
Ц«пт> падання «дмінісіратівних послу: 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО- 

ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ". 53300. Дніїгоопегровська область, місто Покюв. вулиця 

Центюдьна. будинок 1 1 ____________________________________________________________________
(fliraiopH»i4Hoioco6H:iiafiN«o®a™i4WW4i«o<xi6ti, місцезнаходження)

________________________________________ 00190928__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________________Шуваєв Сергій Павлович ________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,

___________________________ (05667) 4-40-43 ordgok@gmail.com_______________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи-підприємия: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєсіраліймий 

номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підимшсиої 

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

_________Об'єкти АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-___________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,

________________________________ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"__________________________
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне 

товариство «Страхова компанія “ІНГОССТРАХ». 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

___________________________________Аудит не проводився.____________________________________
(дата проведення аудиту, прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи- підпрпємвд)

Я. Шуваєв Сергій Павлович.__________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи )

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та ум ов  п рац і 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатац ії 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки :

технологічні транспортні засоби;_____ _____________________________________________ _

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

- трубоукладач TD-25C-S3. 1992р.в.. Польща, державний номер Т09028АЕ. держанирі 

технічний огляд пройшов 16.06.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №06983 від 

14.03.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.;

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

- трактор Т4АП-2. 1995р.в.. Україна, державний номер Т03982АЕ. держаний технічний огляд 

пройшов 13.07.2018р .. отримано свідоцтво про реєстрапію серія АЕ №006679 від 04.12.2018р. у 

Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.;

- Трактор колісний МТЗ-82.І.26. 2010р.в.. Україна, державний номер Т00961АЕ. держаний 

технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №100468 

від 26.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.;

- Автонавантажувач 40818. 1993р.в.. Україна, державний номер Т03981АЕ. держаний 

технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ006941 від 

25.02.2019P.V Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.;______

mailto:ordgok@gmail.com


- Трактор Т-25А-3 489313. 1988 р.в.. СРСР. державний номер Т02325АЕ. держаний технічний 

огляд ПРОЙШОВ 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006677 від 

04.12.2018р. у Головному управлінні Держпрапі Дніпропетровській обл.:_______________

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

- Навантажувач фронтальний PN 956. 2014р.в.. Польща, державний номер Т06457АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006928 від 04.12.2018р. у Головному управлінні Держпрапі Дніпропетровській обл. :

- Навантажувач фронтальний колісний DRESSTA 534. 2011р.в.. Польща, державний номер 

Т06557АЕ. держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію 

серія АЕ №006793 від 02.01.2019р. у Головному управлінні Держпрапі Дніпропетровській обл. ;

- Навантажувач L-35. 1996р.в.. Польща, державний номер Т01577АЕ, держаний технічний 

огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006623 від 

16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Навантажувач фронтальний 534Е. 2012р.в.. Польща. державний номер Т04217АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№6621 від 16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Трактор Е-25.01.ЯБР-1. 2003р.в.. Росія, державний номер Т03985АЕ. держаний технічиий 

огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006750 від 

26.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Трактор гусеничний Caterpillar D8RII. 2003р.в.. Бразилія, державний номер Т01567АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006905 від 18.02.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Трактор гусеничний Caterpillar D8RII. 2003р.в.. Бразилія, державний номер Т02313АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006599 від 05.1 1.2018р . у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Трактор гусеничний Caterpillar D8RII. 2003р.в.. Бразилія, державний номер Т01566АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія 

АЕ006593 від 05.1 1.2018р . у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Трактор гусеничний Cateфillar D8RII. 2003р.в.. Бразилія, державний номер Т02310АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. свідоцтво про реєстрацію в Головтюму 

управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. серія АЕ №006601 від 05.11.2018р.:

- Трактор гусеничний Caterpillar D8RII. 2003р.в.. Бразилія, державний номер Т01565ЛЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006594 від 05.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6RII. 2005р.в.. Франція, державний номер Т02319АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. свідоцтво про реєстрацію в Головному 

управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. серія АЕ №006620 від 16.11.2018р.:

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6RII, 2005р.в.. Франція, державний номер Т01657АЕ, 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006595 від 05.1 1.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6RII. 2005р.в.. Франція, державний номер Т02321АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006592 від 05.1 1.2018р . у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6R1I. 2005р.в..Франція. державний номер Т02315АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006625 від 16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6RII. 2005р.в.. Франція, державний номер Т02316АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006619 від 16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. :

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6R11. 2005р.в.. Франція, державний номер Т02317Е. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006596 від 05.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:



- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6RII. 2005d.b.. Франція, державний номер Т02318Е. 

держаний технічний огляд прой ш ов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006697 від 10.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. :

- Бульдозер гусеничний Caterpillar D6RII. 2006р.в.. Франція, державний номер Т01396Е. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006929 від 25.02.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. ;

- Екскаватор гусеничний гідравлічний HITACHI ZX650LC-3. 2008р.в.. Японія, державний 

номер Т0516АЕ. держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про 

реєстрацію серія АЕ №006598 від 05.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці 
Дніпропетровській обл.:

- Екскаватор гусеничний Caterpillar 312С . 2005р.в.. Франція, державний номер Т01578АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 10.07.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006734 від 17.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Екскаватор гусеничний гідравлічний HYUNDAI ROBEX 480 LC-9S. 2013р.в.. Корея, 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. державний номер Т05464АЕ. отримано 

свідоцтво ПРО реєстрацію серія АЕ №006678 від 04.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці 

Дніпропетровській обл.:

- Екскаватор гусеничний гідравлічний HYUNDAI R500LC-7. 2011р.в.. Корея, державний 

номер Т02658АЕ. держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. свідоцтво про реєстрацію 

серія АЕ №006628 від 16.11.2018р. в Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Екскаватор гусеничний гідравлічний HYUNDAI ROBEX 520LC-9S. 2012р.в.. Корея, 

державний номер Т04120АЕ. держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано 

свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006692 від 10.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці 

Дніпропетровській обл.:

- Екскаватор гусеничний JSB JS500LC. 2017р.в.. Великобританія, державний номер 

Т07743АЕ. держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію 

серія АЕ №006930 від 25.02.2019р у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл..:

- Екскаватор гусеничний JSB JS500LC. 2018р.в.. Великобританія, державний номеи 

Т08845АЕ. держаний технічний огляд пройшов 12.11.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію 

серія АЕ №006747 від 12.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. :

- Екскаватор одноковшовий на базі трактора ЮМЗ-8240 БОРЕКС 2101М. 2005р.в.. Україна, 

державний номер Т01404АЕ. держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано 

свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006672 від 04.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці 

Дніпропетровській обл.:

- Екскаватор навантажувач JCB З СХ SITEMASTER. 2011р.в.. Англія, державний номер 

Т01041АЕ. держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію 

серія АЕ №006627 від 16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. :

- Трактор з бульдозерним обладнанням ТІ 1.01 ЯБ-1. 2007р.в.. Росія, державний номер 

Т01569АЕ. держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію 

серія АЕ №006733 від 17.12.2018р у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл..:

- Бульдозер гусеничний Т1101Я1Б1. 2007р.в.. Росія, державний помер Т01568АЕ. держаний 

технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006626 

від 16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Гусеничний бульдозер ТД-25Н. 2003р.в.. Польща, державний номер Т03984АЕ. держаний 

технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006933 

від 25.02.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Кран-трубоукладач ТР 12.22.01 на базі трактора Т10МБ.0121-5. 2010 р.в.. Росія, державний 

номер Т0226АЕ. держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про 

реєстрацію серія АЕ №006674 від 04.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці 

Дніпропетровській обл.:



