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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «ХайдельбергЦементУкраїна»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________49044, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул Барикадна, 15А_____________________
місцезнаходження,

________________код ЄДРПОУ 00292923_______________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________ голова Правління Сільвіо Тіде_______________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

____________ (0562) 38-75-00, office.ukraine@heideIbergcement.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;
51921, Дніпропетровська обл., м.Кам’янське, вул. Тритузна, 37__________

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

ПРАТ «Страхова компанія «АХА Страхування»__________________________________________________
(найменування страхової компанії,

Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами №2018051/FR від 02.02.2018р„

строк дії договору -  1 рік___________________________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_____не проводився ___________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Сільвіо Тіде________________________________________________________________________________
(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:

Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

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

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

Кількість робочих місць: 28; на яких існує ризик виникнення травм -  18:___________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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Кам’янський завод та його структурні підрозділи: виробнича дільниця, дільниця залізничного транспорту, 
лабораторія з контролю виробництва, офісне приміщення______________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
розташовані за адресою: 51921, Дніпропетровська обл., м.Кам’янське, вул. Тритузна, 37__________________

Інші відомості: голова Правління Сільвіо Тіде, пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці». Правил пожежної безпеки в Україні, Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» (протокол №740-к від 12.08.2015р.).___________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

Наказом №107 від 22.03.2018р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці у працівників 
підприємства. Голова комісії: виконавчий директор Самусь І,В, та члени комісії : головний спеціаліст з 
охорони праці Якутович І.М., голова профспілки Недогарок С.В. пройшли перевірку знань законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної_____
безпеки у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» (протокол №11/68 від 16.11.2016р.). Член комісії
Широкоступ Є.С. пройшов навчання та перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про_____
загальнообов’язкове державне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів в КП «Кам’янський навчально-курсовий комбінат» (протокол №15/1
від 29.03.2018р.).____________________________________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом №29 від 18.01.2018р. призначений відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію_____
електрогосподарства підприємства -  інженер з організації експлуатації та ремонту Бовт В.А. (V група з 

електробезпеки, до та понад 1000 В); на час його відсутності - інженер з організації експлуатації та ремонту
Лютий М.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В); які пройшли навчання і перевірку знань_____
НПАОІІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки у КП «Кам’янський учбово-курсовий______
комбінат » (протокол №5/1 від 15.02.2018р.). Розпорядженням №18 від 16.01.2018р. призначений 
відповідальним за забезпечення робітників та комплектування електроустановок електрозахиснимн 
засобами, організацію їх зберігання та своєчасне проведення оглядів та випробувань -  інженер з організації 
експлуатації та ремонту Бовт В.А. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В).

Наказом №107 від 22.03.2018р. створено комісію для перевірки знань електротехнологічного персоналу
підприємства у складі: голова комісії -  виконавчий директор Самусь І.В., члени комісії -  інженери з______
організації експлуатації та ремонту Лютий М.П. та Бовт В. А., які пройшли навчання та перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки у КП «Кам’янський учбово-курсовий_______
комбінат» (протокол №5/1 від 15.02.2018р.).

Наказом №194 від 24.07.2015р. створена служба охорони праці. Головний фахівець з охорони праці________
Кам’янського заводу Якутович І.М. пройшла навчання та перевірку знань законодавчих актів___________

наявністю служби охорони праці
з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у 

ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» (протокол №11/68 від 16.11,2016р.).

Робітники підприємства проходять навчання, інструктажі, стажування на робочому місці та перевірку 
інструкцій про проведення навчання та_інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

знань згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для працівників 
підприємства, що виконують роботи або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (наказ № 22 від 
25.01.2016р.). В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (паспорти, керівництво з 
експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями, журнал 
обліку та зберігання засобів захисту, однолінійні схеми електроустановок). ___________________________



Працівники ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
засобів індивідуального захисту,

захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення_______
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
На підприємстві проведено перевірку та випробування кабельних ліній, електрообладнання, електромереж

і заземлювальних пристроїв електротехнічною лабораторією ПП «Екобуд» (протоколи №№48-56 від_____
12.04.2018рЛ.____________
Для безпечного виконання робіт в електроустановках працівники забезпечені випробуваними__________

електрозахисними засобами: рукавиці з діелектричної гуми - 7 пар (протокол випробувань№25-04-18 ЗС1 
від 25.04.2018р. ПП «Електро-технічна лабораторія»); галоші з діелектричної гуми -  6 пар, покажчики 
напруги УВН-80 -  2 шт. (протоколи випробувань № 17/05/18 від 17.05.2018р.), штанги ізолюючі -  4 шт. 
(протокол №01.012.16-ЗСЗ від 01.12.2016р.).___________________________________________________________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та_________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

промислової безпеки.__________________ _____________________________________________________________

Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання та перевірки___
знань з питань охорони праці в повному обсязі.________________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці 

20 ̂  р. № /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, 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.”.


