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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності м атеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця: Товориство з обмеженою відповідальністю «Об’єднання
Новомиколаївський кар’єр». 51911, Дніпропетровська область, м.Кам’янське,______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

вул.Миколи Лисенка 12 кв.8. ЄДРПОУ 32293435, Директор Моряптий Юрій Миколайович,
код згідно з ЄДРПОУ,прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел.067-633-14-18, опк2003@,икг.пе1:___________________________________________________
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;

Дніпропетровська обл. Дніпровський район, с.Новомиколаївка. вул.Кар’єрна 1____________
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
договір не укладався
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

_______Я, Морящий Юрій Миколайович,_____________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1.Зметра, маркшейдерські роботи, роботи в діючих
найменування виду робіт підвищеної небезпеки

електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти, зберігання
балонів із стисненим (кисень технічний газоподібний, азот газоподібний) та зрідженим газом
(пропан- бутаном), зварювальні роботи:_____________________________________________
експлуатація технологічних транспортних засобів: автосамоскид кар’єрний БелАЗ-7522,
та/або машин , механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

ідентифікаційний номер ЬООІ1641, 1989 р.в., СРСР. державний номерний знак Т 04496 АЕ.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та /або експлуатуються

свідоцтво про реєстрацію АЕ 001630 від 04.07.2012р.. видане Територіальним управлінням
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області; автосамоскид кар’єрний БелАЗ-7522,
ідентифікаційний номер - б/н. 1989 р.в., СРСР, державний номерний знак Т 7682 ДП.
технічний паспорт ТДП № 7682 від 31.07.2003р. виданий ДП «Придніпровський ЕТЦ»
Держнаглядохоронпраці; автосамоскид кар’єрний БелАЗ-540. ідентифікаційний номер - б/н,
1983 р.в, СРСР, державний номерний знак Т 7764 ДП, технічний паспорт ТДП № 7764 від
31.07.2003р. виданий ДП «Придніпровський ЕТЦ» Держнаглядохоронпраці; автосамоскид
кар’єрний БелАЗ-540. ідентифікаційний номер - б/н, 1983 р.в., СРСР. державний номерний
знак Т 7765 ДП, технічний паспорт ТДП № 7765 від 31.07.2003р. виданий ДП
«Придніпровський ЕТЦ» Держнаглядохоронпраці; автосамоскид кар’єрний БелАЗ-7540,
ідентифікаційний номер 0011433, 1991 р.в., СРСР, державний номерний знак Т 7763 ДП.
технічний паспорт ТДП № 7763 від 31.07.2003р. виданий ДП «Придніпровський ЕТЦ»
Держнаглядохоронпраці; навантажувач фронтальний Ь-34, ідентифікаційний номер 12153.
1986 р.в., Польща, державний номерний знак Т 7685 ДП, технічний талон ТДП № 7685 від
18.04.2003р. виданий ДП «Придніпровський ЕТЦ» Держнаглядохоронпраці; бульдозер
гусеничний Д-109Б, ідентифікаційний номер 4510, 1987 р.в., СРСР, державний номерний
знак Т 00433 АЕ, свідоцтво про державну реєстрацію АЕ № 000238 від 17.11.2010р. видане
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області; трактор
ЮМЗ-6АКЛ, ідентифікаційний номер 787694. 1992 р.в., Україна, державний номерний знак
Т 7686 ДП, технічний талон ТДП № 7686 від 18.04.2003р. виданий ДП «Придніпровський
ЕТЦ» Держнаглядохоронпраці.

