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'Q/fSŜ s- гг З os- wfB
ДЕКЛАРАЦІЯ ^

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Акціонерне товариство «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет
Анонім Шіркеті»____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Вул. ХасЬта, №9. Газіосманпаша, Чанкая/Анкара.Туреччина, код згідно з ЄДРПОУ
26511979

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

Директор Мустафа Толга Ергін ,тел.0567976036
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я іа  по батькові, серія і номер паспорта,

ким І коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________ м. Дніпро пр-т Д. Яворницького________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______договір не укладався___________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці №18.04.00.0956.19 від 25.04.2019
ДП «Житомирськиі^ експертно технічний центр Держпраці»________________________________

(дата проведення аудиту)

__________________Я, Мустафа Толга Ергін____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або ф ізичної особи —  п ідприєм ця)

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:
________ _____________ Технологічні транспортні засоби___________________________

(м:ій\іенун:іііия ии і\ рііоіі ііілниіцсиої ііеГіспіски іа або .матим, мсхаміімів.

• Анкерна самохідна бурильна установка Casaqrande. моделі С8, 
країна виробник Італія, рік виготовлення 1997, з гусеничним розсувним шасі 
№С807СР0225, № двигуна та зав. № не встановлені, серія та № свідоцтва 
прореесграцію АЕ 006996,державний № T0904QAE, акт державного технічного огляду 
ТТЗ від 16.07.2018р.:- кількість - Іод.
• Бурова тональна установка з навісним обладнанням Вооппег, моделі 282, 
країна виробник. Китай (Egiroc LTD), рік виготовлення 2018р., № двигуна та зав. № не 
встановлені, серія та Nq свідоцтва прореєстрацію АЕ 006995,державний № Т09038АЕ, 
акт державного технічного огляду ТТЗ від 16.07.2018р.: кількість -Іод .



>. іагкч)і!аітя ііілііиіиеіюї іісбсліок'и, гип іібо марка (за ііаяіііюсіі). номер партії, даіа вигогои.'іеііня. 

країна похолжемия. які виконуються га/або експлуатуюті.ея (застосонуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць 10, V тому числі тих, на яких існує підвищений Р И ЗИ К виникнення 
травм 5__________________________________ _____________ __________ ___________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує ііід [іищ ений ризик циникнення TpafiM,

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №1 від 21.06.2016 року 
з Приватіюю особою Ісабаліевою А.А.) м. Дніпро вул. Глинки, буд. 2, оф. 802, стоянка 
ТТЗ знаходиться в м. Дніпро по вул. Крут,12М_________________________________________

будівель І споруд (прим іщ ень),виробничих об’єіаів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Підприєм ством призначені__відповідальні особи за виконанням робіт підвищеної
небезпеки.

Наказом № 23 Д від 01.10.2018р. призначено відповідального за справний стан 
та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства, безпечне використання 
електро[нструменту інженер-електрика Д ’яченко Є.Є., в разі його відсутності - інженер- 
електрика Чевіка Зафера:
Наказом № 45 відОІ .01.2019 р. призначено провідного інженера-електрика Д ’яченко 
Євген Є віенович, відповідальною особою за видачу неаряд-допуску на виконання робіт 
підвищеної небезпеки.
Наказом _ М°44 від 01.01.2019р., призначено механіка Акин Сарала відповідальною 
особою за справний стан та безпечну експлуатацію бурового обладнання .
Наказом № 45 відОІ .01.2019 р. призначено провідного інженера-електрика Д ’яченко 

Євген С в ге нович, відповідал ьною особою за утри ман ня у справному стані бурового 
обладнання.
Наказам № 46 від 01.01.2019 р, про закріплення технологічних транспортних засобів- 
бурильних установок за:

- машиністом бурової мащини Ібрахім Киврак, 
мащиністом бурової маїиини Сердар Урал, 
мащиністом бурової машини Абдуразак Іщик, 
машиністом бурової машини Рамазан Оздемір,