- Автогрейдер ДЗ-98В9.2. 1996 р.в.. Росія, державний номер Т03116АЕ. держаний технічний 

огляд пройшов 14.11.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія ДЕ №006932 від 

25.02.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл. :

- Автогрейдер ДЗ-98. 1990 р.в.. СРСР. державний номер Т03182АЕ. держаний технічний 

огляд пройшов 14.11.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006629 від 

16.11.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Автомобіль самоскид БелАЗ 7540В. 2003 р.в.. Білорусь, державний номер Т03973АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006785 від 02.01.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Тягач-буксировшик БелАЗ 7522. 1990 р.в.. СРСР. державний номер Т01398АЕ. держаний 
технічний огляд пройшов 13.07.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006737 

від 17.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

. - Тягач БелАЗ 7540В. 1968р.в.. СРСР. державний номер Т01414АЕ. держаний технічішй 

огляд пройшов 21.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ №006788 від 

02.01.2019р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.:

- Автомобіль самоскид БелАЗ 7540В. 2003 р.в.. Білорусь, державний номер Т03974АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006789 від 02.01.2019Р у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл..:

- Автомобіль самоскид БелАЗ 7540В. 2003 р.в.. Б іл о р у с ь , державний номер Т03976АЕ. 

держаний технічний огляд пройшов 22.08.2018р.. отримано свідоцтво про реєстрацію серія АЕ 

№006736 від 17.12.2018р. у Головному управлінні Держпраці Дніпропетровській обл.

Кількість робочих місць - 43. в тому числі 43 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

________ 6 будівель І споруд. 1 дільниця. 1 структурних підрозділів___________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Голова правління AT “ПОКРОВСБКИЙ ГЗК” Шуваєв Сергій Павлович —  пройшов

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

навчання в ДП “ГНМЦ Держпраці” Загальний курс “Охорона праці” та перевірку знань в комісії 

Держпраці. (п ро т о к о л  №86-18 від 16.03.2018')__________________________________________________

Наказом по AT “ПОКРОВСБКИЙ 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 

“Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці. 

Загальний курс “Охорона 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 прані під 

час експлуатації обладнання, що 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", (протокол №71-19 віл 

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 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", (п р о т о к о л  в ід  10.09.2018 №263'). має V 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 па 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 корисних копалин і огрудкування руд та 

концентратів", (протокол від 29.03.2019 № 95-19').

Члени комісії: Руднєв Роман Володимирович - начальник віялілу охорони праці та пожежної 

безпеки, пройшов навчання в ДП “Головний навчально-методичний центр Держпраці”. та 

перевірку знань в комісії Держпраці Загальний к у рс  “Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 

№ОП71-19'): 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 пристроями”, 

(протокол №71-19 від 01.03.2019'): НАПБ А.01.001-14 “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" 

(протокол від 10.09.2018 №263'). має V групу з електробезпеки та допущений до роботи в 

електроустановках напругою до і вище 1000В: НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під 

час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" 

(протокол від 29.03.2019 № 95-19'):

Літун Павло Павлович - головний енергетик, пройшов навчання в ДП “Голови навчально- 

методичний центр Держпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці. Загальний курс “Охорона 

праці” (п ро т о к о л  в ід  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 0.00-1.81.-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 

ч а с  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 віл 

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 У  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'): НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці під час експлуатації великовантажіщх 

автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки родовищ корисних 

копалин відкритим способом", (протокол №305-17 від 17.08.2017'). НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил 

охорони 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').

Сінільщиков Олег Валерійович - головний механік, пройшов навчання в ДП “Головний 

навчально-методичний центрДержпраці”. та перевірку знань в комісії Держпраці. Загальний курс 

“Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №0П 71-19'): НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охопопь 

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" 

(протокол №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 віл 

17.08.2018'): 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 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час дроблення і сортування.



збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" Гпротокол від 29.03.2019 № 

95-19): НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” (протокол від 17.12.2018 

№71/в): 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).

