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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛЮБИМІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР ЄР»________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52042, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Любимівка, вуя.
Чаплинська, 1а

ЄДРПОУ 40061268
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім' я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ_______________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Тел, мобші. 050 420 40 56; email: ostrovskiу.aleksanderCousranit.dp. на___________________
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, вул. Чаплинська, буд. 1 а__________________________________________________________
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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 

праці

Аудит не проводився____________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ_______________________
(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:



1.Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.б додатку б Порядку)

2. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метрів або в зоні 
розташування підземних комунікацій (п. 9 додатку 6 Порядку)
3. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії 
струму високої частоти, .(п.іб додатку 6 Порядку)

4.Зберігання болонів із стисненим та зрідженим газом (пі8 додатку б Порядку ), 
а саме:

- Болони з стисненим газом у кількості 20 од. (кистень газоподібний ГОСТ 5583-

- Болони з зрідженім газом у кількості 20 од. (пропан-бутан ДСТУ 4047-2001)
4. Зварювальні роботи, (п.19 додатку б Порядку)

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

1. Технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 Порядку), а саме:
- Екскаватор ЕКГ -5А, 1980 р.в., СРСР (Регламент техничного огляду № 

1/08-11 від 08.11.2016року, видан ДП «Придніпровський ЕТЦ», залишковий ресурс 
до 05.05.2019 року)

- Екскаватор ЕРГ -4,6 1970 р.в., СРСР. (Ргламент техничного огляду № 2/08- 
11 від 08.11.2016 року, видан ДП «Придніпровський ЕТЦ», залишковий ресурс до 
05.05.2019 року)

- Екскаватор гусеничний Caterpillar 365С Рег.№ 46757 АА, 2008р.в., СЕЛА, 
серія і № св-ва АБ 557804 видано Інспекція ДТПм. Київ 19.09.2008р.

- Ескаватор гусеничний «Caterpillar» 330D, 2008р.в., Японія, держ№ 
Т07460АЕ, серія і № св-ва АЕ003769 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
обл. 23.05.2016р.

Автосамоскид:
БелАЗ 7540В, 2006р.в.; Білорусь. Держ. № Т07449АЕ, серія і № св-ва 

АЕ 003726. видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 18.04.2016р.
БелАЗ 75405, 2 од, 1992р.в.; Білорусь. Держ. №Т2918ДНта 

№Т07448АЕ, серія і № св-ва ТДН 2918 ma АЕ 003725 видано ГУ Держпраці у 
Дніпропетровькійі обл. 18.04.2016р.

БелАЗ 7522, 2 од, 21992р.в. Білорусь. Держ. №Т7754ДП та Т07447АЕ, 
серія і № св-ва ТДП 7754 ma АЕ003724 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
обл. 18.04.2016р.

Навантажувач фронтальний:
1 од. 1988р.в.; Польша; держ№ Т8841ДП, серія і № св-ва ТДП 8841 

видано ТУ Держпромнагляду у Дніпропетровській обл. 25.12.2007р.
1 од. 1981 р.в., Польша; держ№ Т7118ДП, серія і № св-ва ТДП 7118 

видано ТУ Держпромнагляду у Дніпропетровській обл. 25.12.2007р.
Бульдозер гусеничний:

ДЗ-101, 1987р.в.; СРСР, держ. Ш03057АЕ, серія і № св-ва АЕ001390 
видано ТУ Держпромнагляду у Дніпропетровській обл 22.02.2012р.

ДЗ-171.1 н/б трактора Т-170, 1992р.в. Росія, держ. №Т07446АЕ, серія і 
номер св-ва АЕ003723 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 18.04.2016р.

ДЗ 101.1 н/б трактора Т-130, 1985р.в., СРСР; держ. №Т07450АЕ, серія 
і № св-ва АЕ003727 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 18.04.2016р.



Трактор ЮМЗ-6АКЛ, 1992р.в., Україна держ № Т07459АЕ, серія і № 
св-ва АЕ 003768 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 23.05.2016р.

Навантажувач фронтальний
CATERPILLAR 972 HL, 20Д, 2008, США; держ. № Т04590АЕ та 

Т04592АЕ, серія і № св-ва АЕ001723 та АЕ001725 видано ТУДержпромнагляду у 
Дніпропетровській обл.ЗО. 07.2012 р.