_________машиністом бурової машини Велі Ізгі._______________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батьконі осіб, які в ідповідаю гь за дотриманням вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки

Керівник, посадові особи підприємства, що забезпечують функціонування системи 
управління охороною праці, пройшли навчання і перевірку знань з 

питань охорони праці/електробезпеки/пожежної безпеки:

В и т я [ _ з_ протоколу №18-_14 в і д_ 0_8.02.2018 засіда ння комісії ГУ Держп раці ̂  
Запорізькій області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 № 61, (TQB «Шанс,
ЛТД», м . З а поріжжя) з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках. Порядок про 
розслідування та облік нещасних випадків на підприємстві, основ електробезпеки і 
пожежної безпеки, працівників:
• и_а ч аіі ь н и_ка відділу охор он и гір а ці Гюмюш Ерчин;

Витяг з протоколу № 18-14 від 08.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій_області, створеною на підставі наказу від 20.10.2015р., за № 61, (ТОВ «Шанс. 
ЛТД», м. Запоріжжя) з перевірки знань законодавчих актів з охорони праці. Положення 
про розслідування та облік нещасних випадків, профзахворювань і аварій на



підприємствах, ГІГІЄНИ праці, надання першої допомоги потерпілим, основ
електробезпеки і пожежної безпеки, працівників:

• директора Мустафа Толга Ергін
• головниого інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович ,
• інженера з охорони праці Гюмюш Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,
• та інші інженерно технічні працівники в кількості- 12 чол.:

Витяг з протоколу NQ24.02" 19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 №61, (ФОП Макаров 
Д.В., м Запоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Правила 
безпеки П ІД час розробки родовиш рудних та не рудних корисних копалин підземним 
способом» НПАОП 0.00-1.77-16,

• начальника відділу охорони праці Гюмюша Ерчіна

Витяг з протоколу №25.02-19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 М^бі. (ФОП Макаров 
Д.В., м _3апоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Про 
затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалии 
відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10,

• начальника відділу охорони праці Гюмюша

Витяг з протоколу №23.02-19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 №61, (ФОП Макаров 
Д.В , м Запоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Правила 
безпеки ПІД час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення» 
НПАОП 0.00-1.66-13,

• начальника відділу охорони праці Гюмюша Ерчіна

Витяг з протоколу №24.02-19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 №61. (ФОП Макаров 
Д.В , м ̂  З а поріжжя)із перевірки знань законодавчих а ктів з охорони праці. «Правила 
безпеки ПІД час розробки родовищ рудних та не рудних корисних копалин підземним 
способом» НПАОП 0.00-1.77-16..

• головного гірника Хасбая Бюлента Юнуса

Витяг з протоколу №25 02-19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 М°61, ФОП Макаров 
Д^В_  ̂м Запоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Про 
затвердж е н н я іі]эавил охорони праці безпеки під час розробки родовиш корисних 
копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10,

• головного гірника Хасбая Бюлента Юнуса

Витяг з протоколу №24.02-19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20.10.2015 №61. ФОП Макаров 
Д .В., м Запоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці. «Правила 
безпеки під час £03робки родови_щ рудних та не рудних корисних копалиіі гжземним 
способом» НПАОП 0.00-1.77-16.

» механік Акин Сарал

Витяг з протоколу № 25.02-19 від 22.02.2019 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запоріжській області, створеної на підставі наказу від 20 .10.2015 М°61, ФОП Макаров 
Л- м _3 а г іоріжжя із перевірки знань законодавчих а кт і в з охорон и праці. «П ро



загверджонмя правил охорони праці безпеки під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10:

• механік Акин Сарал

Витяг з протоколу № 52/1 від 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, (ПП 
«Кріол», !VK Кривий Ріг) з перевірки знань НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів 
безпеки п р а ці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві, працівників:

