ДЕКЛАРАЦІЯ
ЗОМ г 'ОбУМ ЧУ / з -0^1 УО (8
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законо^авств^з<|литань
охорони праці
Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Демурінський
_______________ гірничо-збагачувальний комбінат»______________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

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

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, mfo@demgok.com_____________________________
номер телефону, телеф аксу, адреса електронної пошти

для фізичної особи-підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телеф аксу, адреса електронної пошти;

Вовчанське родовище титано-цирконіевої руди, Дніпропетровська обл., Васильківський,______
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки

Межівський та Покровський райони_____________________________________________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АЛЬФА 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 ю ридичної 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:
______ Зберігання балонів із стисненим (кисень технічний), зрідженим (пропан технічний),
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

____________________________________ зварювальні роботи________________________________
підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів,
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання

5 робочих місць, у тому числі 3 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Гулій Костянтин Олександрович - генеральний директор - відповідальний
(прізвищ е, 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 TOB УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона праці - загальний курс» протокол №182 від 27 липня 2017р
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Наказом № 31 від 21.03.2016 року створена служба з охорони праці._______________________________
Наказом № 27 від 07.05.2018 року переглянуті положення про службу охорони праці та положення про
систему управління охороною праці на підприємстві.
____________________________________
Наказом № 29 від 07.05.2018 року переглянутий склад постійно діючій комісії з перевірки знань, а саме
Голова комісії: Гулій К. 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 і
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-ІІ
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 «Охорош
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-ІІ
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;___________________________________________________________
Четвериков С.М. - головний енергетик, пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань
в комісіїГоловного 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-ІІ
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 - 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 №764 від 04 серпня 2017р.;___________________________________________________________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-ІІ
протокол № 690 від 11 липня 2018р.;___________________________________________________________
На підприємстві наказом № 40 від 11 липня 2018 року призначені відповідальними Штепенко С. П. механік ремонтно-механічного цеху та Овчаренко Є. JL - механік дільниці первинного збагачення за
безпечне виконання газозварювальних робіт та експлуатацію газозварювального обладнання, а також
за зберігання кисневих та газових балонів.______________________________________________________
Штепенко С. П. - механік ремонтно-механічного цеху 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.), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 690 від 11 липня 2018р.), «Правила безпеки
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15, ДБН В 2.5-20-2001, «Газопостачання» (протокол№315

від 12.04.2017р.). Закінчив Нікопольський технікум механізації та електрифікації сільського__________
господарства по спеціальності технік-механік.__________________________________________________ _
О вчаренко C.JI. - механік дільниці первинного збагачення пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд»
та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл., з курсу «Охорона праці - загальний
курс» (протокол № 559 від 12 червня 2018р.), «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 690 від 11 липня 2018р.). Закінчив_________
Дніпропетровський монтажний технікум технік-механік._________________________________________ _
Падун В.М. - електрогазозварник пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань______
в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл. з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 727 від 18 липня 2018р.),______
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85
(протокол № 627 від 25 червня 2018р.).
_____________________________________________
Закінчив УК ДМЗ (посвідчення електрогазозварник №359, 6 розряд)._______________________________
Чубук М.Я. - електрогазозварник пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань_____
в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл. з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 727 від 18 липня 2018р.),_____
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85
(протокол № 627 від 25 червня 2018р.).__________________________________________________________
Закінчив Покровське Вище професійне училище №75 у Дніпропетровській обл. (диплом В №734649,
З розряд).____________________________________________________________________________________
Л изько О.І. - електрогазозварник пройшов навчання в ТОВ УК «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії
ГУ Держпраці у Дніпропетровської обл. з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації________
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол № 727 від 18 липня 2018р.),_____
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85
(протокол № 627 від 25 червня 2018р.).________________________________________________________ _
Закінчив технічне училище №1 м. Запоріжжя (посвідчення зварника №ДО-58/127-111г, посвідчення
газорізальника №8695).________________________ _____________________________________________ _
На підприємстві організоване проведення медичних оглядів працівників під час прийняття на роботу
(попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно
до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246.____________________________
На підприємстві наказом № 30 від 07 травня 2018 року призначені відповідальними Штепенко С. П. механік ремонтно-механічного цеху та Овчаренко Є. Л. - механік дільниці первинного збагачення за
видачу письмових нарядів-допусків на виконання вогняних робіт на тимчасових зварювальних постах
та забезпечення пожежної безпеки при проведенні газозварювальних та інших вогняних робіт.________
На підприємстві наказом № 27 від 07 травня 2018 року розроблені, затверджені та введені в дію______
інструкції з охороні праці по професіям, видам робіт та пожежної безпеки, в тому числі інструкції:
№ 005 для електрогазозварника, № 018 при виконанні газозварювальних робіт та № 040 ПБ - по
пожежної безпеки. _________________________________
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 (костюм бавовняний, черевики шкіряні, куртка утеплена, штани утеплені).
Працівники підприємства засобами індивідуального захисту (каска, костюм зварника, рукавиці
брезентові з крагами, маска зварника, окуляри зварника, респіратор газо пилозахисний ).__________
Застосовуються і підлягають періодичному огляду:____________________________________________
Рукава для газового зварювання - 1 раз на 3 місяці проходять гідравлічне випробування;__________
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 комплект експлуатаційних інструкцій, паспорти устаткування,______________________
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчальнометодичне 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 охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13.________
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-1Е
«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 існує кабінет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, стендами з______
охорони праці, навчально-методичними посібниками, затверджені програмами навчання та білети для
перевірки знань (наказом № 27 від 07.05.2018 р.). _______________________________________
Поставка балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (пропан технічний) газами здійснюєтьс:
за договором № 23/02/01-16 від 23.02.2016р. з ТОВ «ДіПі ЕЙР ГАЗ» дозвіл № 853.15.32 від 25.03.2015р,
(виданий Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки
України у Київській обл. та м. Києвї)._______________________________________________________
На дільницях затверджені місця для зберігання балонів. Балони із стисненим (кисень технічний)______
та зрідженим (пропан технічний) газами зберігаються окремо у спеціально пристосованих місцях.
Порожні та заповнені балони зберігаються окремо.______________________________________________
На підприємстві використовуються зварювальні апарати ВДМ25-630 (Зав.№ 71602085); ВДМ6303С
(Зав.№ 02-759); ВДМ25-630 (Зав.№ 71707150)___________________________________________________
і-технічна база, навчально-методичне забезпечення)

К.О. Гулій
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держ праці
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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.».

