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ДЕКЛАРАЦІЯ
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___________________________________
м ісцезнаходження,

_________________код ЄДРПОУ 00292923_______________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________голова Правління Сільвіо Тіде_______________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________(0562) 38-75-00, office.ukraine@heidelbergcement.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, 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
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
Технологічні транспортні засоби (згідно п.5 дод.7 до Порядку:
- вилковий навантажувач FD 25Т-14 «Komatsu», 2005р.в„ виробник Японія; свідоцтво про реєстрацію
серія ТДП №9732; державний номерний знак Т9732ДП; зареєстрований ТУ Держгірпромнагляду по
Дніпропетровській обл. 30.06.2009р.; _____________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

- вилковий навантажувач GLP 20AFV «YALE», 2004р.в„ виробник Франція; свідоцтво про реєстрацію
серія ТДП №9143; державний номерний знак Т9143ДП; зареєстрований ТУ Держгірпромнагляду по
Дніпропетровській обл. 30.06.2009р.;________________________________________________________________
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- автонавантажувач 4014М. 1991р.в.. виробник Україна: свідоцтво про реєстрацію серія ТДП №9142;
державний номерний знак Т9142ДП: зареєстрований ТУ Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл.
30.06.2009 р .___________ __ _____________________________________________________________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

- навантажувач електричний «НЕІЛ»СРР-25-НА2, 2018р.в.. виробник Китай; свідоцтво про реєстрацію
серія АЕ №006341; державний номерний знак Т08613АЕ: зареєстрований ГУ Держпраці у_______
Дніпропетровській обл. 20.08.2018р.
Кількість робочих місць- 7; на яких існує ризик виникнення травм - 2 ._________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кам'янський завод та його структурні підрозділи: виробнича дільниця, дільниця залізничного транспорту,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

розташовані за адресою: 51921, Дніпропетровська обл., м.Кам’янське, вул. Трнтузна, 37___________________

Інші відомості: голова Правління Сільвіо Тіде, пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
комісією, створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
у TQB «Навчально-курсовий центр «Моноліт» (протокол №8/101 від 15.08.2018р.)._______________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства

Наказом №107 від 22.03.2018р. переглянуто склад комісії 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.M.. голова профспілки Недогарок С.В. пройшли навчання та
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки комісією, створеною на підставі наказу від 07.10.2015р. №44 ГУ_______
Держпраці у Дніпропетровській області, у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» (протокол №11/68
від 16.11.2016р.). Член комісії Шпрокоступ 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 комісією, створеною на підставі
наказу від 21.03.2018р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, в КП «Кам’янський навчальнокурсовий комбінат» (протокол №15/1 від 29.03.2018рЛ.___________________________________________________
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом №25 від 18.01.2018р. переглянуто склад відповідальних осіб за технічний стан та безпечну_______
експлуатацію технологічного транспорту підприємства. Відповідальні особи - провідний інженер Ликасов
А.М., начальник виробничої дільниці Широкоступ Є.С., а також головний фахівець з охорони праці
Якутович І.М. пройшли навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної
експлуатації навантажувачів» комісією, створеною на підставі наказу від 06.02.2015р. №7 ТУ_________
Держгірпромнагляду по Дніпропетровській області (протокол №84 від 06.08.2015р.) та навчання НПАОП
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» і перевірку знань комісією, створеною
на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, в КП «Кам’янський
навчально-курсовий комбінат» (протокол №23/4 від 19.07.2018р.). Провідний інженер Ликасов А.М.
пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, пожежної безпеки комісією підприємства, створеною на підставі наказу від
22.03.2018р. №107 ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» (протокол №1 від 16.05.2018р.).

Наказом №194 від 24.07.2015р. на підприємстві створено службу охорони праці. Головний фахівець з
охорони праці Кам’янського заводу Якутович І.М. пройшла навчання та перевірку знань законодавчих
наявністю служби охорони праці

актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки комісією, створеною на підставі наказу від 07.10.2015р. №44 ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області, 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 тому числі: «Інструкція з охорони праці №2 «Загальні правила безпеки для працівників».
«Інструкція з охорони праці №15 для водія автонавантажувача», «Інструкція з охорони праці №16 для
водія фронтального навантажувача»._________________________________________________________________
Водії навантажувачів Никифорчук B.Q. (посвідчення АБ №106889). Таган В.В. (посвідчення АБ №300312)
пройшли спеціальне навчання по професії в навчальних закладах та навчання і перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці. НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації
навантажувачів». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», інструкцій
з охорони праці, що діють на підприємстві, комісією підприємства, створеною на підставі наказу від
22.03.2018р. №107 ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» (протокол №3-р від 17.04.2018 р Л._______________

В наявності є необхідна екплуатаційна документація на технологічні транспортні засоби: паспорти та
інструкції з експлуатації на автонавантажувачі.______________________________________________________

Технологічні транспортні засоби проходять експертне обстеження (висновки експертизи №№954.15.12.129.22.15 - 956.15.12.1-29.22.15, термін дії до 19.11.2018р.) та щорічний технічний огляд експертами ДП
«Придніпровський ЕТЦ» (акт державного технічного огляду від 27.11.2017р.).__________________________

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», а
саме: костюм робочий, черевики, куртка утеплена, штани утеплені, каска захисна, жилет
світловідбиваючий, рукавиці, окуляри захисні.

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

промислової безпеки.
На підприємстві є в наявності нормативно-правова документація з охорони праці:
- Закон України про охорону праці;
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»:
- НПАОП 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
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питань охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт».

Підприємство мас навчально-методичне забезпечення для організації роботи з навчання та перевірки
знань з питань охорони праці в повному обсязі: кабінет з охорони праці, стенди, плакати з безпечного
виконання робіт, програми начання, білети для перевірки знань.____________________________________

Сільвіо Тіде
(ініціали та прізвище)

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.
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.”.