• директора Мустафа Толга Ергін
• головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович,
• інженера з охорони праці Гюмюш Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• механіка Акин Сарала,
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович.
• та інші інженерно технічні працівники в кількості- 12 чол.:

Витяг з протоколу № 000-300-2018 від 28.09.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Київській області, створеною на підставі наказу від 17.09.2018р., за № 3338, (ТОВ 
«Навчально -  виробничий комбінат «ВЕКТОР» ) перевірки знань НПАОП 0.00-1.76-15 
Правила безпеки систем газопостачання. НПАОП 0 .00-1.81-18 Правила охорони праці 
під час безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском,

• інженер-будівельник Гокалп Алі,
• інженер-будівельник Челіккол Онур,

ііротокол № 49/1 ВІД 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, (ПП «Кріол», м. Кривий 
Ріг) з перевірки знань Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), працівників:

• головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович ,
• інженера з охорони праці Гюмюш Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,

Пр щ око J № 44/1 від 22.02.2018р. засідання ко місії ГУ Держпраці у Д ніпропетровській 
області, с гвореною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, (ПП «Кріол». м. Кривий 
Ріг) з перевірки знань Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт 
(НПАОП 0.00-1.75-15), працівників:

■ головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович ,
• інженера з охорони праці Гюмюш Ерчін,
■ інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус.
■ провідного інженера-електрика Д 'яченко Євген Євгенович.

Протокол № 45/1 ВІД 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р.. за № 102. (ПП «Кріол». м. Кривий 
Ріг) з перевірки знань Правил охорони праці під час робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15- 
07). працівників:

• головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович ,
• інженера з охорони праці Гюмюш Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус.
• провідного інженера-електрика Д яченко Євген Євгенович.

Витяг з протоколу № 288 від 30.03.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропеїровській області, створеною на підставі наказу від 21.03.2018р., за № 68, (ТОВ 
«Учбовий комбінат «Д ніпробуд», м. Дніпро) з перевірки знань законодавства 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), з присвоєнням IV групи з електробезпеки, працівників:

• директора Мустафа Толга Ергін
• головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович,
• інженера з охорони праці Гюмюш Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,
• та інші інженерно технічні працівники в кількості- 12 чол.:

Витяг з протоколу No 5.11-18 від 14.11.2018р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015р., за № 61, (ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя ) з 
перевірки знань правил охорони праці під час роботи з електроінструментом та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) . працівників:

• інженера з охорони праці Скоробогатова Романа Олександровича,

- Витяг з протоколу № 000-300-2018 від 28.09.2018р. засідання комісії ГУ 
Держпраці у Київській області, створеною на підставі наказу від 17.09.2018р., за Nq 3338, 
перевірки знань НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАО П 
0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час безпечної експлуатації обладнання, що 
працює ПІД тиском. НПАОП 0.00-1.24-10 Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом, НПАОП 0.00-1.77-16 Правил безпеки під час 
розробки родовищ рудних та нерудних копалин підземним способом -  інженер- 
будівельник Гокалп Алі, інженер-будівельник Челіккол Онур, інженер з гірничих робіт 
Караденіз Чагри, головний гірний інженер Хасбай Бюлент Юнус,, які пройшли навчання 
в ТОВ « і\авчально -  виробничий комбінат «ВЕКТОР»:

Витяг з пр о токолу № 01.11-18 ОП від 09.11.2018р за сідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015р., за № 61,( ФОП Макаров Д.В.. м. Запоріжжя) з 
перевірки знань чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
п р оф і л а К7 ики та л іквідації наслідків а в а Q і й, прам.в н. и кі в :

• інженера з охорони праці Єкоробогатова Романа Олександровича,

Виїяг з протоколу Nq 053.11-18Е від 27.11.2018р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015р., за N° 61, (ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя ) з 
перевірки знань правил ПГЕЕС, ПБЁЕС. ППБУ, ПО ПРІП, ПКЕЕ^  ПЕЕЗ, ПУЕ, з 
присвоєнням чергової V групи з електробезпеки д о та вище 1000 В, працівників:

• інженера з охорони праці Скоробогатова Романа Олександровича,

Витяг з протоколу No 000-167-2018 від 28.09.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Київській області від 17.09.2018 p., за N° 3338, (ТОВ «Навчально-виробничий комбінат 
«ВЕКГОР» ) з перевірки знань ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.28-98), ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07- 

)-j__ праці вників:
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,
• інженера-електрика Чевік Зафер,

Витяг з протоколу N° 20.02-19 від 20.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
.0ИІ5ІНь охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015р., за № 61, (ФОП Макаров Д.В., М- Запоріжжя: ) з



перевірки знань Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт 
(НПАОП 0.00-1.75-15), працівників:

* Механіка Акин Сарал ,

Витяг з ПР О ТОКОЛУ № 05.02-19 від 07.02.2019 р . засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015р., за N° 61. , (ФОП Макаров Д В., м. Запоріжжя: ) з 
перевірки знань Правил охорони праці під час робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), 
працівників:

• Механіка Акин Сарал .

Витяг з протоколу № 1.02-19 від 07.02.2019 р засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізь̂ кій_ області від 20.10 2015р., за № 61, (ФОП Макаров Д В., м. Запоріжжя: ) з 
перевірки знань чинного Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки. 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання
першої допомоги потерпілим_у разі нещасного випадку, управління роботами з
профілаїсіики та ліквідації наслідків аварій, працівників:

- Механіка Акин Сарал .

Витяг з протоколу N° 04.02-19 від 06.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у 
Запорізькій області від 20.10.2015р.. за № 61, (ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя: ) з 
перевірки знань Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями 
(НПАОП 0.00-1.71-13), працівників:

■» Механіка Акин Capafi ,

На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці.
Ррзроблені, перезатвердженні та введені в дію положення, програми та переліки 

з питань охорони праці:
• 1 іоложення про__службу ОХОРОНИ праці, затверджене наказом №30 від

Ж  01.2019р.:
• Положення про систему__упр_авління_ охороною праці__н_а_підприємстві.

затверджене наказом №30 від 28.01.2019р.:
• Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці затверджене наказом №30 від 28.01.2019р.:
• [ Іоложення ПРО розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом №3 

від 19.01 2018р.:
‘  [Іоложення ПРО порядок проведення медичних оглядів працівниками 

підприємства, затверджене наказом №30 від 28 .01.2019р.:
• j Іоложення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спец, взуттям та 313 

працівників, затверджене наказом №30 від 28.01.2019р.:
• Лоложення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

профзахворювань і аварій на виробництві, затверджене наказом №30 від 
28~.01.2019р.:
Положення про порядок виконання робіі з підвищеної небезпекою:
Програма навчання робітників з питань охорони праці: 
іІр о грама (та перелік питань) та тривалість вступного інструктажу:
[ Ірограма (та перелік питань) проведення стажування працівників, зайнятих на 
роботах з підвищеною небезпекою:
[ Ірограма (та перелік питань) проведення первинного інструктажу:



г/

• 1 Іерелік нормативно-правових актів регламентуючих організацію, виконання 
робіт, затверджений наказом N° 32 від 28.01.2019 p.;

• і  Іерелік журналів, затверджений наказом N° 31 від 28.01.2019 p.;
• Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконують на підприємстві. 

затверджений наказом № 33 від 28.01.2019 {з-: Звідки ці дати?
• [ Іерелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються за нарядом-допуском:
• [іерел ік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які 

застосовуються на підприємстві:
• Л е релік професій та посад працівників підприємства, які обслуговують 

електроустановки і яким присвоюється 2 група з електробезпеки:
• ! Іерелік просЬесій. працівники яких підлягають медичному огляду:
• Перелік питань вступного інструктажу:
• Перелік професій І робіт з підвищеною небезпекою при виконанні яких 

необхідно попередньо до початку роботи і періодично один раз у рік проходити 
навчання з перевіркою знань з питань охорони праці:

• ГІерелік питань вступного інструктажу для працівників.