- Самохідне шасі Т-16М, 1981 р.в., Україна,, держ. №Т8199ДП, серія і № св-
ва ТДП 8199 ТУ Держпромнагляду у Дніпропетровській обл. 25.12.2007 р._________

та/або машин, механізмів,
кількість робочих місць на підприємстві 104 у тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм, 95_______________________________________________________________

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
роботи на висоті виконують електрослюсарі, котрих на підприємстві 7 чоловік________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

Кількість будівель і примішені, виробничих об’єктів -16__________________________________

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

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

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

Інші відомості:
усі працівники відповідно до положення «Про порядок навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», затвердженого наказом від 02.02.2018р. №15 директором ТОВ 
«Любимівський гранітний кар’єр», навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з 
охорони праці.

Директор ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» Островський О.М., головний інженер 
Безрукавий В.І., інженер з ОН Силантьева Г.Л. пройиїли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» 
і перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровський області. (  протокол №40/4.4/2018 
від 26.02.2018р. і №45/4.4/2018 від 05.03.2018р.)

Головний механік Толстов І.В., енергетик Костенко В.А., механіки: Струс В., Гаценко 
С.В., Кузнецов В.П., гірські майстри: Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Ходус О.М., 
Сененко О.М., Колесник І.В. пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в 
ГУ Держпраці у Дніпропетровський області, з загального курсу «Охорона праці» 
(протокол N° 145 від 22.02.2018).

Директор ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» Островський О.М., головний 
інженер Безрукавий В.І., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік Толстов І.В., 
енергетик Костенко В.А., механіки: Струс В., Гаценко С.В., Кузнецов В.П., гірські 
майстри: Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Ходус О.М., Сененко О.М., Колесник І.В. 
пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ГУ Держпраці у 
Дніпропетровський області з «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» та з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(протокол №77 від 02.02.2018).

Головний інженер Безрукавий В.І., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., механік Гаценко 
С.В., гірські майстри: Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Сененко О.М., Колесник І.В. 
пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ГУ Держпраці у 
Дніпропетровський облает, з «Правил охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом» (протокол №1162 від 
30.11.2016).

Головний інженер Безрукавий В.І., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік 
Толстов І.В., енергетик Костенко В.А., механіки: Струс В., Гаценко С.В., Кузнецов В.П. 
пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ТУ Держпраці у



Дніпропетровський області з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол №1028 від 24.09.2016).

Директор ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» Островський О.М., головний інженер 
Безрукавий В.1., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік Толстов І.В., енергетик 
Костенко В. А., механіки: Струс В., Гаценко С.В., Кузнецов В.П., гірські майстри: 
Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Ходус О.М., Сененко О.М., Колесник І.В. пройшли 
навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ТУ Держпраці у Дніпропетровський 
області, з «Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів» 
(протокол №208 від 20.04.2016).

Директор ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» Островський О.М., головний інженер 
Безрукавий В.І., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік Толстов 1.В., енергетик 
Костенко В.А., механіки: Струс В., Гаценко С.В., Кузнецов В.П., гірські майстри: 
Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Ходус О.М., Сененко О.М., Колесник 1.В. пройшли 
навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ТУ Держпраці у Дніпропетровський 
області, з «Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів» 
(протокол №208 від 20.04.2016).

Директор ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» Островський О.М., головний інженер 
Безрукавий В.1., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік Толстов 1.В., енергетик 
Костенко В.А., механіки: Струс В., Гаценко С.В., Кузнецов В.П., гірські майстри: 
Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Ходус О.М., Сененко О.М., Колесник 1.В. пройшли 
навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ГУ Держпраці у Дніпропетровський 
області, з «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкуванняруд концентратів» (протокол №827 від 02.09.2016).

Директор ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» Островський О.М., головний інженер 
Безрукавий В.І., інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік Толстов 1.В., енергетик 
Костенко В. А., механіки: Струс В., Гаценко С.В., Кузнецов В.П., гірські майстри: 
Кондратенко В.В., Шандиба П.М., Сененко О.М., Колесник 1.В. пройшли навчання в ТОВ 
«УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ТУ Держпраці у Дніпропетровський області, з 
«Правил безпеки при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом» (протокол 
№826 від 02.09.2016).

Інженер з ОП Сілантьєва Г.Л., головний механік Толстов І.В., енергетик Костенко В.А 
пройшли навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в ТУ Держпраці у 
Дніпропетровський облает, з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол №1123 від 21.12.2015).

Енергетик Костенко В.А. пройшов навчання в ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань в 
ТУ Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил безпеки газопостачання» 
(протокол №634 віді 1.08.2015).

