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законод авства з питань охорони праці

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

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Вул. Хафта, №9. Газіосманпаша, Чанкая/Анкара,Туреччина, код згідно з ЄДРПОУ
26511979_______________________________________________________________________________________ _

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Мустафа Толга Ергіи ,тел.0567976036_________________________________
прізвище, їм 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;

м. Дніпро пр-т R .  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 дії 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 «Житомирський експертно технічний центр Держпрвці»________________________________

(дата проведення аудиту)

__________________ Я, Мустафа Толга Ергін_____________________________________________
(прізвище. їм 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:
_______ Роботи в колодязях, бункерах, камерах, колекторах,замкнутому просторі________

(маймси) н;іммя ни.і\ роои іімнитсіїи ї небезпеки тіі/нГю маиінн. ме.чаніїмів.

устаткоианіїя пілнииюиої ііеис теки, іии ініо \іарк;і ( іа ііаяпноегі). номер партії, лата ііиготошіемия.

крапці мочолжеиия. які НИКОІІ^ »>| І.ея І і ,и т  екси .ІІ \  ІШ І.СИ ( !<ІЄ ИЧЧЧІЧ КЧ 1.СМ ) бе І (І І римаиіія НІ.ИІОІІІЛІІОІ О .11' .

Кількість робочих місць 12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 10____________________________________________________________________________

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



Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №1 від 21.06.2016 р о ку  
з Приватною особою Ісабаліевою А.А.) м. Дніпро вул. Глинки, буд. 2. осЬ. 802. роботи
проводяться в м. Д н іп р о  п р -т  Д. Я во рн и ц ь ко го______________________________________________

будівель і споруд (приміщень),виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Підприємством 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 
електроінструменту інженер-електрика Д ’яченко Є.Є., в разі його відсутності - інженер- 
електрика Чевіка ЗасЬера:

Наказом № 24 Д від 01.10.2018р, призначено відповідального за газове 
обладнання по об’єкту та безпечне проведення газозварювальних, газонебезпечних 
робіт інженера-будівельника Гокалпа Алі (протокол № 000-300-2018 від 28.09.2018р.). а 
також:

• створена бригада для виконання робіт в колодязях, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі, в тому числі -  газонебезпечних: 
електрогазозварник Василенко І.С Осауленко Д.О. ; Фещенко 
С.В.;Нечипорук П.Л.

•  допущено до виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки е л ектр о га зозва р н и к
Василенко І.С Осауленко Д.О. ; Фещенко С.В.;Нечипорук П.Л. (посвідчення 
№ 2641, від 11.04.2008р., видане Дніпропетровським технікумом 
зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона -  Василенко І.С., в тому, що він 
пройшов навчання і йому присвоєна кваліфікація електрогазозварник III 
(третього) розряду.) (посвідчення № 1/27-17, від 05.10.2017р., видане ООО 
«НПО Вертикаль» -  електрогазозварник Василенко І.С., в тому, що він 
пройщов навчання і допущений до роботи в електроустановках до 1000 
В.(протокол N° 27, присвоєно II групу з електробезпеки).

Наказом № 45 відОІ .01.2019 р. призначено провідного інженера-електрика 
Д ’яченко Євген Євгенович, відповідальною особою за видачу неаряд-допуску на 
виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наказом №44 від 01.01.2019р., призначено механіка Акин Сарала відповідальною 
особою за проведення робіт колодязях, бункерах, камерах, колекторах,замкнутому 
просторі .

Наказ N° 64 відЗО. 10.2018 р. про призначення відповідальної особи з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт- інженера-будівельника Гокалп Алі,

Наказом № 47 від01.01.2019р. призначено відповідальних : 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки в колодязях, бункерах, камерах, 

колекторах,замкнутому просторі - інженера-будівельника Гокалп Алі,
за видачу нарядів-допусків - інженера з гірничих робіт інженер-будівельник 

Челіккол Онур,
відповідальним керівником робіт - менеджера капітального будівництва Ахмет 

Курт Юміт.____________________________________________________ _
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпек

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

питань охорони праці/електробезпеки/пожежної безпеки:



Витяг з ПРОТОКОЛУ №18-14 від 08.02.2018 засідання комісії ГУ Держпраці у 
Запорізькій області, створеної н а  п ід с т а в і  наказу від 20.10.2015 № 61, (ТОВ «Шанс,
ЛТД», м. Запоріжжя) 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:
• начальника відділу охорони праці Гюмющ 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 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 №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 розробки родовищ 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 №61, (ФОП Макаров 
Д.В., м. Запоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Про 
затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
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 Nq61, (ФОП Макаров 
Д.В., м. Запоріжжя)із перевірки знань законодавчих актів 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 №61, ФОП Макаров 
Д.В.. м. Запоріжжя) із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Про