Кількість робочих місць на підприємстві - 141, у тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм - 105.___________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд - 12 . виробничихоб’єктів - 16 . стоянка ТТЗ знаходиться за
адресою: Дніпропетровська область Дніпровський район с.Новомиколаївка вул.Кар’єрна 1
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки - директор Морящий Ю.М.._____________________________
Директор підприємства Морящий Ю.М., директор технічний Дощенко С.В.. заступник
директора з ОП Максимова Т.В.. головний механік Літттинський І.О., начальник
автотранспортної дільниці Семененко С.І.. начальник навантажувальної дільниці Радіонов
С.О.. головний енергетик Явтушенко О.О.. начальник гірничого цеху Малюк В.В.. інженер з
комплектації устаткування Морящий О.А.. начальник зміни Красноносов Д.П..
уповноважена особа від трудового колективу з питань охорони праці Явтушенко Ю.І.
пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «Полтавський навчальний центр з охорони
праці» за програмою з питань охорони праці для посадових осіб і спеціалістів у відповідності
до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці», законів і державних нормативно- правових актів України з охорони праці,
безпеки праці, гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки. Закон
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», охорона праці в галузі,
надання домедичної допомоги у разі нещасного випадку (протокол № 34-2 від 03.03.2017
року).

Директор техн іч н и й ГГощенко С.В.. заступник директора з ОП Максимова Т.В.. головний
маркшейдер Моряща Л.В., начальник автотранспортної дільниці Семененко С.І., начальник
гірничого цеху Малюк В.В. пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» з
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»
НПАОП 0.00-1.24-10, витяг з протоколу № 426 від 08.05.2018 року.
Директор технічний Дощенко С.В., заступник директора з ОП Максимова Т.В.. головний
механік Лішинський І.О., начальник автотранспортної дільниці Семененко С.І., начальник
навантажувальної дільниці Радіонов С.О пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ «УК
Д ніпр обуд» з «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12,
витяг з протоколу № 398 від 02.05.2018 року.
Директор технічний Дощенко С.В. (V група з електробезпеки, до та вище 1000В),
головний енергетик Явтушенко О.О. (У група з електробезпеки, до та вище 1000В), головний
механік Лішинський І.О. (V група з електробезпеки, до та вище 1000В) пройшли навчання та
перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» 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), витяг з протоколу № 78 від 25.01.2019 року.
Заступник директора з ОП Максимова Т.В (IV група з електробезпеки, до 1000В) пройшла
навчання та перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» 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). витяг з протоколу № 56 від 27.01.2017 року.
Начальник автотранспортної дільниці Семененко С.І. (IV група з електробезпеки, до
1000В), начальник навантажувальної дільниці Радіонов С.О. (IV група з електробезпеки, до
1000В). начальник гірничого цеху Малюк В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000В)
пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» 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). витяг з протоколу № 610 від 22.06.2018 року.
Уповноважена особа від трудового колективу з питань охорони праці Явтушенко Ю.І.
(III група з електробезпеки, до 1000В) пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» 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). витяг з
протоколу № 611 від 22.06.2018 року.
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування Калиновський В.В. (V
група з електробезпеки, до та вище 1000В) пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» 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). витяг з
протоколу № 1222 від 26.10.2018 року.
Заступник директора з ОП Максимова Т.В., головний енергетик Явтушенко О.О.,
пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» з «Правила охорони праці при
виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. витяг з протоколу № 597 від 19.06.2018
року.

