванюк В. М. - посвідчення водія а/м БелАЗ №2079, 
1999р., Лопатніченко О.Г. - посвідчення водія а/м БелАЗ №1207, 2004р., Мінаков В.В. - 
посвідчення водія а/м БелАЗ №32, 1984р., Петрушенко С.Л. - посвідчення водія а/м БелАЗ №473, 
2006р., Руденко А.А. - посвідчення водія а/м БелАЗ №1382, 2006р., Товкес В.Ю. - посвідчення 
водія а/м БелАЗ №00993, 2009р., ТТиттик А.В. - посвідчення водія а/м БелАЗ №0775, 2012р.. Шахін
C.І. - посвідчення водія а/м БелАЗ №1285, 2004р.; Водії навантажувача Арапов С.О. - посвідчення 
водія навантажувача №184, 1996р., Романець В.В. - посвідчення водія навантажувача №136, 
2000р.

Зазначені працівники підприємства пройшли навчання з питань охорони праці в комісії з 
питань перевірки знань з охорони праці 1Ш «ВОСХОД» (протокол №1201/2 від 10.12.2020 р., 
протокол №1203/2 від 03.12.2020 р., протокол №1211/1 від 11.12.2020 р., протокол №1203/3 від
03.12.2020 р.) з наступних нормативно-правових актів з охорони праці: Законодавство України з 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, надання 
домедичної допомоги потерпілому в разі нещасного випадку (Загальний курс з ОП), НПАОП
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», «Правила пожежної 
безпеки в Україні» (пожежно-технічний мінімум), НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01) (ПЕЕЗ); «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98); «Правила технічної експлуатації



електроустановок споживачів» (ПТЕЕС); «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ),
НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, кисневого 
та плазмового різання металів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислов ої безпеки;

На підприємстві функціонує Система управління охороною праці.
Затверджено «Положення про Систему управління охороною праці», «Положення про 

службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці», «Положення про маркшейдерську службу», «Положення про комісію з 
питань охорони праці», «Положення про порядок забезпечення робітників спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту, їх використання», 
«Положення про маркшейдерську службу», «Положення про службу спостереження за 
безпечною експлуатацією будівель та споруд», «Положення про нарядну систему та про 
застосування наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки», «Положення про 
розробку інструкцій посадових та з охорони праці», «Положення про енергетичне управління».

Створено службу охорони праці, керівником Служби охорони праці призначено Заступника 
директора з охорони праці Афанасенка Анатолія Петровича (наказ №603 від 17.12.2018 р.).

Затверджено «Програму спеціального навчання працівників підприємства», «Тематичний 
план і програма навчання посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці», «Перелік питань 
вступного і первинного інструктажу з охорони праці».

Введено в дію інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт та інструкції з 
пожежної безпеки (наказ №4 від 03.01.2019 р.). Інструкції переглядаються та поновлюються 
згідно вимог законодавства з охорони праці.

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №523 від
03.11.2020 р.) у складі інженерно-технічного персоналу та керівників підприємства, які пройшли 
відповідне спеціальне навчання з питань охорони праці та пожежної безпеки.

Відповідальним за організацію проведення спеціального навчання з питань охорони праці 
та за проведення вступного інструктажу з питань охорони праці призначено Заступника 
директора з охорони праці Афанасенка Анатолія Петровича (наказ №57 від 01.02.2018 р.).

Відповідальним за зберігання та випробування спеціального одягу, спеціального взуття, 
поясів, стропів та інших засобів індивідуального захисту призначено Бригадира слюсарів 
Чаплигіна М. А. (наказ №14 від 09.01.2015 р.).

Відповідальним за проходження працівниками медичних оглядів призначено Заступника 
директора з охорони праці Афанасенка Анатолія Петровича (наказ №517 від 30.10.2020 р.).

Відповідальним за безпеку електрогосподарства призначено Головного енергетика Лінника 
Миколу Миколайовича (наказ №685 від 31.12.2014 р.).

Відповідальним за пожежну безпеку призначено Головного енергетика Лінника Миколу 
Миколайовича (наказ №30 від 18.01.2019 р.).

Відповідальним за безпечне ведення гірничих робіт призначено Начальника піщаного 
кар’єру Шуміліна Дениса Олександровича (наказ №102 від 04.03.2020 р.).