затвердження правил охорони праці безпеки під час розробки родовищ 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 Держпраиі V 
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 розробки родовищ рудних та не рудних корисних копалин підземним 
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 Nq61, ФОП Макаров 
Д.В., м. Запоріжжя із перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, «Про 
затвердження 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», м. Кривий Ріг) з перевірки знань НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві, працівників:

• директора Мустафа Тол га Ергін
• головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович,
• інженера з охорони праці Гюмющ Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• механіка Акин Сарала,
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,
• та інщі 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,

Протокол № 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 Гюмющ Ерчін,
• інженера з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,

Протокол N9 44/1 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 вантажо-розвантажувальних робіт 
(НПАОП 0.00-1.75-15), працівників:

■ головного інженера проекту Гелетюк Ігор Володимирович ,
■ інженера з охорони праці Гюмющ 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 Держпраиі V 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 
Дніпропетровській області, створеною на підставі наказу від 21.03.2018р., за № 68, (ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд», 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 № 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 № 3338, 
перевірки знань НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 
0.00-1.81-18 Правила охорони праці п ідчас безпечної експлуатації обладнання, шо 
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 п ідчас 
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 «Навчально -  виробничий комбінат «ВЕКТОР»:

Витяг з протоколу № 01.11-18 ОП від 09.11.2018р. 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 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 
профілактики та ліквідації наслідків аварій, працівників:

• інженера з охорони праці Скоробогатова Романа Олександровича,

Витяг з протоколу N° 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 № 61, (ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя ) з



перевірки знань правил ПТЕЕС, ПБЕЕС, ППБУ, ПОПРІП. ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, з 
ПРИСВОЄННЯМ чергової V групи з електробезпеки до та вище 1000 В, працівників:

• інженера з ОХОРОНИ праці Скоробогатова Романа Олександровича.

Витяг з ПРОТОКОЛУ № 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 № 3338, (ТОВ «Навчально-виробничий комбінат 
«ВЕКТОР» ) з перевірки знань ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.28-98), ПЕЕЗ (НПАОП 40.1-1.07- 
01), працівників:

• провідного інженера-електрика Д ’яченко Євген Євгенович,
• інженера-електрика Чевік Зафер,

Витяг з протоколу № 20.02-19 від 20.02.2019 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 вантажо-розвантажувальних робіт 
(НПАОП 0.00-1.75-15), працівників:

• Механіка Акин Сарал ,

Витяг з протоколу № 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 № 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 
Запорізькій області від 20.10.2015р., за N° 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 
профілактики та ліквідації наслідків аварій, працівників:

• Механіка Акин Сарал ,

Витяг з протоколу № 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 Сарал ,

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

з питань охорони праці:
• Положення ПРО службу охорони праці, затверджене наказом №30 від 

28 .01 .2019р .:

• Положення про систему управління охороною праці на 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.:

• Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом №3 
від 19.01.2018р.:



• Положення ПРО порядок проведення медичних оглядів працівниками 
підприємства, затверджене наказом Nq30 в і д  28.01.2019р.:

• Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спец, взуттям та 313 
працівників, затверджене наказом №30 від 28.01.2019р.:

• Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
профзахворювань і аварій на виробництві, затверджене наказом №30 від 
28 .01 .2019р .:

• Положення про порядок виконання робіт з підвищеної небезпекою:
• Програма навчання робітників з питань охорони праці:
• Програма (та перелік питань) та тривалість вступного інструктажу:
• Програма (та перелік питань) проведення стажування працівників, зайнятих на 

роботах з підвищеною небезпекою:
• Програма (та перелік питань) проведення первинного інструктажу:
• Перелік нормативно-правових актів регламентуючих організацію, виконання 

робіт, затверджений наказом № 32 від 28.01.2019 p.:
• Перелік журналів, затверджений наказом № 31 від 28.01.2019 p.:
• Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, які виконують на підприємстві, 

затверджений наказом № 33 від 28.01.2019 p.: Звідки ці дати?
• Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються за нарядом-допуском:
• Перелік мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, які 

застосовуються на підприємстві:
• Перелік професій та посад працівників підприємства, які обслуговують 