Заступник директора з ОП Максимова Т.В.. головний механік Ліщинський І.О..
начальник автотранспортної дільниці Семененко С.І.. головний енергетик Явтушенко О.О.,
начальник гірничого цеху Малюк В.В. пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, витяг з протоколу
№681 від 10.07.2018 року.
Заступник директора з ОП Максимова Т.В., головний механік Ліщинський І.О.,
начальник автотранспортної дільниці Семененко С.І., начальник навантажувальної дільниці
Радіонов С.О., начальник гірничого цеху Малюк В.В.. начальник асфальтно-змішувального
цеху Васильєв В.В., інженер з комплектації обладнання Морящий О.А. пройшли навчання і
перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» з «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, витяг з протоколу № 724 від
18.07.2018 року.
Заступник директора з ОП Максимова Т.В., головний механік Ліщинський І.О..
начальник автотранспортної дільниці Семененко С.І., начальник навантажувальної дільниці
Радіонов С.О., головний енергетик Явтушенко О.О., начальник гірничого цеху Малюк В.В.,
начальник асфальтно-змішувального цеху Васильєв В.В., інженер з комплектації обладнання
Морятттий О.А., механік Явтушенко О.І. пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» з «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
НПАОП 0.00-1.71-13, витяг з протоколу № 6 від 08.01.2019 року.
Головний маркшейдер Морятпа Л.В. пройшла навчання у Дніпропетровському
Національному гірничому університеті за спеціальністю «Маркшейдерська справа» (диплом
НР № 32391500 від 30.06.2007р.)
Наказом № 3 від 28.01.2019 року особою відповідальною за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства призначено головного енергетика Явтушенко О.О.
Наказом №65 від 21.11.2013 року відповідальним за безпечне проведення маркшейдерських
робіт головного маркшейдера Морящу Л.В.
Наказом № 61 від 05.11.2013 року відповідальними за організацію та безпечне виконання
робіт на висоті, за справний стан, своєчасний огляд засобів та пристосувань, які
використовуються під час виконання робіт на висоті призначено начальників структурних
підрозділів.
Наказом № 49 від 02.10.2012 року відповідальними за справний стан та безпечну
експлуатацію посудин, що працюють під тиском призначено начальників структурних
підрозділів.
Наказом № 34 від 1.11.2018 року відповідальним за безпечне ведення гірничих робіт
призначено начальника гірничого цеху Малюка В.В.
Наказом № 40 від 29.11.2018 року відповідальними за технічний стан та безпечну
експлуатацію колісних транспортних засобів начальника автотранспортної дільниці
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Семененко С.І., начальника гірничого цеху Малюка В.В., начальника навантажувальної
з питань охорони праці та промислової безпеки;

дільниці Радіонова С.О
Наказом по підприємству № 33 від 24.07.2007 року функції служби охорони праці
наявністю служби охорони праці,

покладено на заступника директора з охорони праці Максимову Т.В.
Наказом №2 від 18.01.2016 року стверена комісія з перевірки знань з питань охорони
праці. Голова комісії директор технічний Дощенко С.В.. члени комісії: заступник директора з
охорони праці Максимова Т.В., головний енергетик Явтушенко О.О., головний механік
Ліщинський І.О., уповноважений від трудового колективу з питань охорони праці
Явтушенко Ю.І.
Наказом №3 від 18.01.2016 року створена комісія з перевірки знань з електробезпеки.
Голова комісії директор технічний Дощенко С.В.. члени комісії: заступник директора з
охорони праці Максимова Т.В., головний енергетик Явтушенко О.О., уповноважений від
трудового колективу з питань охорони праці Явтушенко Ю.І.
Працівники мають професійну підготовку, здобуту в учбових закладах та на навчальних
курсах:
Водій навантажувача: Шлапак В.В. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» по професії водій навантажувача (виписка з протоколу № 198 від 16.03.2005
року, посвідчення № 3705 від 16.03.2005 року): Колтунов В.М. пройшов навчання та
перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по професії водій навантажувача (виписка з
протоколу № 1453 від 19.07.2007 року, посвідчення № 25161 від 19.07.2007 року): Неклюдов
С.М. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по професії водій
навантажувача (виписка з протоколу № 814 від 23.09.2015 року, посвідчення № 8332 від
23.09.2015 року).
Тракторист: Неклюдов С.М. має посвідчення тракториста-машиніста серія АТ №
078955 виданого ГУ Держпродспоживслужби в Київській області 19.07.2018 року: Катіба
В.П. має посвідчення тракториста-машиніста серія АБ №231509 виданого підрозділом ДТН
№6 Дніпропетровської області 03 12.2007р.
Машиніст бульдозера: Гарник П.І. пройшов навчання та перевірку знань в УКК
«УКРБУД» по професії машиніст бульдозера (протокол № 256 від 03.05.2018 року,
посвідчення № 746 від 03.05.2018 року): Колтунов В.М. пройшов навчання та перевірку
знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по професії машиніст бульдозера (виписка з протоколу № 608
від 27.07.2006 року, посвідчення № 9010 від 24.07.2006 року).
Електрогазозварник: Неклюдов С.М. пройшов навчання в Дніпропетровському
учбовому центрі Держагропрома УРСР по професії електрогазозварник (посвідчення б/н від
23.05.1991 року): Явтушенко М.М. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» по професії електрогазозварник (виписка з протоколу № 290 від 21.06.2010 року,
посвідчення № 672 від 21.06.2010 року): Сиромецький С.В. пройшов навчання та перевірку
знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по професії електрогазозварник (виписка з протоколу № 344
від 07.05.2012 року, посвідчення № 4929 від 07.05.2012 року): Явтушенко Ю.І. пройшов
навчання та перевірку знань в Дніпропетровському учбово-курсовому комбінаті по професії
газоелектрозварник (протокол № 152 від 02.08.1985 року, посвідчення № 1503 від 02.08.1985
року): Колтунов В.М. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по
професії електрогазозварник (протокол № 207 від 17.03.2005 року, посвідчення № 3878 від
17.03.2005 року): Катіба Д.В. пройшов навчання в Дніпропетровському індустріальнопедагогічному технікумі по професії електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів та
рихтувальник кузовів (диплом К17 № 052479 від 30.06.2017року), пройшов атестацію
зварників в ТОВ «Пуско-налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж»
(протоколи атестаційної комісії № 196,197 від 01.08.2019р., посвідчення зварника № 180-ДН-

