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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
ожорони праці
Відомості иро роботодавця Товарисгво з обмеженою вілповідальністю «Рибальський кар'єр»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52042. Дніпропетровська обл.. Дніпровський р-н. с. Любимівка. вул. Томська. 283_____________
код згідно з ЄДРПОУ 32990050.
Інна Володимирівна Полуциганова. т. (056) 788-81-04_________ ____ ______________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, щ>ізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

office.ukraine@.heidelberacementcom___________________ _________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підпрнємш: 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. в\ л. Томська. 283
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеноТ небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодзпвання наслідків можливої шкоди
не укладався _________
(найменування страхової компанії,
строк дії сірахового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проволився_______
(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:
Роботи в т'ючих електроустановках напругою понад 10(ЮВ та в зонах дії струму високої
частоти:____ роботи.____ пю
виконуються
на
висоті____ понад____ 1,3
меіра.
(найменування виду робіт
підвишеної 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

робочих місць 11. в т.ч. тих, на яких існує підвищений ризик виникнення Іравм 4.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

офісне та побутове приміщення знаходиться в мобільній споруді________ ______
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних щгфозділів)

Інші відомості
На ТОВ «Рибальський кар’єр» наказами по пілііриємстау призначені:
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Ніттг>мпяіті.ний -ад г.прявний стан та безпечну екстигуатапію електрогосцодарства - головний
енергетик Кумицька Г.М.. наказ №1 від 04.02.2019 p.:
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наявність служби о х о р о н и праці:
На підприємстві наказом № 04/07-1 від 04.07.2016 створена служба охотони прані, наказом
№ 8 від 20.07.2017 р. затверджено положення про служб> та наказом № 04/07-3 від 04.07.2016 р.
затверджено п о л о ж е н н я про систему управління охороною прані на п і д п р и є м с т в і .
На підприємстві розроблені та затверджені інсфукпії з охорони праці по професіям та видам
робіт згідно положення наказом № 03/04-1 віл 03.04.2017 p.. в тому числі Інструкція з охорони праці
№7 П РИ роботі з ручними інструментами т а п р и с т р о я м и , і н с т р у к п і я з о х о р о н и праці № 8 при роботі
на висоті. Інструкігія з охорони праці № 12 при виконанні електромонтажних робіт па пігшриемстві,
Тнструкіїія № 13 по наданню першої долікарської невішсладної допомога постраждалим. Інструкція з
охоїюни пратті No 14 для електрослюсаря чергового з ремонту обладнання.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві наказом № 1/1 віл 05.02.2019 р. створена посгійнодіюча комісія з перевірки
знань з питань охорони прані у складі: голова комісії - керівник кар’єра Бабський С.О., члени
комісії: головний енергетик Куницька Г.М.. фахівець з екології Марнонь Л.С.. волій навіантажувача
Воропепуп О М. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з охорони
праці, електробезпеці та ін.
Генаральннй директор Полупиганова 1.В. пройшла 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 відновідію до них нормативно-правових актів в ТОВ УК
«Дніпробул». протокол № 244/4.4/2017 від 30.10.2017 р. перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Лніпронепювській області. посвідчення Х9І1780.
KfipiwHTHTf кар’єра Бабський С.О. пройшов навчання з «Законодавства про охорону праці».
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку па виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про об’єкти підвишеної
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів в ТОВ У К «Дніпробул».
протокол № 1090 від 10.11.2016 р. перевірка знань комісією І"У Держпраці у Дніпропетровській
області, посвідчення № 10982.
Головний енергетик Кунипька Г.М.. пройшов навчання з «Законодавства про о х о р о н у пралі».
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випатпсу на виробництві та
професійного захворюнання. які спричинили вграіу працездатності. «Про об’єкти підвипіеної
небезпеки» та прийнятих відновідію до них нормативно-правових актів в ТОВ УК «Дніпробул».
протокол №930 віл 21.09.2016. посвідчення № 9001.
Фахівець з екології Марцонь Л.С. пройшов навчання з «Законодавства про охорону праці».
«Про загальнообов’язкове державне сопіальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втраіу 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 № 9528.
Водій навантажвача Вороненко О.М. п р о й ш о в навчання з «Законодавства про охорону праці».
«Про загальнообов’язкове державне сопіальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. «Про об’єкти підвищеної
небезпеки» та прийнятих відповідно ло. них нормативно-правових аюгів в ТОВ УК «Дніпробуд».
ПРОТОКОЛ № 27 ВІДІ8.01.2019. посвідчення № 135.
кар’єра Бабський С.О.. Фахівець з екології Маріюнь Л.С. пройшли навчання з
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та присіроями» НПАО 0.00-1.71-13 в ТОВ
УК «Дніпробуд». протокол № 995 віл 25.0-9.2017 p.. посвідчення № 10425. 10427.
Керівник