Відповідальними за здійснення відомчого нагляду за утриманням в справному стані 
вантажопідіймальних кранів, машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, кранових 
колій та колисок для підіймання працівників призначено Заступника директора Пономаренка 
Олександра Дмитровича, Механіка Скорика Олександра Васильовича (наказ №4 від 04.01.2021

рХ  . . .  .
Відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами, 

знімними вантажозахоплювальними пристроями, тарою та колисками для підіймання працівників 
призначено Начальника піщаного кар’єру Шуміліна Дениса Олександровича (наказ №4 від
04.01.2021 р).



Відповідальними за справний стан і безпечну експлуатацію екскаваторів та інших 
технологічних транспортних засобів (що використовуються під час виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки) призначені Механіки Резанов Олександр Володимирович, Скорик 
Олександр Васильович, Начальник піщаного кар’єру Шумілін Денис Олександрович (наказ №14 
від 09.01.2015 р.):

Відповідальними за нагляд за технічним станом, за безпечну дію, зберігання та 
транспортування і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, призначено 
Головного енергетика Лінника Миколу Миколайовича та Начальника дільниці Бастиля Андрія 
Геннадійовича (наказ №4 від 04.01.2021 р.).

Відповідальним за безпечне виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, 
замкнутому просторі (ємностях) з правом видачі наряд-допусків на виконання таких робіт 
призначено Заступника директора Пономаренка Олександра Дмитровича (наказ №4 від
04.01.2021 р.).

Відповідальною за безпечне ведення маркшейдерських робіт призначено маркшейдера 
Намінат О. С. (наказ №60 від 14.02.2019 р.).

Відповідальними за справний технічний стан та безпечну експлуатацію технологічних 
транспортних засобів призначено Механіків Резанова Олександра Володимировича, Скорика 
Олександра Васильовича, Начальника піщаного кар’єру Шуміліна Дениса Олександровича (наказ 
№14 від 09.01.2015 р.).

Згідно «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 за №246 працівники, які експлуатують 
устатковання, машини, механізми підвищеної небезпеки, проходять обов’язковий попередній та 
періодичний медичні огляди. Призначено відповідальну особу за проведення медичних оглядів, а 
саме Заступника директора з охорони праці Афанасенка Анатолія Петровича.

Згідно Постанови КМУ №442 від 01.08.1992 р. «Про Порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці» на. підприємстві створена постійно діюча комісія з атестації робочих 
місць за умовами праці (наказ №525 від 05.11.2020 р.) та проведено атестацію робочих місць за 
умовами праці.

Працівники підприємства, які експлуатують устатковання, машини, механізми підвищеної 
небезпеки, мають актуальне і необхідне навчання і проходять відповідну щорічну перевірку знань 
з питань охорони праці. Відповідальні посадові особи Товариства, проходять навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки. 
Навчання та перевірка знань проводиться у суб’єктів господарювання, які проводять навчання з 
питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання. Перевірка знань працівників з 
питань охорони праці проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання 
яких входить до їхніх функціональних обов'язків. Працівники підприємства, які експлуатують 
устатковання, машини, механізми підвищеної небезпеки, мають відповідну кваліфікацію та 
допуски.

На Підприємстві належним чином ведуться журнали з охорони праці, а саме: реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та пожежної безпеки: реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки: реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці: реєстрації 
нещасних випадків на виробництві.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники, які експлуатують устатковання, машини, механізми підвищеної небезпеки, 
забезпечені згідно законодавчо встановлених норм в повному обсязі спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», а саме: Гумотканеві рукави (20 одиниць), лицеві 
щитки зварника (10 одиниць), захисні каски (130 одиниць), респіратори (80 одиниць), захисне 
(спеціальне) взуття із проколозахисною прокладкою (20 пар), захисне (спеціальне) взуття з 
ізолювальною термостійкою і морозостійкою підошвою (25 пар), захисне (спеціальне) взуття, яке 
легко знімається (20 пар), захисні окуляри (30 одиниць), непробивні фартухи (24 одиниці),



термозахисні костюми (25 одиниць), рукавиці (70 одиниць), світловідбивальний одяг (44 
одиниці), запобіжні пояси (22 одиниці), стропи (22 одиниці).

Балони та повітрозбірники допускаються до експлуатації за наявності на них редукторів з 
перевіреними манометрами. Балони зберігаються в спеціальних спорудах та шафах, захищені від 
атмосферних впливів на території виробничої бази підприємства.

