
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

в х .  №  зо/о*/*  -  csssee -/■& сб~ jrvJ-'
«_ _ _ » . І .1 ЛИГ. 2019_ _ _ 20 _  Р.

Д ЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атер іально-техн ічно ї бази вим огам  

законодавства з питань охорони праці

Відом ості про роботодавця КО ЛЕКТИВНЕ П ІДПРИЄ М СТВО  
«Д НІПРО ВС ЬКИЙ КА Р’Є Р» _________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 3-Б, код згідно з Є ДРПО У 13462541

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Є рм оленко Вадим  Віталійович (096)405-84-94__________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-m ail: ka rerdnepr@ gm ail.com _________________________________________________________
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;
Роботи виконую ться на те р ито р ії Д н іпропетр овсько ї області____________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про наявність договору страхування цивільно ї 
відповідальності перед третім и особам и стосовно відш кодування наслідків 
м ож ливо ї ш коди

договір не укладався___________________________________________________________________

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

Інф орм ація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

не проводився___________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Єрм оленко Вадим  Віталійович,____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією  п ідтвердж ую  відповідність м атер іа льно-техн ічно ї бази та 
умов праці вим огам  законодавства з питань охорони праці та пром ислової 
безпеки під час виконання таких робіт п ідвищ ено ї небезпеки та/або 
експлуатац ії (застосування) таких м аш ин, м еханізм ів, устаткування 
п ідвищ еної н е б е зп е ки :_______ ________________________________________________________

(найменування виду робіт
Технологічн і транспортн і засоби: екскаватор гусеничний CATERPILLAR________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
336D2L, 2018 р. в., Китай, держ авний ном ерний знак -  TQ 9451АЕ, свідоцтво

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
про реєстрацію  АЕ 007479 від 15.10.2019 р. видане Головним  управлінням

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:karerdnepr@gmail.com


Аерж праці у Д ніпропетровській області (договір оренди: № 01/10 
від 01.10.2019 р. з власником  ПП «Сегмент»)_______________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -1, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  1,________________________________________________________________

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

1 - адміністративна будівля - м. Дніпро, вул. Курсантська, буд. 3-Б;________
2 - виробничих приміщення - Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський 
район, с. Бородаївка, вулиця Центральна, 8; стоянка ТТЗ знаходиться за
адресою: Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район,________
с. Бородаївка, вулиця Центральна, 8__________________________________________________

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

Інші відомості Директор -  Єрмоленко Вадим Віталійович, головний інженер 
Гуліватий Вадим Іванович, інженер з охорони праці Корякіна Світлана Вікторівна, 
пройшли навчання:______________________________________________________________________

- в ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР АЕРЖ ПРАЦІ» перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:_____________________________________________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з 
протоколу N2 36/02-19 від 25.02.2019 p.);________________________________________________

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV і V група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу N° 36/04-19 від 27.02.2019 p.: витяг з протоколу № 36/29-19 від 18.06.2019 
ß ii_________________________________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці п ідча с  роботи з інструментом 
та пристроями (витяг з протоколу № 36/36-19 від 26.06.2019 p.):_____________________

- в ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «ЕКОСТАР», перевірка знань комісією 
Головного управління Аержпраці у Київській області:________________________________

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (витяг з 
протоколу № 15-19 від 04.07.2019 p.);___________________________________________________

НПАОП 0.00-1.24-10 Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом (витяг з протоколу N° 15-19 від 04.07.2019 
QÀ_________________________________________________________________________________

Наказом по підприємству № 69 від 01.10.2019 року головного інженера 
Гуліватого Вадима Івановича призначено відповідальною особою за безпечну
експлуатацію, організацію своєчасного огляду та справний________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

технічний стан технологічних транспортних засобів__________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 48 по підприємству від 02.07.2019 року створена служба 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони 
праці Корякіну Світлану Вікторівну (наказ N° 48 від 02.07.2019 р.)____________________

На підприємстві наказом від 02.07.2019 року № 49 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії директор -  Єрмоленко 
В.В., члени комісії: Корякіна С.В., Гуліватий В.І._________________________________________