Електрослюсар (черговий) з ремонту обладнання Дубинка А.М. пройшов 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 25.09.2017. посвідчення № 10870.
Водій навантажвача Вороненко Q.M. пройшов навчання з «Правила охорони праці під час
роботи з інструментами та пристроями» НПАО 0.00-1.71-13 в ТОВ УК «Дніпробуд». протокол №219
від 26.02.2019. посвідчення № 3170.
Керівник кар’єра Бабський С.О.. фахівець з екології Марцонь Л.С. пройшли навчання з
«Правила охорони праці при виконання робіт на висоті» НПАО 0.00-1.15-07 в ТОВ УК «Дніпробуд».
протокол № 119 від 05.02.2019 p.. посвідчення № 2343. 2344.
Едек^грослюсар (черговий) з ремонту обладнання Дубинка А.М. пройшов навчання з «Правила
охорони праці при виконання робіт на висоті» НПАО 0.00-1.15-07 в ТОВ УК «Дніпробуд». протокол
№ 1067 від 11.10.2017. посвідчення № 0616.
Волій навантажвача Вороненко О.М. пройшов навчання з ««Правила охорони праці п р и
виконання робіт на висоті» НПАО 0.00-1.15-07 в ТОВ УК «Дніпробуд». протокол № 183 віл
19.02.2019. посвідчення № 1234.
Керівник карУ-ра Бабський С.О.. фахівець з екології Марцонь Л.С. пройшли навчання з
«Законодавство про охорону праці». <Дравила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила технічної ексііл\атації електроустановок споживачів». «Правила
пожежної безпеки України» (розділ 4. п.1) в ТОВ УК «Дніпробуд». протол № 1102 від 11.11.2016.
посвідчення № 11382. 11381. присвоєно ГУ г р у п у з електробезпеки.
Головний енергетик Кумицька Г.М.. пройшов навчання з «Законодавство про охорону праці».
«Правила безпечної експлуатації елек і роустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. «Правила
технічної експлуатації елекпюустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки України» (розділ
4. п.1) в ТОВ УК «Дніпробуд». протол № 258 від 07.03.2019 p.. посвідчення
3474. присвоєно V
групу з електробезпеки.
Гопокшто енергетик К\ницька Г.М. оіримала повну вищу_о с в і т у за спеціальністю
«Едектротехнічні системи електроспоживання» та здобчла кваліфікацію професіонала в галузі
електротехніки у Лержавном\ вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет»
(диплом НР№ 47713663 віл 31.01.2015р.).
Електрослюсар (черговий) з ремонту обла-інання Лубинка А.М.. електрослюсар (черговий) з
ремонту пбтга;|няння Сіміоненко О.М.. водій навантажувача Вороненко О.М. пройшли навчання з
«Законодавство про о х о р о н у праці». «Правила безпечної експлуатації елекгроустановок 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 № 1437 від 07.12.2018,
посвіїїчення №14465.14467. 14466. присвоєно ГУ г р у п у з електробезпеки.
Елекгрослюсар (черговий) з ремоніл пблміиання Дубинка А.М. з;іобув кваліфікацію
електрозварювальника ручної зварки на акгоматичних та напівавтоматичних машинах, контролера
зварювальних робіт, електрогазозварника у Професійно-технічному у ч и л и щ і № _13__ м,
Дніпропегровськ (диплом НР№ 11988403 віл 22.06.2000р.)
Електрослюсар (черговий) з ремонту облшиїання Сіміоненко О.М. офимав п о в н у вищу освіту'
за спепіяттьтстю «Елетричний іранспорт» та здобув кваліфікацію інженера-едектромеханіка у
Дніїїропсшовському національному університеті залізничного іранспоріу імені академіка В.
Лазаряна (диплом HP № 47110927 віл 20.06.2014 p.).
Няуячпм по ПІДПРИЄМСТВУ № 9 віл 25.07.2017р. затверджено та введено в дію положення про
порядок іірпве,пе.ння навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети
по професіях з перевірки янань з питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з
nxopomt ттратгі v вітшовілності вимог чинного законодавста.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В наявності експлуатаційна іокументапія. паспорта на устаї кування, машшш. механізми та
схеми ро^мішення його во виробничим дільнипям.

в наявності дозвіл № 0167.16.12 від 16.03.2016 р. на експлуаташю електричного устаткування
електричних мереж.
Висновок експертизи за результатами експертного обстеження № 3385407-02-02-0018.16 від
02.08.2016 р. (Підстанція КШ-2. КТП-5. КТП-7. Ктп-8. КТП-12).
Висновок експертизи за результатами експертного обстеження № 3385407-02-02-0014.16 від
02.08.2016 р. (Повітряна високовольтна лінія електропередач 35кВ).
Висновок експергизи за результатами експертного обстеження № 3385407-02-02-0017.16 від
02.08.2016 р. (Підстанція «Гранітна» 35/6 кВ).
Протокол № ЗС 1/180319 випробування ізолюючих захисних засобів з діелектричної і^ми
(перчатки) від 18.03.2019 р.
Протоколи №№ ЗС 2/180319. ЗС 3/180319. ЗС 4/180319 випробування показників наїшУїЯ
вище 1000 В від 18.03.2019 р.
Ппапівники підприємства забезпечені засобами інливілуального захисту, спецодягом,
спецвзуттям згідно з нормами, діелектричними перчатками, ботами, показниками високої напруги,
монтажними поясами.
Підприємство забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони праці, плакатами
та посібниками, програма^ навчання та білетами з перевірки знань.
Матеріалу>б^^^^Й^?^аза відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.В. Полу циганова
(ініціалн та щ>ізвшце)

Декл£фація
органі Держпраці
Примітки:

у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
20^ ^ .

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) маппга, 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.

І^ЧЕр гой
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