Касьянов Олександр Олександрович - начальник юридичного віллілу. пройшов навчання в ДП 

“Головний навчально-методичний центр Держпрапі”. та перевірку знань в комісії Держпрапі. 

Загальний курс “Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП71-19): НПАОП 0.00-1.80-18 

"Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і вілповілного обладнання" (протокол від 14.06.2018 № 261-18): НПАОП 0.00-1.58-12 

"Правил О ХОРОН И  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).

Котій Сергій Григорович —  начальник виробничо-технічного відділу, пройшов навчання в ДП 

“Головному навчально-методичному центрі Держпраці”. та перевірку знань в комісії Депжпраці. 

НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів 

та інших технологічних транспортних засобів під час розробки родовиш корисних копалин 

відкритим способом", (п р о т о к о л  №305-17 від 17.08.2017). Пройшов перевірку знань в 

центральній комісії AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” - загальний курс “Охорона праці”: НПАОП 0.00- 

1.24-10 "Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 

способом": НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті": 

НПАОП 0.00-1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" : 

НПАОП 0.00-1.81-18 "Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 

тиском": НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування 

та електромереж на відкритих гірничих роботах”: НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил о х о р о н и  праці 

під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 

концентратів": НАПБ A.Q1.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” (протокол віл

12.04.2017 №9).

Розпорядження по автотранспортному цеху AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” №38 від 12.03.2019р. 

створено комісію з перевірки знань працівників цеху з питань охорони праці до складу якої 

входять:

Голова комісії Висоцький Володимир Вікторович —  заступник начальникГ цеху з охорони 

праці та безпеки руху, пройшов перевірку знань в центральній комісії AT “ПОКРОВСЬКИЙ 

ГЗК” Правил охорони праці під час розробки родовиш корисних копалин відкритим способом 

НПАОП 0.00-1.24-10. Правил охорони праці при роботі з інструментом та пристроями НПАОП 

0.00-1.71-13. Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил 

охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з 

ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14. 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 від 19.12.2016 

№15).
Члени комісії: Лябіков Дмитро Юрійович —  заступник начальника цеху з обладнання, пройшов 

перевірку знань в центральній комісії AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час 

розробки РО Д О ВИ Ш  К ОРИСНИХ копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони 

праці ПРИ роботі з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил охорони праці при 

виконанні робіт на висоті НПАОП ().00-1.15-07. Правил охорони прані при вантажно- 

розвантажувальні роботах НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної 

безпеки НАПБ А.01.001-14. 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 від 31.01.2018 №3).

Миронюк В'ячеслав Михайлович - заступник начальника цеху з транспорту, пройшов перевірку 

знань в центральній комісії AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки 

родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10. Правил охорони праці



при роботі з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил ОП при виконанні робіт 

на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил ОП при вантажно-розвантажувальні роботах НПАОП

0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14. 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 від 31.08.2016 №12).

Хвостенко Віталій Іванович —  провідний інженер з безпеки р у х у , п р о й ш о в  перевірку знань в 

центральній комісії AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки 

родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10. Правил о х о р о н и  праці 
при роботі з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил ОП при вантажно-розвантажувальні 

роботах НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001- 

14. 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 від 19.12.2016 №15\

Кудряшов Дмитрий Олексійович —  енергетик цеху, пройшов перевірку знань в центральній 

комісії AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних 

копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10. Правил охорони праці при роботі з 

інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил охорони нраці при виконанні робіт на 

висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах 

НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14. 

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 від 31.01.2018 №3).

Розпорядженням начальника АТЦ від 10.01.2019р. №9 призначено відповідальних осіб за 

безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів:

Начальник колони технологічних перевезень - Федоров О.Ю. пройшов перевірку знань в комісії 

АТЦ AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних 

копалин ВІДКРИТИМ способом НПАОП 0.00-1.24-10. Правил охорони праці при роботі з 

інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил охорони праці при виконанні робіт на 

висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах 

НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14. 

НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони прані під час експлуатації великовантажних автомобілів 

та інших технологічних транспортних засобів під час розробки родовищ корисних копалин 

відкритим способом" (протокол від 01.04.2019 №91): Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів (протокол від 21.02.2019 №236).

Начальник колони спеціальної техніки —  Кирилюк Р.Л. пройшов перевірку знань в в комісії 

АТЦ AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” - Правил о х о р о н и  прані під час розробки родовищ корисних 

копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10. Правил охорони праці при роботі з 

інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил охорони праці при виконанні робіт на 

висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах 

НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14. 

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 від 29.03.2019 №90): Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів (протокол від 11.03.2019 №242).

Начальника колони кар'єрна дорожньої техніки —  Чуканівский А.Ф. пройшов перевірку знань 

в комісії АТЦ AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” - Правил охорони праці під час розробки родовищ 

корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10. Правил охорони праці при роботі з 

інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Правил охорони праці при виконанні робіт на 

висоті НПАОП 0.00-1.15-07. Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах 

НПАОП 0.00-1.75-15. загальний курс з ОП. Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14. 

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 від 29.03.2019 №90'): Правила безпечної ексітлуатації 
електроустановок споживачів (протокол від 18.03.2019 №245).

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 віляілу з охорони праці та 

пожежної безпеки Трофімчук В.Г. (протокол перевірки знань з нормативних актів з охорони 

праці в комісії AT “ПГЗК” від 6.06.2018 №6). заступник начальника віллілу 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 Є.С. (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 №86-181 Гадюк Н.М.. 

гірничий інженер з охорони праці 1-ї категорії Постельняк Т.О. (протокол перевірки знань з 

нормативних актів з охорони праці від 31.01.2017 №13-17)______________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Наказом від 14.02.2018 №30-43707037 призначений відповідальний за пожежну безпеку нг. 

комбінаті —  директор з охорони праці Голов Ю.О.. а також відповідальні по кожному 

структурному підрозділу.

Наказами №ОД-8553784-1572 від 21.09.2017р.. №ОД-30-65211342 від 01.03.2018р.. 

№ОД-30-103178171 від 03.04.2018р.. №ОД-8569836-1964 від 05.12.2017р.. №ОД-30-120960073 

від 23.04.2018р. затверджені інструкції з охорони прані по AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”. а саме:

-Інструкція з ОХОРОНИ праці №11 для водія автонавантажувача:

-ІНСТРУКЦІЯ з охорони праці №70 для машиніста бульдозера:

-Інструкція з охорони праці №250 для машиніста скрепера:

-Інструкція з охорони праці №239 для машиніста автогрейдера:

- Інструкція з охорони праці №245 для машиніста трубоукладача:

- Інструкція з охорони праці №16 для машиніста гусеничного гідравлічного екскаватора:

- Інструкція з О ХОРОН И  праці №128 для тракториста.

Наказом від 29.09.2017р. №ОД-8551325-1618 введено в дію Положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

Башмаков Віталій Володимирович, пройшов навчання за професією тракторист-маншнист. 

посвідчення серія АС №049639. видано Криворізьким ІДТН. Пройшов навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці (протокол від 04.04.2019 №9 ).

Кучеренко Сергій В о л о д и м и р о в и ч  пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 

посвідчення серія ЕВ №061179. видано Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській обл. 

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол від 04.04.2019 №9 ).

Журавель Руслан Вікторович пройшов навчання за професією тракторист-маншнист. 

посвідчення серія AT №081256. видано ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській обл. 

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол від 02.04.2019 №8).

Колісник Андрій Миколайович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 

посвідчення серія П №030426. видано Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській обл. 

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол від 02.04.2019 №8).

Галькович Андрей Григорьевич, п р о й ш о в  навчання за професією тракторист-маншнист. 

