
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«РУДОМАЙН»_____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50000, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, офіс 430

місце знаходження,

Код СДРПОУ 37064892_____________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Колос Володимир Вікторович (056) 404-12-14______________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: rudomain@ukr.net___________________________________________________________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

____________ на території Дніпропетровської області, на власних об'єктах__________________
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія» «Країна» страховий поліс № 
АО/4554556. строк дії з 06.11.2019р. до 05.11,2020р. страхувальник ТОВ «БЕСТ ЛІЗИНГ»_________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12.05.2020р__________
(дата проведення аудиту)

Я, Колос Володимир Вікторович________________________________________________
(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 підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби_________ ________________________________________________
та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки,

Кар’єрний самоскид, модель SINOTRUK- ZZ5707S3840 AJ, рік випуску 2019 р.. виробник 
Китай, ідент. № LZZ5EMSD8KB060016. двигун №19011714857, держ. номерний знак - 
Т І3009AI. серія і номер свідоцтва АІ012913. 2- Кар’єрний самоскид, модель SINOTRUK- 
ZZ5707S3840AJ рік випуску 2019 р., виробник Китай, ідент.№ LZZ5EMSDXKB060017, двигун 
№ 190117014877, держ. номерний знак —Т13011 AI, серія і номер свідоцтва АІ012915. 3- 
Карєрний самоскид, модель SINQTRUK-ZZ5707S3840AJ. рік випуску 2019 р„ виробник 
Китай, ідент. № LZZ5EMSD4KB060014, двигун №190117014927. держ. номерний знак-Т13008 
AI. серія і номер свідоцтва АІ012912. 4 - Кар’єрний самоскид, модель SINOTRUK- 
ZZ5707S3840AJ, рік випуску 2019 р.. виробник Китай, ідент. № LZZ5EMSD6KB060015, двигун 
№1901170115067. держ. номерний знак-ТІЗОІОАІ, серія і номер свідоцтва АІ012914. 5- 
Кар’єрний самоскид, модель SINQTRUK-ZZ5707S3840AJ, рік випуску 2019 р., виробник 
Китай, ідент. № LZZ5EMSD9KB062311. двигун №190717005607. держ. номерний знак- 
Т12989АІ. серія і номер свідоцтва АІ012893. 6 -Кар’єрний самоскид, модель SINOTRUK- 
ZZ5707S3840AJ. рік випуску 2019 р.. виробник Китай, ідент. № LZZ5EMSD2KB060013, двигун 
№190117015017. держ. номерний знак- Т12993АІ. серія і номер свідоцтва АІ012897. 7-
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Кар’єрний самоскид, модель 8ІЖ)ТІІІЖ^^570783840А.Г. рік випуску 2019р.. виробник Китай, 
ідент. № Ьгг5ЕМ8РЗКВ060019. двигун № 190117038237. держ. номерний знак- Т12992АІ, 
серія і номер свідоцтва АІ012896. 8- К ар’єрний самоскид, модель SINOTR.UK- 
22570783840АД, рік випуску 2019 р.. виробник Китай, ідент. № І^25ЕМ5Р2КВ062313, двигун 
№ 190717005627. держ. номерний знак- Т12990 АІ. серія і номер свідоцтва АІ012894. 9- 
Кар’єриий самоскид, модель 8ІЖУШЦК-22570783840А.І. рік випуску 2019 р., виробник 
Китай, ідент. № Ьгг5ЕМ8РХКВ060020. двигун № 190117014997. держ. номерний знак- Т13007 
АІ, серія і номер свідоцтва АІ012911. 10- Кар’єрний самоскид, модель БШОТКиК- 
2257078840А.Г, рік випуску 2019 р.. виробник Китай, ідент. № Ь225ЕМ8Р1КВ060018, двигун 
№ 190117038267. держ. номерний знак- Т13012 АІ. серія і номер свідоцтва АІ012916. 
11- Кар’єрний самоскид модель 8ІЖУШиК^^570783840А.І. рік випуску 2019 р., виробник 
Китай, ідент. № Ьгг5ЕМ8Р0КВ062312. двигун № 190617008527. держ. номерний знак- Т12991 
АІ. серія і номер свідоцтва АІ012895. _________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць-14. у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм-5___________________________________________________________________________

