
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної 

вимогам законодавства з питань охорони

Центр надання адміністративних послуг і 
м. Дніпрабази
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Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧА МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50027, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Саксаганський район,
вул. Рокоссовського, буд. 9, прим. 17 .

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 42116198;

КОД ЗГІДНО З ЄДРПОУ,
Директор Супрун Тетяна Миколаївна

прізвище, і м ’я та по батькові керівника,
097 4406814

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

територія м. Кривого Рогу та Дніпропетровської області
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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився 

(дата проведення аудиту)

Я, Супрун Тетяна Миколаївна
(прізвище, і м ’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:
- технологічні транспортні засоби (п.5 Дод. 7 «Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки»):

• бульдозер моделі Р6К «САТЕКРІЬІіАК», ідентифікаційний № САТ00Р6КА56X00555, 2011 р. 
виготовлення (Японія);

• екскаватор колісний моделі ЕК-18, ідентифікаційний № 2344, 2006 р. виготовлення 
(Україна)

(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: 31, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: З

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість будівель і споруд (приміщень), 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «ГМК» Супрун Т.М. пройшла перевірку знань загального курсу охорони праці 

комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
№ 1385 від 04.05.2018 р. (витяг з протоколу № 81-425-18 від 25.05.2018 р.) після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 9 від 24.05.2018 р. створено комісію З перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Голова комісії - головний інженер Івасюк В.К. та члени 
комісії: інженер з охорони праці Костенко В.В., начальник дільниці Бондар С.В.,
начальник дільниці Понітайкін В.Ю. пройшли перевірку знань загального курсу охорони 
праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області № 1385 від 04.05.2018 р. (витяг з протоколу № 81-425-18 від 25.05.2018 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Голова комісії - головний інженер Івасюк В.К. (IV група З електробезпеки, до та понад] 
1000 В) та члени комісії: інженер з охорони праці Костенко В.В. (IV група а
електробезпеки, до та понад 1000 В) , начальник дільниці Бондар С.В. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), начальник дільниці Понітайкін В.Ю. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» комісією створеною на підставі наказу Головного управління



Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 р. (протокол № 14ЕЛ-06-2018 від 
01.06.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».

Голова комісії - головний інженер Івасюк В.К. та члени комісії: інженер З охорони
праці Костенко В.В., начальник дільниці Бондар С.В. пройшли перевірку знань НПАОП 45.2
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН)» комісією створеною наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (протокол № 11/56 від 15.11.2017 р.) 
та комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області № 1385 від 04.05.2018 р. (витяг з протоколу № 81-425-18 від 25.05.2018 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Голова комісії - головний інженер Івасюк В.К. та члени комісії: інженер з охорони
праці Костенко В.В., начальник дільниці Бондар С.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00
1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Житомирській області № 1338 від
24.07.2017 р. (витяги З протоколів № 38-08-18 від 23.08.2018 р . , № 40-09-18 від
07.09.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».

Наказом № 22 від 25.05.2018 р. призначено відповідального за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства - начальника дільниці Бондаря С.В. (IV 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , у разі його відсутності - начальника 
дільниці Понітайкіна В.Ю. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1
1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Житомирській області № 1338 від
24.07.2017 р. (протокол № 14ЕЛ-06-2018 від 01.06.2018 р.) після проходження навчання у 
ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».

Наказом № 62 від 21.08.2018 р. призначено відповідальним за справний стан і безпечне 
проведення робіт технологічним транспортом — начальника дільниці Бондаря С . В . ,
начальника дільниці Понітайкіна В.Ю., які пройшли перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДКН)», комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області № 1385 від 04.05.2018 р. (витяг з протоколу № 81-425-18 від 25.05.2018 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека», комісією створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 р. 
(витяг з протоколу № 38-08-18 від 23.08.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ
«Консалтинговий центр «Практика»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Житомирській області № 1338 від 24.07.2017 р. (витяг З протоколу № 38-08-18 
від 23.08.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика».

Машиніст бульдозера Махиня В.С. отримав посвідчення (АТ № 065646) тракториста-
машиніста на допуск до керування тракторами і самохідними машинами, бульдозерами у
Головному управлінні Держпродспоживслужби Дніпропетровської області.

