
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
____________________________  «УКРРУДПРОМ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, будинок 1, кімната 301
місцезнаходження,

___________________________________________ 43734140______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Медведь Володимир Михайлович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 477 99 08, ukrrudprom2020@gmail.com 
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;

на об’єктах замовника на території України 
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 не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед Третіми особами згідно 
з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 на. підприємстві страхування непроводиться,
тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки)____________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ 31 грудня 2020 року_________
(дата проведення аудиту)

Я, ______________________________Медведь Володимир 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:

________________________________ Маркшейдерські роботи.____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності),

mailto:ukrrudprom2020@gmail.com


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

Кількість робочих місць - 6, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 3
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

офісні, санітарно-побутові та складські приміщення для здійснення підприємницької діяльності 
розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Поштовий, 1, офіс 301 а, г (відповідно до договору 
суборенди від 10.09.2020 № 04/08-20 (01/02-20) укладеного з ДП "УКРРУДПРОМ" асоціації 
"УКРРУД11РОМ"), а також виробничі об’єкти та приміщення, які надаються замовником, згідно з
договорами підряду.____________________________________________________________________________

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

Інші відомості: наказом директора підприємства від 28.09.2020 № 8 створено службу з охорони праці 
та призначено відповідального за стан охорони праці на підприємстві начальника відділу 
спеціальних маркшейдерсько-геодезичних та геолого-геофізичних досліджень Божка В.Г. Наказом 
від 29.09.2020 № 10 призначені відповідальні особи за проведення маркшейдерських робіт на 
об’єктах замовника. Наказом від 28.09.2020 № 7 на підприємстві затверджено Перелік робіт 
підвищеної небезпеки. Наказом від 25.09.2020 № 5 на підприємстві затверджено інструкцію з 
охорони праці для замірників на топографо-геодезичних, маркшейдерських та геолого-геофізичних 
роботах. Наказом від 24.09.2020 № 4 на підприємстві затверджено інструкцію з охорони праці з 
подання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві. 
Наказом від 29.09.2020 № 13 затверджено Програму проведення вступного, первинного (повторного) 
інструктажів з охорони праці на підприємстві. Наказом від 29.09.2020 № 12 призначено 
відповідального за пожежну безпеку на підприємстві. Наказом від 29.09.2020 № 11 призначено 
відповідального за електрогосподарство.
Директор Медведь В.М. пройшов навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс "Охорона 
праці") у ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань у комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 11.09.2020 № 112/1-20).

Наказом від 28.09.2020 № 9 затверджено склад комісії по перевірці знань з питань охорони праці 
працівників на підприємстві, члени якої (голова комісії: - начальник відділу Божко В.Г.; члени 
комісії: - головний маркшейдер Бєльський Е.С., головний геодезист Грицаєнко А.В.) пройшли 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:

- із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс "Охорона праці") у ПЗ "Центр професійної освіти 
і навчання" та перевірку знань у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи від
26.07.2019 № 732/4.20-2019 та від 17.12.2020 № 642/4.20-2020).
- з Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (НПАОП 
0.00-1.24-10) у ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань у комісії ГУ Держпраці 
у Дніпропетровській області (протоколи від 01.10.2020 № 443/4.20-2020 та від 17.12.2020 № 649/4.20
2020).
- з Правил безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним 
способом (НПАОП 0.00-1.77-16) у ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань у 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи від 01.10.2020 № 444/4.20 -2020 та від
17.12.2020 № 652/4.20-2020).
Начальник відділу Божко В.Г. пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" та «Правила пожежної безпеки України» у ПЗ "Центр 
професійної освіти і навчання" та перевірку знань у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 17.12.2020 № 643/4.20-2020), має IV групу з електробезпеки і допущений до 
роботи в електроустановках напругою до 1000 В.
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, що декларуються, навчені та мають 
відповідну освіту, а саме: начальник відділу Божко В.Г. пройшов навчання та отримав вищу освіту за 
спеціальністю "Маркшейдерська справа" (диплом Я № 817965 від 15.06.1972), головний геодезист 
Грицаєнко А.В. пройшов навчання та отримав вищу освіту за спеціальністю "Інженерна геодезія"



