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ДЕКЛАРАЦІЯ  ^ ® ^  ^
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО ВАРИСТВО  З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ _______________
ВІДП О ВІДАЛЬН ІС ТЮ  «РУДОМАИН»____________________________________ '__________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл , місто Кривий Ріг, проспект П ош товий, будинок 1. кімната 430_______
місце знаходження,

Код ЄДРПОУ 38334665____________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор: Б а сю к Вадим  А н а то л ій о в и ч  8 (097) 929-13-51,
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

е-таїї: гис1отаіп@икг.поІ_________________ ________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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;

Роботи виконуються на території Дніпропетровської області, на власних об 'єктах 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
__________________________ В ід сутнє__________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

____________________________Но п р о в о д и в с я _________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Б а сю к Вадим  А н а то л ій о в и ч _______________________________________
(прізвище, ім'я і  а по батькові керівника юридичної особи

або ф ізичної 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' роботи , що в и ко н у ю ть с я  на ви со т і понад
1,3м__________________________________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устаткування 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-10, у тому числі тих, на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм- 0 
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 , м істо Кривий Ріг, проспект Пош товий, б удинок 1, кімната 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 Ш ахтоуправління
ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»___________________________________________________________________________

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

Інші відомості Д и р е кто р  -  Б асю к В .А , пройшов перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2018 р. Головного управління 
Держпраці у Д ніпропетровській області (витяг з протоколу № 191/4.11-18 від 26.06.2018 р.) (видане 
посвідчення за № 00001160), також НПАОГІ 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці 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). НПАОП 0.00-1.15-07 “ Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті" комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2018 р. Головного управління 
Держпраці у Д н іпропетровській області (витяг з протоколу № 193/4.11-18 від 26.06.2018 р.) (видане 
посвідчення за № 0000123 Ц,

Заступ ни к д и р е кто р а  з вироб н и цтва  —  М едпедсв С.В., пройшов перевірку знань
законодавчих акт ів з охорони пращ, 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), також НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» комісією, що створена на 
підставі на казу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №564 від
21.12.2017 р. .(видане посвідчення за № 00002873). НПАОП 0.00-1.15-07 ' Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті" к о м і с і є ю , що створена на підставі наказ у №68 від 21 березня 2018 р. 
Гоповного управління Держпраці у Дніпро петровській області (витяг з протоколу № 193/4.11-18 в ід 
26.06 2018 р ) (видане посвідчення за №00001232),

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 14-ОТ від
20.02.2018 р .Г

Голова комісії директор Басюк В.А та чле ни комісії: заступник дир_екгора з ОПтаПб Кириленко
Р.В. пройшов перевірку знань законодавчих актів з охорони пращ , гігієни праці, надання першої
(домедичної) д о помоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на 
підставі наказу № 102 від 27 червня 2017р. Головного управління Д е ржпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 580_від 21.12.2017р.) .(видане посвідчення за № 00002908), також 
НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила о х о р о н и  праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
способом» комісією, що створена і іа підставі наказу Головного управління Держпраці у
Д ніпропетровській області (протокол №564 від 21.12.2017 р.) (видане посвідчення за № 00002874). 
НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" комісією, що 
створена на п ідставі наказу №68 від 21 березня 2018 р. Головного управління Держпраці у 
Дніїіропетровській області (витяг з протоколу № 193/4.11-18 від 26 .06.2018 р.) (видане посвідчення 
за № 00001233).

Головний  енергетик Коверний  С.В. пройшов перевірку знань законодавчих актів з охорони
праці, г і г і є н и праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим , електробезпеки. пожежної
безпеки комісією, що створена на підставі наказу №102 від 27 червня 2017р. Головного управління 
Держпраці у Д ніпропетровській області (витяг з протоколу №580 в ід 21.12.2017р.) .(видане 
посвідчення за № 00002913), також НПАОП 0.00-1 24-10 «Правила охорони гіраці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом»_комісією, що створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Д н іпропетровській області (протокол №564 в ід 21.12 2017 р. .(видане 
посвідчення за № 00002879). НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті комісією, що створена на підставі наказу №68 в ід 21 березня 2018 р. Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 193/4.11-18 від 26.06.2018 р ) (видане 
посвідчення за №00001234).

