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ДЕКЛАРАЦІЯ — ’----- 1 1 НВІ 2ВВД —
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця А К Ц ІО Н ЕРН Е ТО ВА РИ СТВО  "П О К РО В С ЬК И Й  ГІРНИЧО- 
ЗБА ГА ЧУ В А Л ЬН И Й  К О М Б ІН А Т ". 53300. Дніпропетровська область, місто Покров, вулиця 
Центральна, будинок 1 1 ________________________________________________________________________

( д ля юридичної особи; найменування юридичної особи, місце знаходження)

_ ___________________________________________ 00190928 __________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________________Ш уваєв Сергій Павлович __________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,

____________________________(05667) 4-40-43 ordgok@ gm ail.com ______________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 1

для фізичної особи-підприємия: 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; місце виконання робіт підвищеної 

небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

_________ Об'єкти А К Ц ІО Н ЕРН О ГО  ТО ВА РИ СТВА  " П О К РО В С ЬК И Й  ГІРН И ЧО -
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

ЗБА ГА ЧУ В А Л ЬН И Й  К О М Б ІН А Т ”
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої ш коди П риватне акціонерне 
товариство «С трахова ком панія “ІН ГО СС ТРА Х ». договір № оо-10/18 від 11.05.2018р Договір діє 
до 26.06.2019р__________ __________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
  А улит не проводився. 

(дата проведення аудиту, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи- підприємця)

_______Я. Ш уваєв С ергій  П авлович. ___________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної о со б и )

цією  декларацією  п ідтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та  умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та  пром ислової безпеки під час виконання таких 
робіт п ідвищ еної небезпеки: Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах4); земляні роботи, ідо________

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

виконуються на глибині понад 2 метрів, або в зоні розташування підземних комунікацій; маркшейдерські

роботи; роботи з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів; роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000В; зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним, 
вибухонебезпечним та інертним газом; зварювальні роботи.__________________________________________ _

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються 

та/або експлуату ються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

421 робоче місце, в тому числі 398 на яких існує підвищений ризик виникнення травм____________
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

____________________________  роботи виконуються на об'єктах комбінату________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

167 будівель і споруд. 48 дільниць. 20 структурних підрозділів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:ordgok@gmail.com


Інші відомості: Ш уваєв С ергій  П авлович —  голова правління А Т “ П О КРО ВС ЬКИ Й  ГЗК ” 
пройш ов навчання в Д П  “Г Н М П  Д ерж прапі” Загальний курс “О хорона праці” та  перевірку знань 
в комісії Держпраці. (протокол № 86-18 від 16.03.2018)

Наказом по А Т  “П О К РО В С ЬК И Й  ГЗК ” від 10.01.2019. №30-411503806 створено центральну комісію з 
перевірки знань працівників комбінату з питань охорони праці до складу якої входять:

Голова комісії - Голов Юрій Олександрович, директор з охорони праці, пройшов навчання в ДП 
“Головному навчально-методичному центрі Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці, 
Загальний к у р с  “О хорона праці” , (протокол від 31.01.2017. №13-17): НПАОП 0.00-1.76-15 "Правил 
безпеки систем газопостачання" (протокол від 22.11.2016 № 442-16): НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв", (протокол 
№261-18 від 14.06.2018): НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
шо працює під тиском (протокол №346-18 від 17.08.2018): НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці 
під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом", (протокол №305-17 від 17.08.2017): НПАОП 
0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом", 
( п р о т о к о л у  №71-19 від 01.03.2019): НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті”, ( п р о т о к о л  №71-19 від 01.03.2019): НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями”, (протокол №71-19 від 01.03.2019): НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки тг. 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В: НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони прані під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах 
(протокол від 17.08.2018 № 346-18). НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні”, (протокол 
від 17.12.2018 №71/в): НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення к о р и с н и х  копалин і огрудкування руд та концентратів", (протокол від 29.03.2019 № 95-19), 
Члени комісії: Руднєв Роман Володимирович - начальник відділу охорони праці та пожежної 
безпеки, п р о й ш о в  навчання в ДП “Головному навчально-методичному центрі Держпраці”, та перевірку 
знань в комісії Держпраці Загальний курс “О хорона праці” (протокол від 01.03.2019 № 0П7_Ц9); 
НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом", ( п р о т о к о л у  №71-19 від 01.03.2019): НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, (протокол №71-19 від 01.03.2019): НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та п р и с т р о я м и ” , (протокол №71-19 від 01.03.2019); НАПБ А.ОІ.ООГ 
14 “Правила пожежної безпеки в Україні”, (протоколу від 17.12.2018 №71/в), НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" ( п р о т о к о л  в ід  10.09.2018 №263), мае V групу з електробезпеки та. 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів" (п р о т о к о л  в ід  29.03.2019 № 95-19);

