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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ________ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_______
(для юридичної особи: найменування

«ІНГУЛЕИЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ».
юридичної особи,

______ 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47,_____________________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 00190905,___________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______ Генеральний директор Герасимчук Олександр Миколайович_________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______ тел. / факс: +38(056) 407 63 11, e-mail: mfo@ingok.com.ua____________________________
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;

_______________ Роботи виконуються на промисловому майданчику ПРАТ «ІНГЗК»_________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

________ за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

______ Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»
(найменування страхової компанії,

__________________ з 01.01.2019р. по 31.12.2019р., №3451324, 19.12.2018р.__________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

______ Добровільний аудит з охорони праці не проводився._________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Герасимчук Олександр Миколайович,_______________________________________
(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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби:______________________________________________________
автогрейдер KOMATSU GD825A-2, ідент. № KMTGD021JJD013186, держ. номерний знак 
Т08824АЕ, 2018 р. в., Японія._________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

mailto:mfo@ingok.com.ua


Автогрейдеру KOMATSU GD825A-2 проведено державний технічний огляд 
ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці» 01.10.2018р.__________________________

______________ робочих місць -  одне, в тому числі на яких існує підвищений ризик________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -  одне, будівель І споруд - одна ОД., виробничих об'єктів (цехів, ДІЛЬНИЦЬ,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

структурних підрозділів) -  один (цех технологічного автотранспорту)_____________________
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
______ Інші відомості: Відповідальні особи за дотримання законодавства з питань

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог
___________________________охорони праці та промислової безпеки є____________________________

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
________ генеральний директор ПРАТ «ІНГЗК» Герасимчук Олександр Миколайович,_______

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
який пройшов навчання із загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-_____

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці, створеної на підставі 
наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 13.09.2018р. № 362 -18), з НПАОП 0.00-1.24-10 
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» 
в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015р. №113 (перевірка знань - 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.05.2016р. № 176- 
16) та директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього 
середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій Сергій Анатолійович, який пройшов навчання із 
загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» 
та перевірку знань в комісії Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 
15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 13.09.2018р. № 362-18).

На ПРАТ «ІНГЗК» створена служба охорони праці, яка діє відповідно до «Положення про 
службу охорони праці», затвердженого наказом №608 від 30.09.2013р., і представлена:

- директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища 
ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А..

- відділ охорони праці -  начальник віллілу ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В..
- цеха ПРАТ «ІНГЗК» - провідні інженери з охорони праці.
На ПРАТ «ІНГЗК» введені в дію переглянуті та розроблені інструкції з охорони праці за 

існуючими на підприємстві професіями та видами робіт, у тому числі «Інструкція з охорони 
праці №077.04-18 для машиністів бульдозера, автоскрепера. автогрейдера цеху 
технологічного автотранспорту», затверджена наказом від 13.06.2018р. №653.

Наказом по підприємству № 1332 від 14.12.2017р. затверджено та введено в дію 
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
на ПРАТ «ІНГЗК» відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005р. за 
№ 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05). Працівникам підприємства проводиться навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці та промислової безпеки, відповідні інструктажі 
(вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові) з охорони праці, що підтверджується 
відмітками в протоколах перевірки знань з питань охорони праці, журналах з охорони праці, 
а саме:

- журнали вступного інструктажу з питань охорони праці.
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- журнали обліку видачі наряд-допусків та інші.
Наказом по підприємству від 30.11.2017р. №1322 створена постійно-діюча екзаменаційна



комісія з перевірки знань нормативних актів з охорони праці у працівників підприємства 
відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005р. №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005р. за 
№ 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05). Голова комісії -  директор з охорони праці, 
промислової безпеки та охорони навколишнього середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А., 
заступник голови комісії -  начальник відділу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В. 
та члени комісії: головний механік ПРАТ «ІНГЗК» Черкасов Г.С., головний енергетик 
ПРАТ «ІНГЗК» Костенок О.В., головний гірник ПРАТ «ІНГЗК» Колесніков В.О, начальник 
СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О., головний фахівець (з транспорту) ВПКР ПРАТ «ІНГЗК» 
Прядко С.О. пройшли навчання із загального курсу охорони праці в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці:

- директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища 
ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А. пройшов навчання із загального курсу охорони праці в 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.09.2018р. № 362- 
18), з НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань - 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.08.2018р. № 
362/1-18);

- начальник відділу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В. пройшов навчання із 
загального курсу охорони праці, з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», з НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті», з НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила з 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом", з 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», з 
НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в 
комісії Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 р. №65 (перевірка 
знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 
р .№  415-17).

- головний механік ПРАТ «ІНГЗК» Черкасов Г.С. пройшов навчання із загального курсу 
охорони праці, з НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт», з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями", з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії Держпраці. створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 
р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 28.11.2017 р. № 415-17).

- головний енергетик ПРАТ «ІНГЗК» Костенок О.В. пройшов навчання із загального курсу 
охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 р. №113 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
31.03.2017 р. № 50-17), з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом», з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями", з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці, створеної на підставі наказу



Держпраці від 15.05.2017 р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17),

- головний гірник ПРАТ «ІНГЗК» Колесніков В.О., пройшов навчання із загального курсу 
охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Держпраці. створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 р. № 113 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
31.03.2017 р. № 5017-17). з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом», з НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті», з НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила з охорони праці під 
час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних 
засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом" в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці. створеної 
на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 р. №65 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17).

- головний фахівець (з транспорту) ВПКР ПРАТ «ІНГЗК» Прядко С.О. пройшов навчання 
із загального курсу охорони праці, з НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила з охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів 
під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом", з НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт» в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці. створеної 
на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17) та з НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці. створеної 
на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 р. №113 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.05.2016 р. № 176-16).

- начальник СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О. пройшов навчання із загального курсу 
охорони праці, з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом», з НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями", з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці. створеної на підставі наказу Держпраці. 
від 15.05.2017 р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в т. ч. на технологічні транспортні засоби.

Працівники ПРАТ «ІНГЗК» забезпечені, в повному обсязі, спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно з «Положенням про порядок забезпечення 
працівників ПРАТ «ІНГЗК» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», затвердженого спільною постановою №32 від 30.08.2010 року 
між ПРАТ «ІНГЗК» та профспілковим комітетом первинної організації профспілки 
трудящих металургійної і гірничорудної промисловості України ПРАТ «ІНГЗК», та 
«Нормами безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівників гірничодобувної промисловості», затвердженими наказом Державного 
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
21.08.2008р. №184. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2008р. за 
№832/15523.

Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно-правовими актами та має 
матеріально-технічну базу навчально-методичного забезпечення, яка відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. На підприємстві функціонує 
кабінет з охорони праці, який забезпечений наочною агітацією з охорони праці, 
інформаційними плакатами, комп'ютером, програмою та матеріалами для проведення 
вступного інструктажу, розроблені програми проведення спеціального навчання при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки та програми для проведення стажування та



інструктажів з охорони праці.

О.М. Герасимчук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
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Примітки: 1. Ф ізична особа  —  підприємець своїм підписом  надає згоду на обробку персональних даних з
м етою  забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 
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 
відповідном у органу держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.


