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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця______ТОВ «ХайдельбергГраніт Україна»_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

49044, м. Дніпро, вул. Барикадна, 15а, код згідно з ЄДРПОУ 36877177,
Інна Володимирівна Полуциганова. т. (056) 788-81-04 ___________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
office.ukraine(g),heidelbergcement.com____________________________________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємвд: 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;

52042, Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н. с. Любимівка. вул. Томська. 283_____________
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______ відсутній________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я. Полуциганова Інна Володимирівна
(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: “

Зварювальні роботи: зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом: роботи, що виконуються на 
висоті понад 1.3 метра: маркшейдерські роботи:____________________________________________

(найменування виду робіт

експлуатація технологічних транспортних засобів:
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

екскаватор Hyundai R 520LC-9 Spik. 1 од.. 2012 р.в.. Корея:___________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).



навантажувач Hyundai HL 780-7A. 1 од.. 2012 р.н.. Корея.
номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
робочих місць 45, в т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 15.

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

гірничо-дробильний цех
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

На ТОВ «ХайдельбергГраніт Україна» наказами по підприємству призначені:____________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства - головний 
енергетик Наконечний О.П., наказ №17/10-1 від 17.10.2016 p.;

Відповідальний за справний стан, безпечну роботу посудин, що працюють під тиском, в тому 
числі балонів -  керівник кар’єра Бабський С.О., наказ № 19/05-1 від 19.05.2017р.

Відповідальний з нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під 
тиском -  керівник кар’єра Бабський С.О., наказ № 19/05-2 від19.05.2017р.

Відповідальний за безпечну експлуатацію та технічний стан технологічного транспорту -  
технічний фахівець Куліщ П.В., наказ № 4 від 21.02.2019 p.;

Відповідальний за безпечне виконання робіт в гірничо-дробильному цеху -  начальник 
гірничо-дробильного цеху Висоцький С.В., наказ № 4 від 21.02.2019 p.;

Відповідальний за контроль якості -  керівник кар’єра Бабський С.О., наказ № 4 від 
21.02.2019р.;

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 4 від 22.07.2013 створена 

служба охорони праці, наказом № 6 від 20.07.2017 р. затверджено положення про службу та наказом 
№ 3/1 від 25.01.2018 р. затверджено положення про систему управління охороною праці на 
підприємстві.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам 
робіт згідно положення наказом № 17/05-1 від 15.05.2017 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві наказом № З від 25.01.2018 р. створена постійнодіюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці. Члени комісії пройщли навчання та перевірку знань відповідних 
правил з охорони праці, електробезпеці та ін.

Генеральний директор Полуциганова І.В. пройщла навчання з «Законодавства про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ УК 
«Дніпробуд», протокол № 244/4.4/2017 від 30.10.2017 р, посвідчення №11779.

Керівник кар’єра Бабський С.О. пройщов навчання з «Законодавства про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної



небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ УК «Дніпробуд», 
протокол № 203 від 17.11.2016 p., посвідчення № 12573.

Керівник кар’єра Бабський С.О. пройшов навчання з «Правила будови й безпечної 
експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08 в ТОВ УК «Дніпробуд», протокол № 1082 від 
09.11.2016р., посвідчення № 11132.

Керівник кар’єра Бабський С.О., головний енергетик Наконечний О.П., начальник гірничо- 
дробарного цеху Висоцький С.В., технічний спеціаліст Куліш П.В., інженер з охорони праці 
Марцонь Л.С. пройшли навчання з «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» НПАО 0.00-1.71-13 в ТОВ УК «Дніпробуд», протокол № 995 від 25.0-9.2017 p., 
посвідчення № 10431, 10432, 10433, 10434, 10428.

Керівник кар’єра Бабський С.О. пройшов навчання з «Правила охорони праці при виконання 
робіт на висоті» НПАО 0.00-1.15-07 в ТОВ УК «Дніпробуд», протокол № 1101 від 11.11.2016 p., 
посвідчення №211104.

Керівник кар’єра Бабський С.О., головний енергетик Наконечний О.П., начальник гірничо- 
дробарного цеху Висоцький С.В., технічний спеціаліст Куліш П.В. пройшли навчання з «Правила 
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 в ТОВ УК 
«Дніпробуд», протокол № 885 від 29.08.2017, посвідчення № 9576, 9577, 9575, 9574.

Інженер з охорони праці Марцонь Л.С., технічний спеціаліст Куліш П.В. пройшли навчання з 
«Правила будови й безпечної експлуатації навантажувачів» НПАОП 0.00-1.22-08 в ТОВ УК 
«Дніпробуд», протокол № 520 від 10.06.2016р., посвідчення № 5191, 5194.

Керівник кар’єра Бабський С.О., головний енергетик Наконечний О.П., інженер з охорони 
праці Марцонь Л.С., майстер гірничий Іванець В.М. пройшли навчання з «Правила охорони праці 
при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ УК «Дніпробуд» протокол № 960 від 
18.09.2017р., посвідчення № 9828,9829, 9818, 9826.

Головний енергетик Наконечний О.П., інженер з охорони праці Марцонь Л.С., начальник 
гірничо-дробильного цеху Висоцький С.В. пройшли навчанняз «Правила охорони праці під час 
розробки корисних копалин відкритим способом» НПАО 000-1.24-10 в ТОВ УК «Дніпробуд» 
протокол № 708 від 24.11.2017 р . , посвідчення № 7348, 7349, 7350.

Інженер з охорони праці Марцонь Л.С. пройшов навчання з «Законодавства про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ УК 
«Дніпробуд», протокол № 156 від 22.09.2016 p.,посвідчення № 9529.

Головний енергетик Наконечний О.П., начальник гірничо-дробарного цеху Висоцький С.В., 
інженер з охорони праці Марцонь Л.С, майстер гірничий Іванець В.М. пройшли навчання з 
«Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України» (розділ 4, п.1) в ТОВ УК «Дніпробуд», протол №1436 від 07.12.2018 p., 
посвідчення №14456, 14457, 14458, 14459.

Головний енергетик Наконечний О.П. з «Законодавства про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ УК «Дніпробуд», 
протокол № 661 від 12.07.2017р., посвідчення № 7564.

Наказом по підприємству № 7 від 25.07.2017р. затверджено та введено в дію положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети 
по професіях з перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з 
охорони праці у відповідності вимог чинного законодавста.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



в  наявності експлуатаційна документація, паспорта на устаткування, машини, механізми та 
схеми розміщення йогго во виробничим дільницям.

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом, 
спецвзуттям згідно з нормами.

Підприємство забезпечен&яормативно-правовими актами з питань охорони праці.
________________________________ _̂________________________________________________________________________________________________________________________________________

но}^^^^н^БИИЯМИЮІ%-»*а£Геріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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j і І.В. Полуциганова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку ̂ суб'єктів господарюванню у територіальному _ 
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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) мащин, 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}