Літун Павло Павлович - головний енергетик, п р о й ш о в  навчання в ДП “Головному навчально! 
методичному центрі Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці, Загальний курс ‘ О хорона 
праці” (протокол від 16.03.2018 №86-18): НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом", (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-Г8_Ц 
18 "Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском", (протоколу №346-18 від 
17.08.2018р.). НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів", (протокол від 29.03.2019 № 95-19); НПАОП 0.00_ 
1.76-15 "Правил безпеки систем газопостачання", (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.15-. 
07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, (протокол №71-19 від 01.03.2019); 
НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, (протокол 
№71-19 від 01.03.2019); НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів" та "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 
№263). мае У г р у п у  з електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000В. НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах”, (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.80-_|_8 
"Правил о х о р о н и  праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання", (протокол) від 14.06.2018 № 261-18, НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної 
безпеки в Україні”, (протокол від 17.12.2018 №71/в);

Сінільшиков Олег Валерійович - головний механік, пройшов навчання в ДП “Головному навчально- 
методичному центрі Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці, Загальний курс ‘ О хорона



праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП 71-19); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" (протокол №71-19 від 01.03.2019'): НПАОП 
0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" ( п р о т о к о л  №71-19 від 01.03.2019'); 
НПАОП 0.00-1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (протокол 
№71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.81-18 "Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском" (протоколу №346-18 від 17.08.2018): НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил о х о р о н и  праці 
під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах” (протокол від
17.08.2018 № 346-18): НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" ( п р о т о к о л  від 29.03.2019 № 95-19); 
НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” (протокол від 17.12.2018 №71/в):

Касьянов Олександр Олександрович - начальник юридичного відділу, пройшов навчання в ДП 
“Головний навчально-методичний центр Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці. Загальний 
курс “О хорона пратті” (протокол від 01.03.2019 №ОП71-19); НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання" (протокол від 14.06.2018 № 261-18); НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах” (протокол від
17.08.2018 № 346-18): НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” (протокол від 17.12.2018 
№71/в). 

_______Наказом по АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” №30-452797965 від 25.02.2019р. створена центральна
комісія підприємства для перевірки знань "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", до складу якої входять:

Голова комісії Літун Павло Павлович - головний енергетик, пройшов навчання в ДП “Головному 
навчально-методичному центрі Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263). має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В. НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах”, 
(протокол від 17.08.2018 № 346-18)

Члени комісії: Рижко Роман Анатолійович —  заступник головного енергетика пройшов навчання в 
ДП “Головному навчально-методичному центрі Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263). має V групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В. НПАОП 0.00- 
1.58-12 "Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих 
гірничих роботах”, (протокол від 17.08.2018 № 346-18)

Голов Юрій Олександрович - директор з охорони праці, пройшов навчання в ДП “Головному 
навчально-методичному центрі Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263). має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах 
(протокол від 17.08.2018 № 346-18).

