
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ 
КАР'ЄР»______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, бул. 3-Б, код згідно з ЄДРПОУ 13462541
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Єрмоленко Вадим Віталійович (096)405-84-94______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: karerdnepr@qmail.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;

Дніпропетровська обл., Верхньодніпровський район, с. Бородаївка, вулиця
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Центральна, 8___________________________________________________________________
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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04.05.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Єрмоленко Вадим Віталійович,_____________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт

Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

станцій і мереж, технологічне електрообладнання), а саме:_________________
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- підстанція ПС 35/6 кВ, інвентарний № 46, 1973 р. в., СРСР:___________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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- повітряна лінія 6 кВ живлення водовідливу, яка підключена ао ПС 35/6 кВ, 
інвентарний № 22, 1968 р. в., СРСР;________________________________________________
- повітряна лінія 6 кВ живлення дробильно -  сортувального комплексу, яка 
підключена до ПС 35/6 кВ, інвентарний № 21, 1969 р. в., СРСР;__________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -13, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  7,_____________________________________________________________

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_______________________________________

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 ДЕРЖПРАЦІ» перевірка знань комісією Головного управління Аержпраці у 
Дніпропетровській області: _______________________________________________________

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

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV і V група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу № 36/04-19 від 27.02.2019 р.; витяг з протоколу № 36/29-19 від 18.06.2019 
р.; витяг з протоколу № 36/06-20 від 27.02.2020 р);___________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (витяг з протоколу № 36/36-19 від 26.06.2019 р.);____________________

- 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 р.);_________________________________________________

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
EÜ_________________________________________________________________________________________

Безпечна експлуатація устаткування здійснюється навченим та 
атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до своїх 
посадових зобов'язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною
експлуатацією технологічного устаткування.________________________________________
Наказом по підприємству N° 4 від 02.01.2020 року головного інженера 

Гуліватого Вадима Івановича призначено відповідальною особою за електро - 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

господарство КП «Дніпровський кар'єр»___________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Наказом N° 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 № 48 від 02.07.2019 р.)___________________

На підприємстві наказом від 02.07.2019 року № 49 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки і



технології робіт: Голова комісії директор -  Єрмоленко В.В., члени комісії:
інженер з охорони праці Корякіна С.В., головний інженер Гуліватий В.І.___________

Також на підприємстві розроблені:___________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 01.02.2019 р. 
№ 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. № 4/2:__________________________________________________________________

Положення про комісію з питань охорони праці, затверджене наказом від
02.07.2019 року № 49:________________________________________________________________

Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, затверджена
наказом від 01.02.2019 р. № 9/1 :_____________________________________
- Перелік робіт підвищеної небезпеки, затверджений наказом від 28.02.2019 р. 
N° 10/2:________________________________________________________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений наказом N° 9/1 від
01.02.2019 р. на професії та види робіт, в тому числі: N° 15 Інструкція з охорони 
праці при виконанні робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В, 
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, N° 8 Інструкція з охорони праці для 
електромонтера з ремонту та обслуговуванню електроустаткування;____________

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 місці;
журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; ____________________
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;__________________________________

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

ПросЬесійно-квалісЬікований склад працівників КП «Дніпровський кар’єр», 
задіяних при експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, відповідає 
заявленому виду діяльності:__________________________________________________________
- головний інженер Гуліватий В.І. (V група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов навчання у 
Аніпродзержинському державному технічному університеті за спеціальністю 
«Електропривод та автоматизація промислових установок і технічних 
комплексів», та здобув кваліфікацію інженера-електрика (диплом ЛС 
ВЕ№005506 від 27.06.1997р.);__________________________________________________________
-  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 

Чесовськой В.М. (пройшов навчання та перевірку знань ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ в 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
АЕРЖПРАЦІ» комісією Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській 
області, присвоєна V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В, витяг з протоколу № 36/06-20 від



27.02.2020р.) пройшов навчання в Аніпродзержинському ІИАУСтріальному 
технікуму по спеціальності Електрообладнання промислових підприємств та 
установок та здобув кваліф ікацію технік-електрик (а и п л о м  ПТ № 727060 від 
29.02.1992р.)___________________________________________________________________________

На підставі наказу № 6 від 18.02.2020 р. проводиться щорічна перевірка 
знань робітників КП «Дніпровський кар’єр» на знання Закону України «Про 
охорону праці»; ПБЕЕС, ПТЕЕС, Правил пожежної безпеки; порядок дій в разі 
нещасного випадку та надання першої 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 Правил 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 № 1 від 17.02.2020 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 КМР «ЦПМСА № З» 
(заключний акт від 13.03.2020р.)______________________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на 
устаткування підвищеної небезпеки що експлуатується - паспорти, керівництво
з експлуатації. Вимірювальною електротехнічною лабораторією ТОВ 
«ДНІПРОЕНЕРГОСЕРВІС-ГРУП» (Дозвіл № 1372.17.12 виданий Державною 
службою з питань праці 06.12.2017 р. діє з 06.12.2017 р. до 06.12.2022 р.; 
«Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДОТУ ISO 10012:2005» 
реєстраційний № ПЧ 06-2/354-2019 видано 18.04.2019 р., чинно до 18.04.2022 р.) 
виконані пусконалагоджувальні роботи, випробування та вимірювання 
електроустановок КП «Дніпровський кар'єр», в тому числі вище зазначеного
устаткування напругою понад 1000 В._______________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 

індивідуального захисту (каски, захисні окуляри, рукавиці та інше) згідно Норм 
видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до 
чинних нормативних актів. На робочому місці працівники забезпечені: 
діелектричними рукавичками, діелектричними ботами, покажчиками напруги 
до 1000 В, покажчики напруги понад 1000 В. Випробування електрозахисні їх 
засобів виконує електротехнічна лабораторія ПАТ «АТЕК АНІПРООБЛЕНЕРГО» На 
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.________________________

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 ідчас 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, Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.21-98. Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01. Правила 
експлуатації електрозахисних засобів та інше.____________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по з



перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є 
необхідні нормативно-прбвові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються
за допомогою інтернету та друкованих видань.____________________________________

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

йдгїис) '  (ініціали та прізвище)

7 $.{'зЛОр.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 2СМ*ф.

№ ^

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, 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.”.
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