58, № 181-ДН-58 ); Явтушенко О.І. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «УК
Дніпробуд» по професії електрогазозварник (протокол № 814 від 30.08.2016 року,
посвідчення № 8090 від 30.08.2016 року); Стрельцов В.І. . пройшов навчання та перевірку
знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по професії електрогазозварник (протокол № 814 від
30.08.2016 року, посвідчення № 8092 від 30.08.2016 року); Задарій І.Б .. пройшов навчання та
перевірку знань в ТОВ «УК Дніпробуд» по професії електрогазозварник (протокол № 814 від
30.08.2016 року, посвідчення № 8091 від 30.08.2016 року); Лисак В.О. пройшов навчання та
перевірку знань в УКК корпорації «Укрбуд» по професії електрогазозварник (протокол №
570 від 12.09.2018 року, посвідчення № 1706 від 12.09.2018 року); Шлапак В.В. пройшов
навчання
в
Дніпропетровському
професійному
училищі
№17
по
професії
електрогазозварник, електрозварник на автоматичних та ніпівавтоматичних машинах
(диплом НР № 46319775 від 24.06.2014 року), пройшов атестацію зварників в ТОВ «Пуско
налагоджувальне підприємство «Коксохімтепломонтаж» (протоколи атестаційної комісії №
198,199 від 01.08.2019р., посвідчення зварника№ 182-ДН-58. № 183-ДН-58 ).
Електрослюсар (слюсар) черговий з ремонту устаткування: Калиновський В.В.
закінчив Дніпропетровський коледж електрифікації, здобув кваліфікацію технік-електрик
(диплом НР № 35861837 від 26.06.2009 року). . пройшов навчання та перевірку знань в УКК
«Укрбуд» по професії електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування
(протокол № 531 від 20.09.2013 року, свідоцтво № 1591 від 20.09.2013 року); Ганзюк Н.І.
закінчила Дніпропетровський коледж електрифікації, здобув кваліфікацію технік-електрик
(диплом НР № 47503237 від 30.06.2014 року).
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній: Явтушенко О.О. пройшов
навчання та перевірку знань в УКК «Укрбуд» по професії електромонтер з ремонту та
монтажу кабельних ліній (протокол № 247 від 03.05.2018 року, посвідчення № 748 від 03.05.
2018 року).
Водії автосамоскидів БелАЗ та КрАЗ: Прохоров С.В. має посвідчення водія ЯАА №
076820 видане ДАІ МВС-УВС м.Дніпропетровськ 14.12.1994року (категорії «В». «С»);
Кушнір М.І. має посвідчення водія ВАЕ 907118 видане відділом РЕР ДАІ №3 ГУМВС
України в Дніпропетровській області 04.07.2012року (категорії «А1», «А», «В1», «В», «СІ»,
«С», «Д1»,»Д»); Присталов В.М. має посвідчення водія ЯАА № 413504 видане ДАІ МВСУВС Дніпропетровський МРЕВ-2 13.03.2001року, (категорії «В», «С», «Д». «Е»); Ананьїн
С.А. має посвідчення водія ЯАА № 233777 видане ДРЕВ УДАІ УМВС України в
Дніпропетровській області 06.06.1997року
(категорії
«В». «С»); Корсун С.О. має
посвідчення водія ЯАА № 560655 видане ДАІ ГУМВС України Дніпропетровський МРЕВ-1
26.08.2004 року (категорії «В». «С». «Е»); Стрельцов В.І. має посвідчення водія ЯАВ №
004540 видане ДАІ ГУМВС України видане Дніпропетровський МРЕВ-1 27.12.2002 року
(категорії «А». «В». «С». «Д». «Е»); Каліновський В.С. має посвідченя водія видане відділом
РЕР УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області 17.06.201 Іроку (категорії «В1».
«В». «СІ». «С», «Д1»,»Д». «ВЕ», «С1Е», «СЕ». «Д1Е», «ДЕ»); Паршиков Ю.М. має
посвідченя водія видане ТСЦРЕР 1249 21.11.2017року (категорії «В1», «В», «СІ», «С».
«Д1»,»Д», «ВЕ». «С1Е». «СЕ». «Д1Е». «ДЕ») .
Працівники підприємства проходять навчання та перевірку знань комісією
підприємства з загального курсу «Охорона праці», нормативно-правових актів з охорони
праці та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних
робіт.