Головний механік Толстов І.В., механік: Струс В., пройшли навчання в ТОВ «УК 
«Дніпробуд» і перевірку знань в ТУ Держпраці у Дніпропетровський області.» з «Правил 
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол №1092 
від 14.12.2015).

Працівники, зайняти на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані 
комісією підприємства та мають відповідні посвідчення, а саме:
Електрогазозварники: Ивченко В.О. ПТУ№13,м.Дніпропетровськ, №Г3014370 
вид. 1988р.; Глущак В.С. ПТУ№7м. Александрія №КС 14576909 вид.2001р.; Левченко Є.М. 
ПТУ №2 м. Дніпропетровськ №1098 вид. 2004р.; Шабалдас А.Ю. ПТУ№13 м 
Дніпропетровськ№АА_186297 вид. 1988; Комисаровський В.С. Тростянецький ПЛ 
№СМ26542634 вид.2005року.
Остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт - 16.02.2018 року N° 
протоколу 07.



Водій а/т засобу БілАЗ: Голованов Г.П. - ВАТВНЗ «Київський міжгалузевий інститут 
підвищення кваліфікації» св-во №95ГР від 29.05.2008року; Бугайов С.О. -ВАТВНЗ 
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» св-во №91ГР від 29.05.2008 
року; Білоконь В.М. -ВАТВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення 
кваліфікації» св-во №92ГР від 29.05.2008 року; Волошин А.М.- ВАТ ВНЗ «Київський 
міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» св-во №93ГР від 29.05.2008року;
Бредун О.В. -  ТОВ «НПП «Редіан», м. Кіїв, св-во №24 від 04.09.2015 року; Жура А.П. - 
ТОВ «НПП «Редіан», м. Кіїв, св-во №26 від 04.09.2015 року; Волошин А.М.- ВАТ ВНЗ 
«Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» протокол № 81 від 
29.05.2008 року.
Остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт - 16.02.2018 року № 
протоколу 02
Машиніст екскаватора: Кацко Г.П.- Кримський УКК, №7/41-6 від ЗО. 03.1991р.; 
Тетерятник Ю.1. -  УК «Дніпробуд», №18540 від 12.02.2007р.; Чегряев В.В. -  УК 
«Дніпробуд»; Бобров М.Г. -  УК№Дніпробуд» №13737 відІЗ. 12.2017р.; Зубов Л.В.- ТОВ 
УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 5901 від 22.05.2006року; Букалов О.В,- ТОВ УК 
«Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 5548 від 24.06.2010 року.
Остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт - 14.02.2018 року 

№ протоколу 10
Машиніст бульдозера: Воробьев О. О.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № протоколу 2366 
від 09.06.2008року; Гринчук А.М. -  УК УДБК «УКРБУД» м. Кременчук, с в-во № 243 від 
15.05.2013 року.
Остання перевірка знань 14.02.2018 року № протоколу 03.
Водій навантажувача: Малашев Р.И.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, «  № протоколу 183 
від19.12.2005 рок; Воробьев О. О, - ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 7591 від
13.07.2012 року; КравченкоС.А,- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 10876 від 
28.09.2012року; Римар М.М.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 10878 від
28.09.2012 року; Терещенко П.В.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 10877 від
28.09.2012 року.
Остання перевірка знань 14.02.2018 року № протоколу 05..
Електрослюсарі чергові та з ремонту устаткування: Горб П.В. - ОКП «ДУКК» м. Дніпро 
№ св-ва 049114 від 14.12.2001 року; Бабийчук П.В. -  сільськогосподарський інститут м. 
Дніпро, № диплома РВ737989 закінчив у 1988 році; Царегородцев С.В.- енергобудівний 
технікум № диплома НР30236362 закінчіву 2006році, Горбенко В. Г - ТПУ№5 м. Дніпро, 
№ св-ва 086470 від 25.06.1978року; Мельник П.І.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св- 
ва 1664 від 20.03.2015року; Пудндик Л.М.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 908 
від 20.02.2015 року; Яланський Л.1.- ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № св-ва 909 від 
20.02.2015 року.
Остання перевірка знань 22.02. 2018 року № протоколу 242 УК «Дніпробуд»_____________

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

При виконанні зварювальних робіт на підприємстві експлуатується наступне 
обладнання:

1. Випрямляч зварювальний ВД-306 УЗ -1 од .;
2. Зварювальний апарат ТС-300 професійний СРСР- 2од .;
3. Зварювальний апарат ТСД-500 - 4од.
4. Зварювальний апарат ТСД-1000-4 -Іод.
5. Зварювальний випрямляч ВД-502-2 УЗ -2од.