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

офісне та виробниче приміщення (орендовані) розташовані за адресою:_________________
будівель і споруд (приміщень),

50000, Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, офіс 430; 
Кар'єр «Південний» розробка відкритим способом відповідно до проекту «Повторна 
відпрацювання ділянки №2 родовища залізних руд рудника ім. Кірова (поле шахти ім. Артема» 
біля. Шахтоуправління ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»______________________

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Колос В.В. пройшов навчання та перевірку знань в ПП 
«КРІОЛ» з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праиі, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на підставі 
наказу №102 від 27 червня 2017 р. Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №580 від 21.12.2017р. (видане посвідчення за №00002906), НПАОП
0.00-1.24-10 «Правила охорони праиі під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» комісією, шо створена на підставі наказу №102 від 27.06.2017р. Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №564 від 21.12.2017 р. (видане 
посвідчення за №00002872). а також НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», шо створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2017 р. 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №291/4.11-18 від 
21.08.2018 р. (видане посвідчення за №00001757).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ №53- 
ОТвід 08.11.2019р.)

Голова комісії директор Колос В.В. та члени комісії:

Заступник директора з виробництва — Медведєв С.В. пройшов навчання та перевірку 
знань в ПП «КРІОЛ» з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена 
на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №580 від 21.12.2017р.) (видане посвідчення за 
№00002907). НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праиі під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом» комісією, що створена на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №564 від 21.12.2017 р. (видане посвідчення 
за №00002873), а також НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праиі на автомобільному 
транспорті», що створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2017 р. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №291/4.11-18 від 21.08.2018 р.(видане 
посвідчення за №00001754).



Заступник директора з ОП та ПБ -Загреба О.М. пройшов навчання перевірку знань в ПП 
«КРІОЛ» з законодавчих актів з охорони праиі, гігієни праиі. надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, шо створена на підставі 
наказу №186 від Об вересня 2019 р. Головного управління Держпраиі v Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №900/4.11-19 від 18.12.2019р. ) (видане посвідчення за №00004179), 
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правша охорони праиі під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» комісією, що створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі У Дніпропетровській області (витяг з протоколу №89 від
11.02.2020 р.) (видане посвідчення за №00000268), а також НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праиі на автомобільному транспорті», шо створена на підставі наказу №186 від 06 
вересня 2019 р. Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу №84 від 11.02.2020 р. (видане посвідчення за №00000286).

Начальник дільниці -  Ярошок С.В. пройшов навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з 
законодавчих актів з охорони праиі, гігієни праиі, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, шо створена на підставі наказу 
№186 від 06 вересня 2019 р. Головного управління Держпраиі V Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу №900/4.11-19 від 18.12.2019р.) (видане посвідчення за №00004183), НПАОП 
0.00-1.24-10 «Правила охорони праиі під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» комісією, що створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. Головного 
управління Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №89 від 11.02.2020 р.) 
(видане посвідчення за №00000271), а також НПАОП 0.00-1.62-12 «Правша охорони праиі на 
автомобільному транспорті», що створена на підставі наказу №186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі У Дніпропетровській області (витяг з протоколу №84 від
11.02.2020 р. (видане посвідчення за №00000288).

Водії кар’єрного самоскиду SINOTRUK- ZZ5707S3840 AJ.

1. Бабинін Є.В. пройшов навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з НПАОП 0.00-
1.72-14 «Правил охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом, в обсязі виконання робіт з керування та обслуговування кар ’єрного самоскиду марки 
SINQTRUK-ZZ5707S3840AJ, що створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №810/4.11-19 від 
18.11.2019р.) (видане посвідчення за №00003841).