Працівники підприємства проходять відповідні інструктажі (вступні, первинні, повторні,
позапланові та цільові) з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах з
охорони праці.
Наказами №14 від 05.03.2013р. та №9 від 26.05.2014р. затверджені та введені в дію
посадові інструкції.
Наказом №12 від 12.06.2014 р. затверджені та введені в дію робочі інструкції.
Наказом № 9 від 01.03.2017р. переглянуті затверджені та введені в дію інструкції з
охорони праці, в тому числі: №1 Інструкція з охорони праці для водіїв автомобілів КрАЗ.
БілАЗ, які працюють в кар’єрі; №6 Інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту
автомобілів; №7 Інструкція з охорони праці під час виконання шиномонтажних робіт; №9
Інструкція з охорони праці для водія навантажувача; № 10 Інструкція з охорони праці для
тракториста; №11 Інструкція з охорони праці для машиніста бульдозера; №18 Інструкція з
охорони праці для слюсаря з ремонту устаткування; № 20 Інструкція з охорони праці для
електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування; №21 Інструкція з охорони
пратті для електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній; №22 Інструкція з охорони
праці для електрогазозварника; №40 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

висоті.
Наказом №44 від 30.10.2017р. затверджене та введене в дію «Положення про порядок
навчання та перевірку знань з питань охорони праці», відповідно до вимог Закону України
«Про охорону праці», та «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05).
Наказом № 43 від 30.10.2017р. затверджене та введене в дію «Положення про службу
охорони праці».
Наказом № 70 від 03.12.2007р. затверджене та введене в дію «Положення про діяльність
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці».
Наказом № 15 від 27.03.2017 року затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою.
На підприємстві ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці.
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, «Журнал
реєстрації інструкцій з охорони праці. Журнал ведення протоколів перевірки знань з питань
охорони праці. Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. Журнал реєстрації
нарядів-допусків. Маркшейдерська документація.
На підприємстві є в наявності вся необхідна експлуатаційна документація на машини,
механізми та устатковання (керівництво по експлуатації, паспорти, інструкції з користування
на транспортні засоби, що декларуються, креслення, однолінійні схеми електроустановок
протоколи випробувань). Раз на рік проводиться технічний огляд транспортним засобам, що
декларуються спеціалістами ДП «Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного огляду від
26.10.2018р.) та спеціалістами ТОВ «Дніпротехекспертиза» (протоколи перевірки технічного
експлуатаційної документації,