_______Розпорядженням по Теплосиловому цеху від 02.01.2019 №323/9 та розпорядженням по Ремонтно-
будівельному цеху від 07.02.2019 №25-1/351 призначені відповідальні за забезпечення безпечного 
виконання робот в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, боксах, топках, трубопроводах) та виконання земляних робіт, що виконуються на глибині 
понад 2 метрів, або в зоні розташування підземних комунікацій —  начальник ТСЦ Батицький O.J1. 
(протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії АТ “ПГЗК” від 19.12.2016 №15), 
заступник начальника TCLI Полтавець С.О. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони 
праці в комісії АТ “ПГЗК” від 07.02.2018 №4). старший механик ТСЦ Перехрест B.C. (протокол 
перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії АТ “ПГЗК” від 01.07.2018 №10). 
начальники дільниці ТСЦ Бондарев М.П.. Конкін А.О. (протокол перевірки знань з нормативних актів з 
охорони праці в комісії ТСЦ від 19.12.2016 №15). головний інженер РБЦ Волосов С.І. (протокол 
перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії АТ “ПГЗК” від 22.08.2018 №14). механік 
РБЦ Кажукало С.М. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії АТ “ПГЗК” 
від 12.07.2017 №15). начальники дільниць РБЦ Байдюк A.B.. Марченко Н.В. (протокол перевірки знань з 
нормативних актів з охорони праці в комісії РБЦ від 16.01.2019 №3).



Розпорядженням по Теплосиловому цеху від 02.01.2019 №323/11 призначені відповідальні за
роботи з обстеження, ремонту і чищення димарів, п о в іт р о п р о в о д ів  —  начальник цеху Батицький О.Л 
(протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 19.12.2016 №151 
заступник цеху Полтавець С.О. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії 
AT “ПГЗК” від 07.02.2018 №4). старший механий Перехрест B.C. (протокол перевірки знань з 
нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 01.07.2018 №10). старший енергетик Бабіч Є. 
М. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 01.07.2018 
№10). начальник дільниці Бондарев М.П.. Конкін А.О.(протокол перевірки знань з нормативних актів з 
охорони праці в комісії ТСП від 19.12.2016 №15)

_______Наказом від 09. 01.2019 №30-412042150 призначені відповідальні за зберігання балонів з
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом —  головний механік 
Олександрового кар'єру Кузьмін А.І. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони прані в 
комісії AT “ПГЗК” від 31.01.2018 №3). головний механік Північного кар'єру Михайльчук С.М. (протокол 
перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 12.04.2017 №9). головний 
механік Чкаловського кар'єру Панішев О.С. (протокол перевірки знань з нормативних актів з о х о р о н й  

праці від 20.08.2018 №13). головний механік Покровського кар'єру Ремарчук С.І. (протокол перевірки 
знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 07.02.2018 №4). головний механік 
Олександрівській збагачувальної фабрики Івлєв С.В. (протокол перевірки знань з нормативних актів з 
охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 22.08.2018 №14). головний механік БЗАФ Попович О.Г. 
(протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 20.03.2019 №9). 
заступник начальника БЗАФ Кирикович В.М. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони 
праці в комісії AT “ПГЗК” від 10.08.2016 №10). головний механік ЧЗФ Холодняк О.Г. (протокол 
перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT “ПГЗК” від 20.08.2018 №13). 
начальник дільниці ATU Копиль Д.С.. старші майстера АТЦ —  Коваленко О.М.. Кононюк С.Ю.. 
Сгоянович Q.B.. Різуна М.П. (протоколи перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії 
ATU від 14.01.2019 №3. 15.01.2019 №4. 16.01.2019 №5).

_______Розпорядженням по Ремонтно-механічному цеху від 23.01.2019 №ОТ-2Р призначені відповідальні
за проведення зварювальних робіт —  начальники дільниць Ткаченко О.В.. Бахтін Е.Д.. Луговский О.І., 
Чепінський О.Л.. Захода О.В.. Михайленко В.В.. майстри Цуркан ОД.. Демішкевич О.М.. Тюра B.C.. 
Селезнев С.М.. Марченко В.І.. Малий В.В.. Шалашов І.М.. Капустян Ю.В.. механіки в кар'єрі Зорін С.П.. 
Авдюшкін О.В.. К у п р ік о в  О.В. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії 
PMU від 15.01.2019 №6)

_______Наказом від 31.01.2019 №30-430334798 призначений відповідальним за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства —  головний енергетик комбінату Літун П.П. а також 
призначені відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства по кожному 
структурному підрозділу.

