
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  - - - - -  •
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Демурінський
______________ гірничо-збагачувальний комбінат»___________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52635, Дніпропетровська обл., Васильківський р-н, с. Новоандріївка, вул. Гагаріна, буд. 2А 
к. 4_______________________________________________________________________________________

місцезнаходження,

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 30454644_______________________________________
код згідно з  ЄДРПОУ,

Генеральний директор - Гулій Костянтин Олександрович_________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________ +38(056)3701162, info@demgok.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;

Вовчанське родовище титано-цирконієвої руди, Дніпропетровська обл., Васильківський,_______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Межівський та Покровський райони________________________________________________________

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Приватне акціонерне товариство «СТРАХО ВА КОМ ПАНІЯ «А Л ЬФ А  СТРАХУВАННЯ»,

(найменування страхової компанії,

____________________ До 31.10.2018 року, №022.0981816.941 від 03.04.2017 р._________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Гулій Костянтин Олександрович,______________________________________________________
(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:
__________________ Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В_____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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

______ 11 робочих місць, у тому числі 9 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Гулій Костянтин Олександрович - генеральний директор -  відповідальний
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, пройшов
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

mailto:info@demgok.com


нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Наказом № 27 від 07.05.2018 року переглянуті положення про службу охорони праці та положення пр<
систему управління охороною праці на підприємстві.______________________________________________
Наказом № 29 від 07.05.2018 року переглянутий склад постійно діючій комісії з перевірки знань, а caiv 
Голова комісії: Гулій K. О. -  генеральний директор, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу________
«Охорона праці -  загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.;_____________________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,______________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України
протокол № 764 від 04 серпня 2017р.;_______________________________________________________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-1
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;_____________________________________________________________
Члени комісії: Охват Г.П. - начальник служби охорони праці, пройшов навчання в ТОВ УК_________
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл.,

з курсу «Охорона праці-загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.;_______________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,______________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України
протокол №764 від 04 серпня 2017р.;_____________________________________________________________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-1
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;_____________________________________________________________
Боденко К.В. - інженер служби охорони праці, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та________
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорон
праці -  загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р.;_______________________________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,______________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України
протокол №764 від 04 серпня 2017р.;_____________________________________________________________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-1
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;_____________________________________________________________
Четвериков С.М. - головний енергетик, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знан:
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона праці - ______
загальний курс» протокол № 747 від 02 серпня 2017р.;____________________________________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,______________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України
протокол №558 від 12.06.2018р.;_________________________________________________________________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-1
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;_____________________________________________________________
Гузь О.М. - уповноважена особа, пройшла навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона праці - загальна
курс» протокол № 747 від 02 серпня 2017р.;______________________________________________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,______________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України
протокол №558 від 12 червня 2018р.;_____________________________________________________________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-1
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;______________________ _______________________________________
Наказом № 47 від 17.07.2018 року відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію 
обслуговування електроустановок електрогосподарства підприємства призначений головний енергети
Четвериков С.М. - головний енергетик, закінчив Дніпропетровський державний технічний_________
університет залізничного транспорту по спеціальності інженер-електромеханік._____________________
Електротехнічні працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії в ТОВ УК 
«Дніпробуд» ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона праці - загальний курс», 
Законодавство про охорону праці, ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98, ПТЕЕС, «Правила пожежної безпеки
України».______________________________________________________________________________________
Алексеев О.М. - енергетик дільниці первинного збагачення (ДПЗ) пройшов навчання в ТОВ УК 
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона



праці -  загальний курс» (протокол № 747 від 02 серпня 2017р.), з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21-98,
ПТЕЕ, «Правила пожежної безпеки України» (протокол № 558 від!2.07.2018р., 5гр.).________________
Закінчив Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту по__________
спеціальності електромеханік. __________________________________________________________________
М акотер Ю .Г. - енергетик дільниці доводки концентрату (ДДК) пройшов навчання в ТОВ УК______
«Дніпробуд» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона 
праці - загальний курс» (протокол № 747 від 02 серпня 2017р.), з курсу ПБЕЕС НПАОП 40.1-1.21- 98,
ПТЕЕ, «Правила пожежної безпеки України» (протокол № 558 від!2.07.2018р., 5гр.);________________
Закінчив Дніпропетровський технікум автоматики та телемеханіки по спеціальності електромеханік. 
Дранік О.М. - електромонтер, (протокол №557 від 12.07.2018р., 5 гр.), закінчив Дніпропетровський
індустріальний технікум - «Електроустаткування підприємств та установок» (№627757);_____________
Бурда A.B. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07.2018р. 4гр.), закінчив Вище професійне_______
училище №75 (HP №43069849);__________________________________________________________________
Кошик В.Г. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив Дніпропетровський
технікум електрифікації сільського господарства -  технік-електрик (ДТ №622253);__________________
Мороз В.В. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив ДП «Запорізький______
навчально-курсовий комбінат» - електромонтер (№5646)___________________________________________
Панасюк В.З. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив Вище професійне
училище №75 - електромонтер (HP №14391122);__________________________________________________
Гонтар B.C. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив Вище професійне
училище №75 - електромонтер (К15024284);______________________________________________________
Федоренко Е.В. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив Вище професійне
училище №75 - електромонтер (HP 18274090)_____________________________ ______________________
Чередник О.В. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив професійно-______
технічне училище № 51 м. Донецька - радіомеханік (НК12680425);_________________________________
Гайдук О.Є. - електромонтер (протокол № 557 від 12.07. 2018р., 4гр.), закінчив Дніпропетровський
індустріальний технікум - технік-електрик (БТ434210).____________________________________________
Затверджені списки осіб, які мають право віддавати оперативні розпорядження та вести оперативні 
переговори, списки осіб, які можуть призначатися відповідальними особами і списки електротехнічни:
працівників.______________________________ ____________________________________________________
Розроблено і затверджено «Перелік робіт, які можуть виконуватися за нарядом», «Перелік робіт, які
можуть виконуватися за розпорядженням», «Перелік робіт, які проводяться в порядку поточної______
експлуатації».________________________________________________________________________________
На підприємстві наказом № 27 від 07 травня 2018 року розроблені, затверджені та введені в дію______
інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт, в тому числі інструкція з охорони праці № 25
для електромонтера. __________________________________________________________________ _
На підприємстві наказом № 27 від 07.05.2018 року затверджено та введено у дію положення про_____
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми_____
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться________
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства._______________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних
нормативних актів. ______________________________________________________________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту
(пояси запобіжні ПЛ-2 інв. №1, №2, №3 - дата останнього випробування 18.05.2018р.).______________
Випробування електрозахистних засобів здійснюється за договором № 0050057412 від 06 липня 2018р
з Акціонерним товариством «ДТЕК Дніпровські електромережи»_______________________________________
На підприємстві використовуються випробувні електрозахисні засоби:_____________________________
- штанга ізолювальна ШО-Ю - 2шт. (дата останнього випробування 23.07.2018р.);__________________
- штанга переносного заземлення ШЗП-10/15 -5 шт. (дата останнього випробування 23.07.2018р .);
- штанга ізолювальна ШО-35 - 1шт. (дата останнього випробування 23.07.2018р.);__________________
- покажчик напруги УВН-80-2М - 2шт. (дата останнього випробування 23. 07.2018р.);_______________
- покажчик напруги УВНУ-35 СЗИП-1 - 1шт. (дата останнього випробування 23.07.2018р. );_________
- боти діелектричні гумові -  2пари. (дата останнього випробування 23.07.2018р.);_________ _________
- діелектричні рукавички -  5пар. (дата останнього випробування 23.07.2018р.);



Застосовуються і підлягають періодичному огляду:
- діелектричні килими та переносні заземлення (2 компл.).
В наявності плакати з безпеки, протипожежні засоби.
Наявність і стан усіх засобів захисту перевіряється не рідше 1 разу на 6 міс, із записом результатів
огляду в «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»____________________________________________
В наявності затверджені «Однолінійні схема електроустановок», «Акт опосвідчення стану безпеки 
електроустановок споживачів» «Графік огляду повітряних ліній, кабельних трас і кабельних споруд»,
«План протиаварійних тренувань»________________________________________________________________

Ведуться у встановленому порядку «Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями»,___________
«Оперативний журнал», «Журнал інструктажів», «Журнал протоколів перевірки знань»______________
В наявності комплект експлуатаційних інструкцій, креслення електромереж, паспорти електрооблад
нання і устаткування.____________________________________________________________________________
Випробування заземлюючих пристроїв, ізоляції кабельних ліній, опорної ізоляції, протоколи_________
налагодження і випробування високовольтних комутаційних апаратів, налагодження релейного______
захисту, випробувань силових трансформаторів здійснюється за договором № 1500 від 21 серпня_____
2018р. з Товариством з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційна фірма «Портал І»_______
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-______
методичне забезпечення:_________________________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці» із змінами та доповненнями;___________________________________
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
(НПАОП 0.00-4.12-05) із змінами та доповненнями;_____________________________
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98)._____________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» із змінами та доповненнями (ПТЕЕС)
«Правила улаштування електроустановок» (ПУЕ);________________________________________________
«Правила експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01)____________________________
«Правила пожежної безпеки в Україні» із змінами та доповненнями;________________________________
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»_________
(НПАОП 0.00-1.24-10)__________________________________________________________________________
«Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і_____________
огрудкування руд та концентратів» (НПАОП 0.00-1.61-12)________________________________________
«Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на_________
виробництві» із змінами та доповненнями;_______________________________________________________
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженим наказом Комітету по нагляду 
за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України 29.01.1998 № 9 (у редакції
наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017 № 526)_______________________________
На підприємстві І£зй(|\Д^ії|у^охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, стендами з_____
охорони праці, ^ ^ ^ е я с р ^ ^ д й ч н и м и  посібниками, затверджені програмами навчання та білети дл? 
перевірки 3 H ai^ f^ fe a3 (j^ B j^ ^ ^ w 7 .0 5 .2018 р.).

' (\<П|Йііі)ва. матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення)

/5$]
К.О. Гулій

(ініціали та прізвище)

«22» листопада 2018р.

Декларація зареєстрована у  ж урналі обліку суб ’єктів господарювання у  територіальному органі 
Д е р ж п р а ц і 2 0 ^ ' р .  №г  / г /  уУ

Примітка:
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.». УЛ £)<?/ і//**/ -  /^ 3  ■ О £

/Ґ