стану №№ 110826, 170828. 170829 від 15.09.2018р.).
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі згідно норм безплатної видачі спецодягу,
спецвзуття та засобів індивідуального захисту ( каски, костюм, ботинки, сапоги, куртка
тепла, окуляри захисні, рукавиці, зварювальні щити, діелектричні боти, діелектричні, пояси
перчатки.
лази
монтерські). Діелектричні
перчатки пройшли
випробування
в
електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина» (протокол № ЗС 5/ 110319 від

11.03.2019р., діелектричні боти пройшли випробування в електротехнічній лабораторії ТОВ
«ПОА Купина» (протокол № ЗС 1/ 1107018 від 11.07.2018р.. пояс запобіжний ЗПБ2, зав.№
048278. пройшов випробування в ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ» (протокол № 0108.19/1П від
засобів індивідуального захисту,

01.08.2019р.
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». Гірничийзакон
України, НПАОП 0.0-4.21-04 «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 00.0-1.01-85 «Єдині правила охорони нард
при розробці родовищ твердих корисних копалин». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони
праці на автомобільному транспорті» та інші.
ТОВ «Об’єднання Новомиколаївський кар’єр» має договори: з ТОВ «НОРГАЗ» №НГ
2502-1/19 від 25.02.2019 р. на поставку газу скрапленого (пропан-бутану): з ТОВ «Кріоген
ЛТД» на поставку кисню газоподібного, азоту газоподібного, пропан-бутану № 10/13 від
16.05.2013р.
На проведення ремонтних робіт електрообладнання підприємство має договори: з
ТОВ «Південна електроремонтна компанія» № 31/01/19 від 31.01.2019р.. з ТОВ
«ЕЛЕКТРОКАБЕЛЬ» №0312/1 від 12.03.2019р.. № 0611/1 від 11.06.2019р.
Балони з киснем зберігаються окремо (в окремому одноповерховому приміщенні) від
балонів з пропан-бутаном та азотом.
Для проведення зварювальних робіт використовуються зварювальні апарати 400А (4
шт) 600А (3 шт). 1000А (1шт).
Для проведення ремонтних та налагоджувальних робіт електроустановок та
електрообладнання використовуються наступні інструменти та прибори: бокорізи з
ізолюючими рукоятками пройшли випробування в електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА
Купина» (протокол № ЗС 1/ 310719 від 31.07.2019р..відкрутки (№№1-8) пройшли
випробування в електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина» (протокол № ЗС 2/ 310719
від 31.07.2019р.. пласкогубці з ізолюючими рукоятками (№№1.2) пройшли випробування в
електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина» (протокол № ЗС 3/ 310719 від
31.07.2019р.. покажчики напруги (№№ 1212046, 1212085, 1212017. 1211049, 1212139, 3
093/10. 1) пройшли випробування в електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина»
( п р о т о к о л и № ЗС 4/ 310719 від 31.07.2019р.. № ЗС 5/ 310719 від 31.07.2019р., № ЗС 6/ 310719
від 31.07.2019р.. штанги ізолюючі ШЩ-10 ( №№ 284.2598, 2200) пройшли випробування в
електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина» (протокол № ЗС 7/ 310719 від
31.07.2019р.). штанги заземлення ШЗ-35 (№№ 05.073/43. 05.073/46. 05.073/34) пройшли
випробування в електротехнічній лабораторії ТОВ «ПОА Купина» (протоколи № ЗС 9/
020718 від 02.07.2018р.. мегаомметр ІЖ і-Т ЦТ 502А,мегаомметрМ 4100/4 1000В № 116252.
мультиметр РТ 9208А (2шт).
Для проведення маркшейдерських робіт використовуються нівелір Н-ЗКЛ (повірка
проведена ДП «Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр
стандартизації, метрології та сертифікації», свідоцтво № 08-0/11951-2 від 04.07.2019р.).
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені та затверджені програми стажування на
робочому місці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони
праці. Підприємство забезпечено необхідною повчально-методичною літературою та

наглядними посібниками. Є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, що
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована
територіальному органі Держпраці

Примітки:
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обліку суб'єктів господарювання
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^
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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, 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.".