Для зберігання балонів з зрідженим газом виготовлен металевий ящик висотою 2м., 
довжиною 1,5м, шириною їм. Вентиляція відбувається через отвори вирізані в дверях 
диаметром 20мм, в верхней частині Юод. їв  нижній частині Юод. Площа складу 1,5 
кв.м, об’єм 3 куб.м, місткість -  20 балонів.

Для зберігання балонів з киснем викорисовується окремо розташова металева 
клітка з дахом і каліткою, місткістю 20 балонів кисню. Кисень поставляється ТОВ ВТП 
".Промислові гази" згідно договору (№468 від 15.01.2018року)

На підприємстві в 2018 році проведено атестацію робочих місць за умовами праці 
(наказ №20 від 12.02.2018 року).

Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року №336 на підприємстві 
розроблені посадові інструкції керівників і фахівців.

Інструкції з охорони праці складені відповідно до «Положення про розробку 
інструкції з охорони праці», затвердженого 30.03.2017 № 526 Комітетом по нагляду за 
охороною праці та затверджені наказом директора ТОВ «Любимівський гранітний кар 
єр» Островським О.М. №13/0П від 10.01.2018 року «Про затвердження Переліка 
інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві».

З метою створення здорових і безпечних умов праці на робочих місцях ТОВ 
«Любимівський гранітний кар’єр» розроблено і введено в дію «Положення про систему 
управління охороною праці», затвердженого 02.02.2018року наказ №15 директором ТОВ 
«Любимівський гранітний кар’єр» Островським О.М.

На підприємстві створена і функціонує служба охорони праці, яку очолює інженер з 
охорони праці Сілантьєва Г.Л.

На балансі ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» знаходяться 16 основних 
виробничих будівель і споруд. В 2012 році підприємством проведено інструментальне 
обстеження стану будівельних конструкцій та їх паспортизація (висновок про технічний 
стан конструкцій будівель, що належать ТОВ «Любимівський гранітний кар’єр» 
викапано ПКП TOB «СТЕКОНІК», ліцензія АГ № 57126 до 04.02.2016).

Па підприємстві проведена індетифікація об'єктів підвищеної небезпеки. Згідно 
листів Територіального управління Держнаглядохоронпраці України по 
Дніпропетровській області № 04-14/116-4 від 02.02.2004 року та№ 14-04/385-18 від 
06.04.2004 року, про результати індетифікації об'єктів підвищеної небезпеки, об'єкти ТОВ 
«Любимівський гранітний кар’єр » не підлягають реєстрації у Державному реєстрі об'єктів 
підвищеної небезпеки.

На ТОВ «Любимівський гранітний кар'єр» разроблен План ліквідації аврійних 
ситуацій, затверджений директором та погоджений з заступником начальника АРЧ СП 
МНС України в Дніпропетровської області, з начальником 25 ДПРЧ.

На підприємстві розроблені та введені в дію положення та накази з охорони прац:
• Положення «про службу охорони праці» затверджене 02.02.2018 року наказ 

№15
• Положення «про систему управління охороною праці» затверджене 

02.02.2018 року наказ №15
• Положення «про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці» затверджене 02.02.2018 року наказ №15
• Положенн «про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які треба 

видавати наряд-допуск» затверджене 02.02.2018 року наказ №15
• Положення «про біркову систему при експлуатації та ремонту обладнання» 

затверджене 02.02.2018 року наказ №15



“

• Наказ №01 /ОП від 10.01.2018 року «Про призначення осіб, відповідальних за 
охорону праці та виконання робіт підвищеної небезпеки в структурних 
підрозділах».

• Наказ №02/ОП від 10.01.2018 року «Про організацію безпечної експлуатації 
електроустановок в 2018 році».

• Наказ №03/ОП від 10.01.2018 року «Про призначення відповідального за 
безпечну експлуатацію великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів»

• Наказ №04/ОП від 10.01.2018 року «Про організацію технічного нагляду та 
безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів і об'єктів 
котлонадзору».

• Наказ №05/ОП від 10.01.2018 року «Про затвердження Списку працівників, 
які здійснюють контроль за технічним станом та безпечною експлуатацєю 
конвеєрного транспорту.»

• Наказ №06/ОП від 10.01.2018 року «Про призначення відповідальних осіб за 
безпеку в газовому господарстві».

• Наказ №07/ОП від 10.01.2018року «Про застосування 313 при виконанні 
виробничих завдань».