(диплом ЛВ ВЕ№ 005943 від 26.05.1997), головний маркшейдер Бєльський Е.С. пройшов навчання та 
отримав вищу освіту за спеціальністю "Маркшейдерська справа" (диплом ЛВ ВЕ№ 006301 від 
02.06.1997), провідний маркшейдер Чумаченко Л.М. пройшов навчання та отримав вищу освіту за 
спеціальністю "Інженерна геодезія" (диплом ЦВ № 675982 від 30.06.1993), провідний маркшейдер 
Ільків А.Ю. пройшов навчання та отримав вищу освіту за спеціальністю "Інженерна геодезія" 
(диплом НР № 41329180 від 30.06.2011), гірник на маркшейдерських роботах Рустамов О.М. 
пройшов навчання в УКК ПАТ "ПівдГЗК" (протокол від 07.09.2018 № 186).
Працівники підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, щороку проходять: навчання із 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки тощо, спеціальне навчання, відповідні інструктажі та перевірку 
знань з питань охорони праці та відповідних нормативно-правових актів охорони праці, в обсязі 
виконуваної ними роботи, у комісії по перевірці знань з питань охорони праці підприємства 
(протокол від 23.09.2020 № 1, журнали перевірки знань з питань електробезпеки, пожежної безпеки). 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підприємстві відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена і діє служба 
охорони праці, функції якої покладено на начальника відділу спеціальних маркшейдерсько - 
геодезичних та геолого-геофізичних досліджень Божка В.Г. (наказ від 28.09.2020 № 8). На виконання 
вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству від
28.09.2020 № 9 створена комісія по перевірці знань працівників з питань охорони праці у складі: 
голова комісії: - начальник відділу Божко В.Г.; члени комісії: - головний маркшейдер Бєльський Е.С., 
головний геодезист Грицаєнко А.В.
На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, 
що спрямовані на забезпечення на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, 
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у 
виробничих приміщеннях, на робочих місцях відповідно до системи управління охороною праці 
(затверджені та введені у дію відповідними наказами), а саме:
Положення про систему управління охороною праці у ТОВ "УКРРУДПРОМ", затверджене наказом 
від 17.09.2020 № 1;
Положення про службу охорони праці у ТОВ "УКРРУДПРОМ", затверджене наказом від 17.09.2020 
№ 1;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене 
наказом від 21.09.2020 № 2;
Порядок про порядок видачі нарядів на проведення робіт підвищеної небезпеки у ТОВ 
"УКРРУДПРОМ", затверджене наказом від 23.09.2020 № 3;
Положення про відділ спеціальних маркшейдерсько-геодезичних та геолого-геофізичних досліджень, 
затверджене директором від 28.09.2020.

наявністю служби охорони праці,

Безпечне виконання працівниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з 
охорони праці, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці, які затверджені та введені у дію наказом по підприємству від 25.09.2020 
№ 5. Ведуться журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці.
На підприємстві розроблено Програму проведення вступного, первинного (повторного) інструктажу 
з охорони праці, яка затверджена наказом від 29.09.2020 № 13. Проведення інструктажів їх 
черговість, регламентуються веденням журналів: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці, Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Ведеться 
внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці, в т.ч.: Журнал протоколів перевірки 
знань, Журнал обліку видачі наряд-допусків, Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної 
безпеки та інші.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та



відповідних правил на підприємстві, спеціальне навчання в обсязі виконуваної працівниками роботи, 
організація і проведення інструктажів з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затвердженого наказом від 21.09.2020 № 2.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Під час виконання маркшейдерських робіт, підприємство згідно з договором оренди обладнання від 
10.09.2020 № 06/08-20 (03/02-20) з Дочірнім підприємством "УКРРУД11ЮМ" асоціації 
"УКРРУДІІРОМ". для виконання інструментальних вимірювань буде використовувати наступне 
маркшейдерсько-геодезичне обладнання, а саме: електронний тахеометр типу GTS-602; цифровий 
нівелір DL-102 С; штрих-кодові нівелірні рейки; башмаки геодезичні; призменні системи; штативи
геодезичні; переговорні пристрої типу "Motorola".____________________________________________
Повірка маркшейдерсько-геодезичного інструмента періодично виконується у ННЦ "Інститут 
метрології" м. Харків та ДП "Кривбасстандартметрологія (свідоцтво про повірку від 17.08.2020 № 
3572; від 17.08.2020 № 3573; від 17.08.2020 № 3570; від 17.08.2020 № 3571; від 10.09.2020 № 242588; 
від 11.09.2020 № 2425891___________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Всі працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці, керуючись орієнтовним переліком небезпек, за 
яких використовуються додаткові 313. що наведений у додатку 2 до цих Мінімальних вимог, та 
орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування відповідних 313. що наведені у додатку З 
до цих Мінімальних вимог, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт підприємство керується нормативно-правовими актами:
НПАОП 0.00-1.77-16 "Правила безпеки під час розробки родовиттт рудних та нерудних корисних 
копалин підземним способом";
НПАОП 0.00-1.24-10 "Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом";
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".
НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою".
НПАОП 0.00-4.09-07 "Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства".
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці".
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці".
НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці".
НПАОП 0.00-3.10-08 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості".
НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, шо діють на підприємстві".
НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників".
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці".
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з
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питань охорони гщаці. у наявності необхідна навчально-м етодична література та наглядні посібники. 
М атеріально-технічна база в ідповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки.__

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

В.М . М едведь
(підпис) (ініціали та прізвище)

0£> - 01___ 20 |Ьр.

Д екларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному 
органі Держпраці 2 (Ь ^ 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 підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.