Машиніст екскаватора Бутник К.Ю. отримав посвідчення (АБ № 105943) тракториста-
машиніста на допуск до керування тракторами і самохідними машинами, екскаваторами у 
Софіівській ІДТН.

Машиніст бульдозера Махиня В.С., машиніст екскаватора Бутник К.Ю. пройшли перевірку 
знань інструкцій з охорони праці: № 18.31 для машиніста бульдозера; № 63.20 для
ма^гиніста екскаватора у комісії підприємства (протокол № 36 від 10.08.2018 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству № 28 від 25.05.2018 р. створено службу з охорони праці;

функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Костенко В .В .
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт 
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 61 від 21.08.2018 р. затверджено
інструкції з охорони праці: № 18.31 для машиніста екскаватора; № 18.32 для машиніста
бульдозера.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»■ На підприємстві ведуться: журнал
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів 
з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, 
позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація (свідоцтва про реєстрацію, талони 

про проходження державного технічного огляду, журнал перевірки технічного стану 
транспортного засобу, тощо) на технологічний транспорт:

- бульдозер моделі Р6К «САТЕКРІІіЬАК», ідентифікаційний № САТ00Р6КАЗ6X00555, 2011 р.
виготовлення (Японія) - по договору оренди № 17-08 від 17.08.2018 р. З ТОВ
«Будз.нвест-3»;



т

-  екскаватор колісний моделі ЕК-18, ідентифікаційний № 2344, 2006 р. виготовлення
(Україна) ~ по договору оренди № 24/05 від 24.05.2018 р. З ТОВ «ДУРБ».

Бульдозер моделі Р6К «САТЕКРІІіІАК», ідентифікаційний № САТ00Р6ЯА86X00555, 2011 р.
виготовлення (Японія) зареєстрований у Головному управлінні Держпраці у
Дніпропетровській області від 06.03.2017 р.

Бульдозер моделі Р6К «САТЕКРІЬІіАК», ідентифікаційний № САТ00Р6КА56X00555, 2011 р.
виготовлення (Японія) пройшов технічний огляд у ДП «Придніпровський ЕТЦ» у квітні 2018
Е - і Екскаватор колісний моделі ЕК-18, ідентифікаційний № 2344, 2006 р. виготовлення
(Україна) зареєстрований у Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області 
від 27.03.2017 р.

Екскаватор колісний моделі ЕК-18, ідентифікаційний № 2344, 2006 р. виготовлення
(Україна) пройшов технічний огляд у ДП «Придніпровський ЕТЦ» у березні 2018 р.

У ТОВ «ГМК» директором затверджені: технологічна карта на розробку х'рунту І-ІІ груп в 
котловані екскаваторами, обладнаними ковшем зворотною лопатою із завантаженням в 
автосамоскиди.

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, в т.ч.: водовідштовхуючими костюмами, чоботами,
рукавицями, прогумованими плащами.

засобів індивідуального захисту,
ТОВ «ГМК» забезпечено забезпечено нормативно-правовою документацію, на технологічний 

транспорт, в т .ч .:
- Закон України «Про охорони праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ 
від 26.10.2011 р. № 1107);

- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
- 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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів 

про охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників»;
- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
- «Правила улаштування електроустановок».
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- НАПВ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у будівництві (ДБН)».
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». 
Матеріально-технічна база ТОВ «ГМК» відповідає вимогам законодавства з питань охорони

праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час 
виконання робіт, які декларуються.

У ТОВ «ГМК» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним забезпеченням 
для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, 
актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про 
охорону праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними 
для провеуеіяіяг^ навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

^  -■ і Гг^* * ^ ^ ^ ^ ~ ”'пянпяп': фя матрпіл.пі-.нп-трхнічної Ддзи навчально-методичного забезпечення)

Т.М. Супрун
• р, Т Г П  (ініціали та прізвище)

^ У Ч  - •• 6;’9\/У ^.4 .Декларація-..зарііМ^рована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі 20^с/^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.".


