
ДЕКЛАРАЦІЯ Я М ' № & : .* * * * *
відповідності матеріально-технічної ЗаіУІІЙіМЙ'ам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ І КАМЕНЕОБРОБНИЙ КОМБІНАТ «БІЛИЧІ» (ФІЛІЯ 
«ВИРОБНИЧИЙ ПІДРОЗДІЛ КИЇВСЬКИЙ КАР’ЄР ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ГІРНИЧОВИДОБУВНИЙ І КАМЕНЕОБРОБНИЙ КОМБІНАТ 
«БІЛИЧІ»-)     __________________ __

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

08298. КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ. МІСТО ІРПІНЬ. СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ 
КОЦЮБИНСЬІ-СЕ. ВУЛИЦЯ ПОНОМАРЬОВА. БУДИНОК 13

мі сцезнаходження,

00292474, Повзик Олег Олегович, (044) 424-73-40, povzyk@bilvchi.com.ua
код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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 податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;

53853, Дніпропетровська область, Апостолівський район, селище Токівське
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 «Українська пожежно-страхова компанія», 1 рік,
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

№ 033/200/18 000072 від 21.06.2018 р.
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 26.06.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Повзик Олег Олегович, генеральний директор ПАТ ГВКК «Біличі»
(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. маркшейдерські роботи (п. 11 додатку 6 Порядку):
2. звалювання та розпилювання блоків природного каменю (п. 13 додатку 6 

Порядку):
3. зварювальні роботи Гп. 19 додатку 6 Порядку)._______________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

mailto:povzyk@bilvchi.com.ua


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,

42 робочих місць, з них 19. на яких існує підвищений ризик виникнення
травм________________________________________________________

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

будівель і споруд (приміщень) -  4, виробничих об’єктів -  2, цехів -  0,__________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів,

дільниць -  Q, структурних підрозділів ~ 0___________________________________
дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
1. Кривоконь Юрій Геннадійович- заступник директора з ОП, відповідальний 

за стан охорони праці в Товаристві.
2. Кучерев Сергій Леонідович -  гірничий майстер, відповідальний за видачу 

нарядів-допусків,__________________________________________________ __
3. Кучерев Сергій Леонідович -  гірничий майстер, відповідальний за видачу 

313._____________________________________________________________________________________
4. Кучерев Сергій Леонідович -  гірничий майстер, відповідальний за 

електрогосподарство.________________________________________________ __ _____
5. Кучерев Сергій Леонідович -  гірничий майстер, відповідальний за безпечне 

виконання маркшейдерських робіт.________________________________________
6. Кучерев Сергій Леонідович -  гірничий майстер, відповідальний за безпечне 

виконання звалювання та розпилювання блоків природного каменю.________
7. Кучерев Сергій Леонідович -  гірничий майстер, відповідальний за безпечне 

виконання зварювальних робіт.___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

та промислової безпеки;

1. Протокол № 5/21 від 10.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань Законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс з ОШ у генерального директора Повзика 
Олега Олеговича, які пройшли навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ».

2. Протокол № 423 від 21.12.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань Законодавчих і нормативно- 
правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки 
(Загальний курс з ОШ у заступника директора з ОП Кривоконя Юрія 
Геннадійовича, який пройшов навчання у ТОВ «ЦТОР».

3. Протокол № 32 від 15.06.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» з допуском до робіт в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В та присвоєнням IV групи з



електробезпеки заступнику директору з ОП Кривоконю Юрію 
Геннадійовичу, який пройшов навчання у ТОВ «ЦТОР».

4. Протокол № 32 від 15.06.2017 р. засідання комісії ТОВ «ЦТОР» з перевірки 
знань Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів у 
заступника директора з ОП Кривоконя Юрія Геннадійовича

5. Протокол № 5/44 від 16.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань НГІАОП 0.00-1.24-10 «Правила 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» у заступника директора з ОП Кривоконя Юрію Геннадійовичу, 
який пройшов навчання у TOB «НКЦ «МОНОЛІТ».

6. Протокол № 5/48 від 16.05.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань Законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у гірничого майстра Кучерева 
Сергія Леонідовича, який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ».

7. Протокол № 409 від 01.12.2017 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» у гірничого майстра Кучерева Сергія Леонідовича, який пройшов 
навчання у ТОВ «ЦТОР».

8. Протокол № 100 від 19.04.2018 р. засідання комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області з перевірки знань НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у гірничого 
майстра Кучерева Сергія Леонідовича, який пройшов навчання у ТОВ 
«ЦТОР».

9. Витяг з протоколу № 000-81-2018 від 11.06.2018 р. засідання комісії 
Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40Л-1.21-98), 
Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок (НПАОП 40.1-1.32-01), Правил експлуатації електрозахисних 
засобів (НПАОП 40.1-1.07-01) з допуском до робіт в електроустановках 
напругою до та понад 1000 В та присвоєнням IV групи з електробезпеки 
гірничому майстру Кучереву Сергію Леонідовичу, який пройшов навчання у 
ТОВ «НВК «ВЕКТОР».