_______Наказом від 14.02.2012 №ПП-49 призначено відповідальним за проведення маркшейдерських
робіт головного маркшейдера Громова B.C. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони 
праці в комісії AT “ПГЗК” від 18.01.2018 №1)

_______Наказом від 14.02.2018 №30-43707037 призначений відповідальний за пожежну безпеку на
комбінаті —  директор з охорони праці Голов Ю.О.. а також відповідальні по кожному структурному 
підрозділу.

________Наказом по комбінату від 30.11.2018 №30-367133154 створена та діє служба охорони праці, в
структуру служби входять 9 робітників: директор з охорони праці Голов Ю.О.. начальник відділу охорони 
праці та пожежної безпеки Руднєв Р.В.. заступник начальника відділу з охорони праці та пожежної 
безпеки Т р о Ф ім ч у к  В.Г. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії AT 
“ПГЗК” від 6.06.2018 №6). заступник начальника відділу з охорони праці Закревський А.П. (протокол 
перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії Держпраці від 16.03.2018 №86-18), 
начальник бюро з нагляду за ВПМіП Генюк С.Є. (протокол перевірки знань з нормативних актів з 
охорони праці в комісії Держпраці від 16.03.2018 №86-18). інженер бюро з нагляду за ВПМіП 1-ї категорії 
Черенков В.М. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії Держпраці від
16.03.2018 №86-18). провідні інженери з охорони праці та пожежної безпеки Ткачова О.В. (протокол 
перевірки знань з нормативних актів з охорони праці в комісії Держпраці від 16.03.2018 №86-18), Гадюк 
Н.М.. гірничий інженер з охорони праці 1-ї категорії ГІостельняк Т.О. (протокол перевірки знань з 
нормативних актів з охорони праці від 31.01.2017 №13-17)___________________________________________