Електрозахисним засобам ІIIІ «Восход» проведені випробування електротехнічною 
лабораторією ІIIІ «Придніпровська паливно-енергетична компанія» у квітні 2020 р., а саме: 
штанга оперативна ШО-1; штанга для накладання заземлення Ш3П-10/15; рукояті до 
струмовимірювальних кліщів; ізолююча штанга; покажчики напруги УВНУ; покажчики напруги 
Контакт 55Э; покажчики напруги УВН; гумові діелектричні калоші; покажчики напруги УВН-80- 
2М/1; гумові діелектричні рукавиці; переносне заземлення; круглогубці; бокорізи; кліщі для 
зняття запобіжників; пристрій для зняття ізоляції.

Ведеться робота з організації нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 
електроустановок і електрообладнання підприємства: засоби індивідуального захисту розподілені
з вказівкою місця їх зберігання згідно НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах»; розроблена 
однолінійна схема електропостачання; затверджено перелік робіт, що виконуються за 
розпорядженням, нарядами, наряд-допусками та у порядку поточної експлуатації 
електроустановок; затверджений перелік осіб, що мають право оперативних переговорів та 
переключень підстанції підприємства та перелік осіб, які мають право видавати наряди, 
розпорядження на проведення робіт в діючих електроустановках, бути допускачами та 
керівниками робіт, наглядачами і членами бригад.

Підприємство забезпечено технологічною, експлуатаційною документацією і довідковою 
літературою, необхідною для здійснення виробничої діяльності. На підприємстві затверджено 
перелік законодавчих та нормативно-правових актів, вимогам яких дотримуються керівники, 
відповідальні особи та працівники Підприємства під час виконання професійних обов’язків. 
Підприємство забезпечене вказаними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з 
охорони праці в повному обсязі, зокрема:

-  Закон України «Про охорону праці».
-  Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. «Про затвердження Порядку видачі дозволів 

на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».

-  Кодекс законів про працю України.
-  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з охорони праці».
-  НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 

нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників».
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
-  «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій» -  наказ МОЗ 

України від 21.05.2007 № 246.
-  НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці 

підприємства».
-  Правила пожежної безпеки в Україні.
-  НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».
-  НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском».



-  НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом».

-  НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт».

-  НПАОП 28.0-1.35-14 «Правила охорони праці під час газоелектричного, контактного, 
кисневого та плазмового різання металів».

-  НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
-  НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування 

та електромереж на відкритих гірничих роботах».
-  НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями».
-  НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».
-  НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів».
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
-  НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахнсних засобів» (ПЕЕЗ).
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (ГІТЕЕС).
-  «Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ).

Для безпечної експлуатації устатковання. машин, механізмів підвищеної небезпеки 
підприємство має необхідну матеріально-технічну базу, яку постійно оновлює. Станом на сьогодні 
підприємство оснащене оргтехнікою, вимірювальними приладами, примірниками нормативно- 
правових актів з охорони праці, інструкціями з охорони праці. посадовими інструкціями, планами- 
графіками та програмами навчання з питань охорони праці. Підприємство має власні стенди по 
випробуванню запобіжних поясів, драбин та стропів (свідоцтво відповідності №199465. термін дії 
до 18.12.2021 р. видане ДП «Крибасстандартметрологія»). В адміністративному приміщенні є 
«Кабінет охорони праці», обладнаний стендами і плакатами інформативного та тематичного 
характеру, роздрукованнми законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони 
праці, відеоапаратурою для поліпшення сприйняття інформації під час проведення інструктажів з 
охорони праці та лекцій з актуальних питань охорони праці відповідно до змісту затверджених на 
Підприємстві «Програми спеціального навчання працівників підприємства» та питань вступного і 
первинного інструктажу з охорони праці. В Кабінеті наявні засоби індивідуального захисту, 
вказані вище, для перевірки правильного користування ними працівниками.
експлуатаційної документації, засобів і^ ^ ^ і^ й і їй й ^ з а х и с т у ,  нормативно-правової та матеріально-технічної бази 
навчально-методичного Ім ж зпеченн$# ф

О. Г. Павлушин 
(ініціали та прізвище)

«2» березня 2021 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Йґ~ 2 0 ^ р .  _____  .

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, устаткування 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.
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