На підприємстві затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 
проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з 
питань охорони праці, що відповідає вимогам Н[1А0П 0.00-2.01-05 Переліку робіт з 
підвищеною небезпекою.

На_підприємстві ведуться журнали з питань охорони праці:
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
• Журнал реєстрації вступного інструктажу:
• Журнал реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці:
• Ж урнал видачі інструкцій з охорони праці:
• Журнал обліку вантажопідіймальних механізмів на підприємстві.
• Журнал обліку оглядів вантажозахоплювальних пристроїв та тари.
• Ж урнал видачі нарядів-допусків.
• Журнал реєстрації осіб, що постраждали_в]д_нещасних випадків:

Наказом Nq74-k від 16.10.2018 р. призначено інженером з охорони праці 
Скоробогатова Романа Олександровича.

Наказом від 28.01.2019 р. № 34 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони прсщі працівників на підприємстві у складі:

• голова комісії: головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович,
• та члени комісії: нач. відділу ОП Гюмюш Ерчін.
• інженер з ОП Скоробогатов Роман Олександрович.,
• іііженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• провідний інженер-електрик Д ’яченко Євген Євгенович
• механіка Акин Сарал.

Наказом М°3 від 19.01.2018р. розроблені, затверджені та введені в дію посадові 
та виробничі інструкції для виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

ІІосадова інструкція для голови правління.
Посадова інструкція для головного інженера.
Посадова інструкція головного механіка.
Посадова інструкція головного енергетика.
Посадова інструкція змінного майстра.
[ Іосадова інструкція інженера з охорони праці та інші.



• Інструкція з охорони праці для відповідальної особи відповідальної за 
справний стан та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів :

• Інструкція з охорони праці для відповідальної особи за утримання у справному 
стані технологічних транспортних засобів:

• Інструкція з охорони праці для відповідальної особи за виконання робіт з 
переміщення вантажів:

• Інструкція з охорони праці для машиніста бурової установки:
• Інструкція з охорони праці при використанні ручного електроінструменту:
• Інструкція по наданню долікарняної допомоги потерпілим:
• Інструкція про заходи пожежної безпеки:
• Інструкція з охорони праці для слюсаря:
• Інструкція з охорони праці для електрика__________  :

наявністю  служби охорони праці, інструкц ій про проведення навчання та інструктаж у з питань охороии праці,

Працівники підприємства -  бурильники шпурів, які виконують заявлену роботу підвищеної 
небезпеки, мають професійну підготовку:

Протокол №10-Б від 26.01,2019року засідання комісії АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«Лімак Іншаат Санаї пе Тіджарет Анонім Шіркеті» по перевірці знань з безпечних 
методів 'Іа прийомів робіт з обслуговування та експлуатації, бур, установок з правом 
роботи : ведення бурових робіт: виробничих інструкцій: правил електробезпеки, правил 
пожежію'і безпеки. Машиніста бурової машини Ібрахім Киврак, машиніста бурової 
машини Сердар Урал, машиніста бурової машини Абдуразак ішик, машиніста бурової 
маші^ни Рамазан Оздемір, машиніста бурової машини Велі Ізгі.

^ Р іи ф іKaj від 09.01.2011р. №34141 з підготовки операторів будівельних механізмів 
для буріння грунту(буріння свердловин, зондажні роботи). Видано Рамазану Оздеміру 
який пройшов навчання Турецька республіка міністерство національної освіти 
сертифікат на використання будівельних механізмів приватних курсів «ФЕЗА» з 
підготовки операторів моторних транспортних засобів.