• Наказ№08/ОП від 10.01.2018року «Про комісію зі спостереження за 
безпечною експлуатацією будівель та споруд».

• Наказ №09/ОП від 10.01.2018року «Про створення постійно діючої комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці».

• Наказ №10/ОП від 10.01.2018 року «Про призначення відповідальних осіб за 
безпечну експлуатацію і технічніш станом транспортних засобів».

• Наказ №11/0П від 10.01.2018 року «Про проведення періодичного медичного 
осмотру»

• Наказ №12/0П від 10.01.2018 року «Про створення служби охорони праці»
• Наказ №13/0П від 10.01.2018 року «Про затвердження Переліка інструкцій з 

охорони праці, які діють на підприємстві».
• Наказ №14/0П від 02.02.2018 року «Про організацію щорічного навчання з 

охорони праці».
• Наказ №15/0П від 02.02.2018 року «Про затвердження Положень з питань 

охорони праці».
• Наказ №19/0П від 02.02.2018 року «Про проведення атестації робочих місць 

за умовами праці»
• Наказ №20/ОП від 12.02.2018 року «Про результати атестації робочих місць 

за умовами праці для визначення прав працівників на пільгове пенсійне
забезпечення за Списком № 2»______________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Засоби індивідуального захисту, які отримують працівники ТОВ «Любимівський 
гранітний кар’єр» певних категорій :
Робітники при виконані роботи на технологічних транспортних засобах отримують 
згідно з Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості 
(наказ 21.08.2008 N 184), а саме:



r

Машиніст екскаватора:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний, вкладиші протишумові або 
навушники протишумові, жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, 
штани утеплені, чоботи кирзові.
Водій автотранспортних засобів:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний, вкладиші протишумові або 
навушники протишумові, жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, 
штани утеплені, чоботи кирзові.
Водій навантажувача:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний, вкладиші протишумові або 
навушники протишумові, жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, 
штани утеплені, чоботи кирзові.
Машиніст бульдозера:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратор пилозахисний, вкладиші протишумові або 
навушники протишумові, жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, 
штани утеплені, чоботи кирзові.
При виконанні робіт на висоті робітники обоє 'язково користуються запобіжними 
поясами та страхувальними канатами. Запобіжні пояси та страхувальні канати під час 
експлуатації проходять випробування на статичне навантаження кожні шість місяців. 
Електрогазозварник:
виконує роботи зварювальні в спецодязі зварника, спецвзутті, в щитку, в рукавицях 

діелектричних.. Взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, чоботи кирзові. 
Електрослюсарі чергові та з ремонту устаткування:
при виконані робіт в електроустановках отримають необхідні СІЗ, а саме: костюм 
бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові,, каска захисна з підшоломником, 
окуляри захисні, взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, ізолюючі штанги, 
ізолюючі кліщі, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички, 
інструмент з ізоляційним покриттям, додатково: діелектричне взуття, діелектричні 
килимки, ізолюючі підставки, сигналізатори напруги. Електрозахисні засоби пройшли 
випробування згідно НПАОП 40.1-1.07-01. Правила експлуатації електрозахисних засобів, 
а саме: діелектричне взуття 11.07.2016р., діелектричні рукавички 11.01.2018р., 
ізолюючі штанги 07.2016р., сигналізатори напруги 27.07.2017р. Вимірювання 
параметрів та випробування електрообладнання та інструменту ТОВ «Любимівський 
гранітний кар’єр» проводилось електротехнічною лабораторією ТОВ ПНО 
«Спеценергомонтаж» (свідотство про атестацію № ПЧ-07-0/1176-2014 від 24.09.2014 р. 
видане регіональним центром стандартизації, метрології та сертифікації, дозвіл на 
виконання робіт підвищеної небезпеки № 0130.17.12 від 09.02.2017р.) про що складений 
технічний звіт.________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
На підприємстві є бібліотека нормативно-правових документів, а саме: закон України 
"Про охорону праці", НПАОП 0.00-1.24-10 "Правила охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони 
праці при дроблення та сортування, збагачення корисних копалин і кускування руд 
концентратів»; НПАОП 0.00-1.66-13 «Правила безпеки під час поводження з вибуховими 
матеріалами промислового призначення»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж: на відкритих гірничих роботах»;



«ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті» і т. д._____________________________________________________

інструктажу: ' :плуатаційноїдокументації, засобів індивідуального

захисту, нормати но-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_26___ березня_ 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб' єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці __

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.

О.М. Островський
(ініціали та прізвище)

№

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." .