10.Витяг з протоколу № 000-128-2018 від 11.06.2018 р. засідання комісії 
Управління Держпраці у Полтавській області з перевірки знань 
Законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 
промислової безпеки у будівництві» (ДБН А.3,2-2-2009), НПАОП 0.00-1.71-



13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»,
НПАОП 2S.52-1.31 -13 «Иттт  охорони прайі під час зварювання металів», 
ШІАОН QÙ.0-LQ1-S5 «Слині їїравиШ охошйй надр при розробці родовищ 
твердих корисних копалин», НПАОП 14.3-7.02-06 ^Загальні вимоги о х о р о н и  

праці працівників гірничодобувних підприємств». НПАОН 742-5,01-85 
« і н с т р у к ц і я  з  виконання маркшейдерських р о б іт  НПАОП 74,2-5.0 І-84 
«Інструкція з тш ш зд безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських 
та епедіадьнйх топографогшдезичншс робіт», НПАОП 26.7-1,01-85 
«Правила техніки безпеки і виробничої санітарії дід чйс обробіШ природного 
каменю». НПАОП 26.7-7.05*84 «Обробка природного каменю способами 
сколювання, Вимоги безпеки РТМ 2Ö4 У PCF 09Ь84» у гірничого майстра 
Кучерева Сергія Дшнідовичаи який пройшов навчання у TQB «НВК 
«ВЕКТОР»,

11.Витяг з п р о т о к о л у  № 91-08-17 від 03.08.2017 р, засідання комісії ГУ 
Держпраці у Київській області з перевірки знань, умінь за інструкцією під 
чт маркшейдерських робіт відповідно до вимог НГІАОН 74.2-5.01-85 
«Інструкція з вшсонаннж маркіїіШдерсьШнх робіт» у бУршіЩЩів Дячвни 
Анрія Петровича, Слюсаря Віктора Дмитровича, які пройшли навчання у 
ТОВ «НБІІ «БЕЗПЕКА ТА НАДШИЮТЬ».

12.ВИТЙГ з протоколу № 92-01-17 від 03,08.2017 р. засідання комісії ГУ 
Держпраці у Київській області з  перевірки знань і умінь безпечного 
виконання робіт при розпилюванні блоків природного каменю відповідно до 
вимог НПАОП 26.7-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії 
під час обробки природного каменю», НПАОП 26.7-7,05-84 «Обробка 
природного каменїО способами сколювання. Вимога безпеки РТМ 204 УРСР 
091-84», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» у каменотесів Остапчука Романа Васильовича, 
Дук*ян*сука Романа ВшіерІйовича, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ 
«БЕЗПЕКА ТА НАДІЙНІСТЬ».

13.Диплом HP № 25281209 від 30.06.2004 у« виданий Криворізьким ПТУ № 14 
Марченку Євгену Миколайовичу про отримання професії 
електрогазозварника.

Наказом Ш 3 від 22.01.2018 р. створено службу з охорони праці, та призначено 
Кривошия Юрія Реннадійовша. відповідальним ш охорону праці у Товаристві.

наявність едущій фшрюнм праці,

Наказом М  32 від 22.05.2015 р. затвердженні інструкції з охорони праці та 
пожежної безпеаси, що діють у Товаристві;



№ 1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці:
№ 5, Інструкція для електрозварника ручного дугового зварювання:
№ 16, Інструкція при експлуатації ручного електрифікованого інструменту;
№ 18. Інструкція при наданні першої медичної допомоги при нещасних випадках:
№ 19. Інструкція з пожежної безпеки на будівельному майданчику;
№ 21 Інструкція для особи відповідальної за електрогосподарство;
№ 33. Інструкція із загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках;
№ 34, Інструкція з електробезпеки для робітників і службовців;
№ 37. Інструкція під час виконання зварювальних робіт;
№ 38. Інструкція під час маркшейдерських робіт;
№ 39. Інструкція під час виконання звалювання та розпилювання блоків природного 
каменю;
№ 40 Інструкція для каменотеса.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

- колісний навантажувач моделі VOLVO L 200 Т, номерний знак Т І366 ДН, 
свідоцтво про реєстрацію ТТЗ ДП № 002034:

** гусеничний екскаватор VOLVO EC 290BLC, номерний знак Т07327 АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію ТТЗ АЕ № 003540;

- тахеометр електронний «Trimble» 3305 DR, зав. № 603710;
- каменерізальний верстат ZO-18, 2009 р.в., зав № 01015. Китай:
- каменерізальний верстат OWM-55KW, 2009 р.в., зав № 09004, Китай;
- висновок експертизи № 12.2-04-123-0106.18 від 21.05.2018 p., на

експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки, виданий ДП 
«Криворізький ЕТІІ».

експлуатаційної документації,

Протигази шлангові ПШ-2- 20 од., вогнегасники ВП-9 -  5 од., жилети сигнальні 
-  20 од., каски захисні -  20 од., комбінезони — 20 од., рукавиці бавовняні з 
брезентовим надолонником -  15 пар, рушник протипожежний та інші види захисту 
від пожежогасіння, распіратори -  19 од., чоботи гумові -  19 пар, аптечка 
індивідуальна -  3 од., попереджувальні знаки та написи -  7 од., окуляри захисні 
безбарвні з небиткими стеклами -  3 шт., каска -  20 шт., запобіжні пояси з 
амортизаторами -  3 шт.

засобів індивідуального захисту,

Обладнано кабінет для проведення навчання вступного, первинного, та 
повторного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено необхідної навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- 
правові акти з охорони праці, також в наявності експлуатаційна документація на 
обладнання та пристрої, які використовуються при проведені робіт, що



деклар
питань

іально-техшчна відповідає вимогам законодавства з
промислової безпеки.

іШйЖр'авжвої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
■МБний

О.О.Повзик
(ініціали та прізвище)

^2 » А И П Н - 3 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « 2018 р.

№ 6/ /<?

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 
з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволі 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.