електроустановки і яким присвоюється 2 група з електробезпеки:
• Перелік професій, 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:

• Перелік 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 НПАОП 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:
• Журнал видачі інструкцій з охорони праці:
• Журнал обліку вантажопідіймальних механізмів на підприємстві.
• Журнал обліку оглядів вантажозахоплювальних пристроїв та тари.
• Журнал видачі нарядів-допусків.
• Журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків:

Наказом №74-к 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 праці працівників на підприємстві у складі:

• голова комісії: головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович,
• та члени комісії: нач. відділу ОП Гюмющ Ерчін.
• інженер з ОП Скоробогатов Роман Олександрович.,



• інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
•  ПРОВІДНИЙ інженер-електрик Д ’яченко Євген Євгенович
• інженер-будівельник Гокалп Алі,

Наказом №3 від 19.01.2018р. розроблені, затверджені та введені вд ію  посадові 
та виробничі інструкції для виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

Посадова інструкція для голови правління.
Посадова інструкція для головного інженера.
Посадова інструкція головного механіка.
Посадова інструкція головного енергетика.
Посадова інструкція змінного майстра.
Посадова інструкція інженера з охорони праці
Інструкція з охорони праці для відповідальної особи за проведення робіт 
колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
Інструкція для відповідальної особи з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт
Інструкція з охорони праці вступного інструктажу з питань охорони праці: 
надання першої долікарської допомоги:
Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника :
ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці при роботі з ручним інструментом та пристроями 
Інструкція з охорони праці для газозварника 
ІНСТРУКЦІЯ по наданню долікарняної допомоги потерпілим:
Інструкція про заходи пожежної безпеки:
Інструкція з охорони праці для електрика:
Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт.

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

Протоколом № З від 13.02.2019 р засідання комісії підприємства з перевірки знань 
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці при роботі в колодязях та бункерах, 
слідуючих робочих:

• Осауленко Д.О.
• Фещенко С.В.
• Нечипорук П.Л.

Протокол від 18.02.2019 р. № 4 засідання комісії підприємства з перевірки знань 
робітників підприємства з інструкцій з охорони праці: при проведенні земляних робіт в 
камерах, колекторах, замкнутому просторі, слідуючих робочих і:

• Айдемір Ахмет,
• Діш Мехмет Алі,
• Дзивульський Є.А.,
• Чакаш О н у р :

Наказом № 38 від 19.10.2018 р. допущені до самостійного виконання робіт в робіт в 
камерах, колекторах, замкнутому просторі, в колодязях та бункерах, слідуючих робочих: 
Айдемір Ахмет, Діщ Мехмет Алі, Дзивульський Є.А., Чакаш Онур. Осауленко Д.О., 
Фещенко С.В..Нечипорук П.Л.

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

Наказ № 43 від 26.03.2019 року про затвердження підсумків атестації робочих місць 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Лімак Інщаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті» на 
пдставі результатів санітарно -  гігієнічних досліджень умов праці на робочих місцях, 
проведених у березні 2019 року атестованою лабараторією ДП «Житомирський ETU 
Держпраці» (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 праці 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 N°8, м. Дніпро, вул. Ковалевської, 53-а, оглянуто 23, що відповідає п.2.17 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, ст.17 Закону 
України про охорону праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні 
засоби, що декларуються). Раз на рік проводиться технічний огляд Технічні огляди 
проведено спеціалістами ТОВ Українсько-Німецьке підприємство «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС:__________________________ _________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних 
нормативних актів.. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту. Актом від 10.00.2019 № 1 комісією підприємства проведено 
випробування поясів лямкових: ЗПЛ-2К, інв.№ 1, виготовленого 09.2013 р. та ЗПЛ-2К, 
інв.№ 2, виготовленого 09.2013 р. виробник ТОВ «ПромСИЗ».
Протигаз ізолюючий шланговий ПШ-1 С інв.№3. Виготовлений 18.07.2013 р в м.Тамбові 
Росія, ВАТ «Тамбовмаш».
Сигналізатор-аналізатор горючих газів однокомпонентний індивідуальний типу «Дозор -  
С - H r ,  і н в .№  4. Виготовлений у червні 2014 р. ТОВ науково-виробниче підприємство 
«Оріон» м.Харків.

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

засобіЕ^ індиЕлдуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: 
НПАОП 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 будівництві. 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 
Інтернету та друкованих в и д а н ь .____________________________________________________

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



Мустафа Толга Ергін

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