Також на підприємстві розроблені:______________________________________________



- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 01.02.2019 р. 
N° 8/3;_____________________________________________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від
02.07.2019 р. № 50;_______________________________________________________________________

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці працівників КП «Дніпровський кар’єр», затверджене наказом від
01.02.2019 р. № 8 /6 ;______________________________________________________________________
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці КП «Дніпровський 
кар’єр)), затверджене наказом від 31.01.2019 р. № 4/1;______________________________

Положення про порядок розробки, погодження і затвердження посадових 
(робочих) інструкцій в КП «Дніпровський кар’єр)), затверджене наказом від
31.01.2019 р. N° 4/2;___________________________________________ _________________________

Положення про комісію з питань охорони праці, затверджене наказом від
02.07.2019 року N° 49;___________________________________________________________________

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджена
наказом від 01.02.2019 р. N° 9/1;________________________________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений наказом N° 9/1 від
01.02.2019 р. на проф есії та види робіт, в тому числі: N° 6 Інструкція з охорони 
праці для машиніста екскаватора, N° 3 Інструкція з охорони праці щодо 
надання домедичної допомоги потерпілим, N° 2 Інструкція про заходи пожежної 
безпеки в будівлях та спорудах КП «Дніпровський кар’єр», N° 21 Інструкція з 
охорони праці під час робіт з ручними інструментами та 
пристроями;______________________________________________________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______________
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому м ісці;
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;________________________
журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці

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

Працівник підприємства, який експлуатує технологічний транспортний засіб
-  Рябуха О.С. пройшов навчання в проф есійно-технічному училищі N° 43 м. 
Кобеляки за професією тракторист-машиніст (категорія А,В,С), диплом 
кваліфікованого робітника ТА N° 24051769 від 25.06.2004 р., посвідчення 
тракториста-машиніста АБ № 080391 від 14.05.2007 р. допущений до роботи на 
екскаваторі гусеничному_______________________________________________________________

На підставі наказу N° 9/4 від 01.02.2019 р. проводиться щорічна перевірка 
знань робітників КП «Дніпровський кар’єр» на знання Закону України «Про 
охорону праці»; Правил пожежної безпеки; порядок дій в разі нещасного 
випадку та надання перш ої домедичної допомоги потерпілим; НПАОП 0.00-1.82- 
18 Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів; НПАОП 0.00-1.24-10 Праві іл охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом; 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями; інструкцій за професію та видам робіт (протокол перевірки знань 
N° 2/2019 від 13.03.2019 р.) комісією з перевірки знань з питань охорони праці КП 
«Дніпровський кар'єр». Працівники підприємства при працевлаштуванні 
пройшли медичний огляд та раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
КНП КМ Р«ЦПМ С Д N° 3»__________________________________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі



технологічні транспортні засоби, що д е к л а р у ю ть с я ) .  Раз на рік проводиться
технічний огляд АП «Придніпровський ЕТЦ» (акт технічного огляду від 11.09.2019 

__________________________________________________________________________________________
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 та згідно Колективного договору. На 
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал 
видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального
захисту.____________________________________________________________________________________

засобів індивідуального 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 0.00-1.82-18 Правила охорони праці п ідча с  дроблення і
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;
НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом та інш._________________________________

Укладений договір від 28.02.2019 р. № CSR059/19 на комплексне технічне
обслуговування технологічного транспортного засобу з ТОВ з II «Цеппелін
Україна».______________________________________________________________________________

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^иормативно-правові акти з охорони праці, що
регулярно оновлюються^/ за допомогою Інтернету та друкованих
видань.________________ х У / __________________________________________________________

нормативно-правобріда матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Щ ) __________ £ . & ,
ушдпис) (ініфали та прізвище)

0/^р.

Д екларація зареєстрована у ж урналі обліку с уб 'є ктів  господарю вання 
у територ іальном у органі Держ праці 2СК^р.

№ / 2 _______ .

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприєм ець своїм  підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізм ів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний ном ер облікової картки платника податків не зазначається 
ф ізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідном у органу держ авної 
податково ї служби і мають відм ітку в паспорті.".