2. Калюжний Ю.Д. пройшов навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з НПАОП 0.00-
1.72-14 «Правил охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом, в обсязі виконання робіт з керування та обслуговування кар ’єрного самоскиду марки 
SINQTRUK-ZZ5707S3840AJ, шо створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №810/4.11-19 від 
18.11.2019р.) (видане посвідчення за №00003842).

3. Меткий P.O. пройшов навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з НПАОП 0.00-1.72- 
14 «Правш охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом, в обсязі виконання робіт з керування та обслуговування кар ’єрного самоскиду марки 
SINQTRUK-ZZ5707S3840AJ, що створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №810/4.11-19 від 
18.11.2019р.) (видане посвідчення за №00003864).

4.Фурса В.І пройшов навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з НПАОП 0.00-1.72-14 
«Правш охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом, в обсязі виконання робіт з керування та обслуговування кар ’єрного самоскиду марки 
SINQTRUK-ZZ5707S3840AJ, шо створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №810/4.11-19 від 
18.11.2019р.) (видане посвідчення за №00003843).



5. Веклинеиь С.Й. пройшов навчання та перевірку знань в ПП «KPIOJI» з НПАОП 0.00-
1.72-14 «Правил охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом, в обсязі виконання робіт з керування та обслуговування кар ’єрного самоскиду марки 
SINOTRUK-ZZ5707S3840AJ. що створена на підставі наказу № 186 від Об вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі У Дніпропетровській області (протокол №810/4.11-19 від 
18.11.2019р.) (видане посвідчення за №00003844).

6. Верхогляд І.О. пройшов навчання та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з НПАОП 0.00-
1.72-14 «Правил охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом, в обсязі виконання робіт з керування та обслуговування кар ’єрного самоскиду марки 
SINOTRUK-ZZ5707S3840AJ, що створена на підставі наказу № 186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі v Дніпропетровській області (протокол №810/4.11-19 від 
18.11.2019р.) (видане посвідчення за №00003845).

Відповідальним за безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію своєчасного 
огляду, призначений начальник дільниці автотранспорту Фурса С.В., який пройшов навчання 
та перевірку знань в ПП «КРІОЛ» з законодавчих актів з охорони праиі. гігієни праиі. надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що 
створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління Держпраиі у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №580 від 21.12.2017р.), (видане посвідчення за 
№00002908), також НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом» комісією, що створена на підставі наказу №68, 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (протокол №212 від 13.07.2018 
p.), (видане посвідчення за №00001357), а також НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праиі 
на автомобільному транспорті», що створена на підставі наказу №186 від 06 вересня 2019 р. 
Головного управління Держпраиі у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №84 від
11.02.2020 р. (видане посвідчення за №00000291)._________________________________________

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

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №55-ОТ по підприємству від 08 листопада 2019 р. створена служба з охорони 
праиі. Функції служби охорони праиі покладені наказом на заступник директора з ОП та ПБ 
Загреба О.М._________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праиі згідно з НПАОП 0.00-4.12-05. «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі», також виробничих 
інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві та відповідні 
інструктажі з охорони праці, що підтверджуються відмітками в журналах.
______На підприємстві розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі ОТ. 01.32.18 «Інструкція з охорони праці для 
водіїв кар ’єрних самоскидів._____________________________________________________ _______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Підприємство має договір від 27.08.2019 №27/08/19-С з ТОВ «Дробмаш-Україна» на 
комплекс робіт та послуг з технічного обслуговування та/або ремонту ТТЗ. В наявності
технічний паспорт кар’єрного самоскиду «SINOTRUK-ZZ5707S3840 AJ»____________________
Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Криворізький ЕТЦ»__________

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ “Рудомайн” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 “Положення про Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці ” та НПАОП 0.00-3.10-08. “Норм безплатної видачі спеціального



одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
гірничодобувної промисловості _____________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне
забезпечення для орга, 
повному обсязі.___/

роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони прані в

'артеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Колос В.В.

» «

Декларація зареєстрована у журналі обліку су б ’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2020 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.”