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,



---------- Працівники, які виконують роботи, що декларуються, навчені та мають відповідні посвідчення, а
саме: слюсар аварійно-відновлювальних робіт Литвинов JI.B.. пройшов навчання в Секторі навчання 
відділу кадрів та навчання AT “ПОКРОВСЬКОМ ГЗК”. свідоцтво №001818 та отримав класифікацію - 
слюсар аварійна відно.влювальних робіт (витяг з протоколу від 30.11.2018 №187): слюсап аварійно- 
відновлювальних робіт Буданов М.С.. пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання
ПАЛ---- Оржонікідзевський ГЗК”. свідоцтво №2371. та отримав класифікацію - слюсар аварійно-
відновлювальних робіт (витяг з протоколу від 23.02.2001 №16): котлочіст Бойко В.К.. п р о й ш о в  навчання в 
Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ “Оржонікідзевський ГЗК”. свідоцтво №7474. та 
отримав класифікацію —  котлочіст (витяг з протоколу віл  23.07.2001 №471: електрогазозварник 
Кудинський P.P., пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадпів та навчання AT “ПОКРОВСЬКОМ 
ГЗК свідоцтво №1198, та отримав класифікацію - електрогазозварник (витяг з протоколу від 05.07.2018 
№103);— електрогазозварник Махлай O.JI., пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та
навчання— ВАТ__“Оржонікідзевський ГЗК”, свідоцтво №1185. та отримав класифікацію -
електрогазозварник (витяг з протоколу від 14.04.2011 №1185): електрогазозварник Слабко О.С.. пройшов 
навчання в ПТУ №50, свідоцтво №36, та отримав класифікацію - електрогазозварника (витяг з протоколу 
ЖД.. ~3.10.2008), електрогазозварник Белобородов Е.В.. пройшов навчання в ПАТ “Оржонікідзевський
ГЗК”, свідоцтво__№008685, та отримав класифікацію - електрогазозварника (витяг з п р о т о к о л у  від
06.04.2011 №46): робітник з транспортування балонів зі стисненим, зрідженим і розчинним газом 
Белобородов Е.В., пройшов навчання в ПАТ “Оржонікідзевський ГЗК”. свідоцтво №002233. та отримав 
класифікацію - робітник з транспортування балонів зі стисненим, зрідженим і розчинним газом (витяг з 
протоколу від 23.12.2014 №215); робітник з транспортування балонів зі стисненим, зрідженим і 
розчинним газом Чернявский В.О., пройшов навчання в ПАТ “Оржонікідзевський ГЗК”. свідоцтво 
№003151, та отримав класифікацію - робітник з транспортування балонів зі стисненим, зрідженим і 
розчинним газом (витяг з протоколу від 02.06.2017 №87 ): робітник з транспортування балонів зі 
стисненим, зрідженим і розчинним газом Бондухов A.B.. пройшов навчання в ПАТ “Оржонікідзевський 
ГЗК”, свідоцтво №003423, та отримав класифікацію - робітник з транспортування балонів зі стисненим.
зрідженим_і розчинним газом (витяг з протоколу від 13.12.2017 №>213 ); слюсар черговий та з ремонту
устаткування Бабенко П. M.. пройшов навчання в сектор навчання відділу кадрів та навчання ПАТ "ОГЗК.
свідоцтво__№ 337, та отримав класифікацію - слюсар черговий та з ремонту устаткування (витяг з
протоколу від 25.01.2000); електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній Нетребко В.Ф.. пройшов 
навчання в Сектор навчання відділу кадрів та навчання ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”. свідоцтво № 86. т р  
отримав класифікацію - електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній (витяг з протоколу від 
16.08.2018); електромонтер з обслуговування підстанцій Бабенко H.A.. пройшла навчання в Секторі навчання 
відділу кадрів та навчання ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”. свідоцтво № 1115. та отримав класифікацію - 
елекіромонтер з обслуговування підстанцій (витяг з протоколу від 24.02.2011): слюсар черговий та з ремонту 
устаткування Городецкий A.JI, пройшов навчання в Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ 
ЩОКРОВСЬКИЙ ГЗК”, свідоцтво № 5315, та отримав класифікацію - слюсар черговий та з ремонту 
устаткування (витяг з протоколу від 10.09.1996).
________Навчання та перевірка знань, інструктажі з питань охорони праці робітникам проводиться у
відповідності до вимог “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
nPaU' і__затвердженого наказом ОД-8551325-1618 від 29.09.2017р. Перевірка знань проводиться
традиційними методами за білетами. Наказом по комбінату від 01.03.2018 №ОД-ЗР-65211342. № ОД-ЗО- 
10825166 від 18.01.2018, №ОД-85Р5343-774 від 14.06.2016. №ОД-ЗР-10825166 від 18.01.2018. №ОД-ЗР- 
120960073 від 23.04.2018, №30-291171002 від 25.09.2018 введено в дію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт, в тому числі: роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах. 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах): земляні роботи, що 
виконуються на глибині понад 2 метрів, або в зоні розташування підземних комунікацій: маркшейдерські
роботи;_роботи з обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів: роботи в діючих
електроустановках напругою 1000В; зберігання балонів із стисненим, зрідженим, о т р у й н и м .
вибухонебезпечним та інертним газом: зварювальні роботи.___________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ В наявності мається необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з
експлуатації) на обладнання, яке використовується при виконані робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захист)',

_______Працівники AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального
захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі, які використовуються за призначенням, 
зоерігаються у технічно справному стані, та яким поводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випрооування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
---------- При виконанні рооіт А1 “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” керується нормативно-правовими актами: Закон
України “Про охорону праці”; "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної безпеки та не 
експлуатації ( застування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, затверджений



постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107: НАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями”; НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”: “Правила пожежної безпеки України”: №1494/32946 від 15.01.2019 
“Мінімальні вимоги безпеки охорони здоров'я про виконанні працівником засобів індивідуального 
захисту на робочому місці”; “НПАОП 0.00-4.15-98 “Типове положення про розробку інструкцій з охорони 
праці”; Наказ №30-367133154 від 30.11.2018 “ Положення п р о  службу охорони праці”; ОД-8551325-1618 
від 29.09.2017 “Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
” • і т.д.______________________________________________________ __ ________________________ _
_______Па підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: реєстрація інструкцій з охорони 
праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної безпеки; реєстрації видачі нарядів, протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних випадків
на комбінаті; обліку та зберігання засобів захисту.____________________________________________________
_______Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.________________________________________________________________

нормативно-правової та  матеріально-технічної бази навчально-методичної о забезпечення)

С.П. Ш уваєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі—"обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
лгЯ ггЖ и ' 2(У ^р. NУ / г )

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.

П рим ітки:

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.