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті в т.ч обл ік, організацію своєчасного 
огляду, випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, ведення Ж урналу обліку та



зберігання засобів захисту з правом видачі наряд-допусків призначений начальник дільниці Ш ардуба 
13.10 . (наказ №27 р і д  27 .03 .2018р . ) . який пройшов НПЛОГ1 0 .00 - 1 . 15-07  "Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті" комісією, що створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2018 р. 
Головного управл ін іія Д ерж праці у Д ніпропетровській області (витяг з протоколу № 193/4.11-18 від
26.06.2018 р.) (видане посвідчення за №00001235).

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

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

Наказом № 1/1-ОТ по підприемс гву від 25 січня 2017 г, с творена служба з охорони прац і. 
Функції служби охорони праці покладен і наказом на заступник д иректор а з ОГІтаПб Кириленко Р
пройшов перевірку знань законод авчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
(домедичної) допомоги поте рпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, що створена на 
підставі наказу N9102 від 27 червня 2017р Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №580 від 21.12.2017р.) .(видаїіе посвідчення за № 00002908), також 
НГІАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
способом» ком ісієкх щ о створена на підставі наказу Головного управління Держпраїіі у
Дніпропетровській області ( п р о т о к о л  № 564 від 21 12.2017 р .) (видане посвідчення за №00002874). 
НГІАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці п ід час виконання робіт на висоті" комісією, що 
створена на підставі наказу №68 від 21 березня 2018 р. Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 193/4.11-18 від 26.06.2018 р.) (видане посвідчення 
за № 00001233)

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять_ навчан іія, перевірку знань та відповідні інструктаж і з
питань охорони праці згідно з НГІАОП 0.00-4.12-05. "Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань оборони праці": робітники підприємства пройшли навчання 
НГІАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті" комісією, що 
ство ре н а_н а_[іідст аві наказу №6 8 £ о л о  вн ото уп ра в лі і ння Держи р аці_ у_ Д  н іпро петрр вській обл асті в ід 21
березня 2018 р (витяг з протоколу № 193/4.і  1-18 від 26 06.2018 р.) (видане посвідчення за
№00001233). виробничих інструкцій та інст рукцій з охорони праці, що д іють на підприємстві та 
відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджуються в ідм ітками в ж урналах.

________ На_ підприємстві розроблені та введені в дію іиструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії в тому числі 07.01 32.18 під час виконання робіт на
висоті. ___________________________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при виконанні робіт підвищено ї небезпеки ('паспорти та інструкції з експлуатації на 
пояси запобіжні л и м ко в і типу  2ПЛ-К2, заи, № 003530, 003531 (придбані в січні
2018РА____________________І________________________________________________________________

експлуатаційної документації

Драбини планується придбати у найближчий час Пояси. запобіжні, каски, драбини будуть
використовуватися за призначенням, зберігатися у технічно справному стан і з проведенням
техн ічного обслуговування, ремонту, експл уа^аційних випробувань відповідно до вимог
закон од авст ва та документ ів_ з сксплуа тації виробник! я,______________________________________,____________

Працівники ГОВ "Рудомайн" забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в 
повному обсязі в ідповідно до НПАОП 0.00-4 01-08 "Положення про по рядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спец іальним взуттям та інш ими засобами індивідуального захисту” та НГІАОП 
0.00-3.10-08. "Норм безплатної видачі спеціального одягу спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості '.__________________________________

засобй^ндивідуального захисіу,

Норматиізно-правоіза, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безИЬки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для
організації роботи з навчайся, озго^ирки знань з питань охорони праці а повному обсязі.______________

нормативноміраво^сутз г.ія ^ и іа л ь нс-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Басюк В А
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів  господарювання у територіальному органі 
Д е рж пр ац і« с £ у

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.”