CepTHQjікат від 08.05.2011р. №3387 з підготовки операторів будівельних механізмів 
для___б_уріния грунту,буріння свердловин. Видано Абдуразаку Ішику який пройшов
н ajj ч а ІUI я___Турецька респ убліка міністерство національної освіти Іл Ізмір Ільче
Менемен

сертифікат на використання будівельних механізмів дирекції приватних курсів 
«Караташ» » з підготовки операторів будівельних машин і механізмів.

Сертиозікат від 06.02.2010р. №8778 з підготовки операторів будівельних машин та 
обладнаш і для буріння свердловин та зондажних робіт. Видано Сердару Уралу який 
,0£pHji!ojj_ навчання Турецька республіка міністерство національної освіти приватні 
курси водіїв та операторів будівельних машин і механізмів «Четінлер».

Документ на право використання робочих машин від 19.09.2010р. №3553 з підготовки 
операторів машин для буріння. Видано Ібрахіму Кивраку який пройшов навчання 
Турецька республіка міністерство національної освіти приватні курси з підготовки 
операторів моторних транспортних засобів.

С в ідо іі і.ізр_ ВІД 21.10.2003р. No34-03-0510 fipo__проведення курсів з підвищення
кваліф 1 каиїї «Бурова буронабивна паля та міні паля (анкер)». Видано Велі Ізгі який 
пройшов навчання Турецька республіка міністерство національної освіти Палата 
інженерів -механіків  , філія у м.Стамбул.

Наказом № 38 від 19.10.2018 р. допущені до самостійного виконання робіт 
працівни!<и^ що виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки.



Підприємством організовується та проводиться атестація робочих місць за умовами 
праці працівників:

Накс.3 № 43 від 26.03.2019 року про затвердження підсумків атестації робочих місць 
АКЦІОНЕРИЕ ТОВАРИСТВО «Лімак Іншаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті» на 
пдставі р е з ультатів санітари о -  гігієнічних досліджень умов праці на робочих місцях, 
проведених у березні 2019 року атестованою лабараторіею ДП «Житомирський ETU 
ДержпраІїі» (свідоцтво на право проведення досліджень від 20.10.2015 р. N° 0955).

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорона праці», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила 
охорони гфаці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 
45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (ДБН 
А.3.2-2-2009 ССБП), НПАОП 0 .00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт.

Медичний огляд працівники підприємства проходять за визначеним на підприємстві 
порядком :

Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, 
виданий Комунальним закладом «Дніпровський центр первинної медико-санітарної 
допомоги №8. м. Дніпро, вуіт Ковалевської, 53-а, оглянуто 23, що відповідає п.2.17 
.П орж ку проведення медичних оглядів працігзників певних категорій, ст.17 Закону 
України пізо охорону праці.

На_ підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівний що з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні 
засоби. . L. іо  декларуються). Раз на рік проводиться технічний огляд Т ехн іч н і о гляди 
проведено спеціалістами ТОВ Українсько-Німецьке підприємство «Товариство технічного 
нагляду j^.lEKC:____________________________________________________________________

експ л уатац ій но ї д о кум сн га ц ,.,

Працівники__підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту, згідію  Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту ' Г.аски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних 
нормативних актів.. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Ж урнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
lндивlдvaJіьного захисту.

Підприємством застосовані сигнальні кольори і знаки безпеки, що відповідає 
Технічному регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників- Постанова КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262: __________________________________________________________

за соб іїі ін д и и ід уа ;іьн о го  захисту

На П ІД П Р И Є М СТВІ в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 
4.2 1j:04 «Ги пове положення про службу охорон и праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: 
НПАО П__ 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом». НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека 
у будівьицтві. Основні положення (ДБН А .3.2-2-2009 ССБП), НПАОП 0.00-1.75-15 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт та інш.

. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
Інгернегу' та д рукованих видань.______________________________________________________

нормативно-правової га матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Мустафа Толга Ергін

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці 2019 р.

Примітки: і . 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 е з ід м о в л я ю т ь с я  в і д  його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку 
в паспорті.”