посвідчення серія АК №061496. видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. 

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони прані (протокол від 01.04.2019 №7).



Жогальський Володимир Михайлович, пройшов навчання за професією тракторист-мапіинист. 

посвідчення серія АС №049519. видано Криворізьким ІДТН. Пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці Гпротокол від 02.04.2019 №8\

Єрмоленко Олександр Олександрович, пройшов навчання за професією водій транспортних 

засобів з тягачем, посвідчення серія АА №853484. видане Нікопольськой МРЕВ ДАІ в 

Дніпропетровській обл. Пройшов навчання та перевірку знань з питань о х о р о н и  праці (протокол 

від 02.04.2019 №8).

Іванисик Євгений Петрович, пройшов навчання за професією тракторист-матимист. 

посвідчення серія АС №049098. видано Криворізьким ІДТН. Пройшов навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці (протокол від 02.04.2019 №8~).

Ігнатенко Володимир Ігорович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 

посвідчення серія АС №049622. видано Криворізьким ІДТН. Пройшов навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці (протокол від 02.04.2019 №8).

Ненахов Ігор Віталійович, пройшов навчання за професією водій автомобільного БелАЗ 

7540.7522 у Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "Орджонікідзевський ГЗК 

посвідчення №003949. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол 

від 02.04.2019 №8У

Єрмоленко Олександр Олександрович, пройшов навчання за професією водій автомобільного 

БелАЗ 7540.7522 у Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "Орджонікідзевський ГЗК” 

посвідчення №008909. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол 

від 02.04.2019 №8\

Овчінніков ВІКТОР Юревич. ПРОЙШОВ навчання за професією машиніст бульдозера (ДЄТ-250. К- 

700А. ТД-25С) у Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ "Орджонікідзевський ГЗК”. 

посвідчення №3662. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол від

21.03.2019 №14У

Мельник Сергій Миколайович, пройшов навчання за професією машиніст трубоукладача у 

Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ "Орджонікідзевський ГЗК”. посвідчення 

№002015. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол від

21.03.2019 №14).

Працівникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний

повторний, позаплановий та цільовий._________________________________________________________
У наявності є інструкції з експлуатації та ремонту технологічних ті:>анспортних засобів.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Працівники AT ‘'ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 

захисту згідно з галузевими нормами у повному обсязі, які використовуються за призначенням, 

зберігаються у технічно справному стані, та яким проводять технічне обслуговування, ремонт, а 

також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та докуменгів з 

експлуатації виробників.
При виконанні робіт AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” керується нормативно-правовими актами: 

Закон України “Про охорону праці”: “Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

безпеки та експлуатацію (застування) машин, механізмів, устаткування підвишеної 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 зд оров 'я  п ро  

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 про 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.

На AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу 

з питань ОХОРОНИ праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому м ісц і; 

реєстрації інструкцій з о х о р о н и  праці; видачі інструкцій з охорони праці: ре є ст рац ії видачі



нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної безпеки: реєстрації видачі нарядів, протоколів 

перевірки знань; реєстрації нещасних випадків на комбінаті: обліку та зберігання засобів захисту. 

НПАОГІ 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".

Усі працівники при приііомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично один раз 
на рік проходять медичний огляд.

На AT “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” наказом від 28.12.2017р. №8572298 затверджено “Положення 
про систему управління охороною праці”, яке визначає комплекс заходів, спрямованих на 

нормативно-правове. інженерно-технічне та інформаційно-технічне забезпечеїшя 
функціонування системи управління охороною праці комбінату, становлює єдиний порядок 

діяльності керівників, спеціалістів, служовців. роботників з питань охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки.________________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Х С.П. Щуваєв
^  ' /  (підпис/ (ініціали та прізвище)

У / ’ ^  2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці ^ _

^ ^  ___2 0 / ^ .  N

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) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Примітки:

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 з 

паспорті.


