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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавствапіитанк
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Відомості про роботодавця т-, . .г Державне підприємство «Східнии прничо-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

_________збагачувальний комбінат», вул. Горького, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл._________
місцезнаходження,

___________________________________ код ЄДРПОУ 14309787___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________________Сорокін Олександр Геннадійович______________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________(095) 35 32 577, E-mail: vostgok@email.dp.ua, office.rmz@vostgok.net_________________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_________________ вул. Горького, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.______________________ .
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ________ договір не укладався__________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.______
(дата проведення аудиту)

Я, _________ Сорокін Олександр Геннадійович______________________________________________
(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:______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспортні засоби: Автонавантажувач 40810, державний номерний знак - Т02556 АЕ, 
свідоцтво про реєстрацію АЕ № 101617 від 21.10.2011 видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Дежгірпромнагляду України. 1998 року випуску, країна походження 
СРСР: Навантажувач вилковий CPCD30N-RG5, державний номерний знак - Т05235 АЕ, свідоцтво

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної
про реєстрацію АЕ № 103321 від 27.05.2013 видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням Дежгірпромнагляду України, 20 і 2 року випуску, країна походження

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються
Китай; Самохідний скрепер МоАЗ-546П- Д357П, державний номерний знак Т02557АЕ, 

зав. № 34361, свідоцтво про реєстрацію - АЕ № 10618 від 21.10.2011 видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням Дежгірпромнагляду України, 1987 року випуску, 
країна походження СРСР.__________________________________________________________________

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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Кількість робочих місць -  9, в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  З
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

дільниць -  8. будівель різного призначення -  14. структурних підрозділів -  Щ  Свідоцтво про право 
власності на нерухоме майно від 29.09.2009 № 118. серія САА № 402455. видане Виконавчим 
комітетом Жовтоводської міської ради; адреса адміністративної будівлі -  вул. Горького. 2. м. Жовті 
Води. Дніпропетровська обл.. стоянка ТТЗ знаходиться за адресою: вул. Горького. 2. м. Жовті Води

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості -  відповідальний за стан умов та створення безпечних і здорових умов праці в 
цілому по ДП «СхідГЗК» — генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович пройшов 
навчання та перевірку знань із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичкої) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «ГНМЦ», м. Київ 
(протокол від 25.05.2018 № 183-18)._________________________________________________________

- відповідальний за функціонування системи управління охороною праці ДП «СхідГЗК» -  
головний інспектор ДП «СхілГЗК» Войскова Надія Іванівна.___________________________________

Наказом генерального директора підприємства від 14.01.2019 № 37 затверджено перелік 
відповідальних осіб по підрозділам:__________________________________________________________

Головний інженер Шаров Андрій Петрович -  за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками; організацію та безпечне 
виконання робіт на висоті;__________________________________________________________________

Заступник директора з підготовки виробництва Микитась Олег Володимирович -  за нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання; нагляд за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють 
під тиском;________________________________________________________________________________

Провідний інженер з ремонту Кислий Борис Петрович -  за проведення технічного огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки._________________________________________________________

Шаров А.П.. Микитась О.В.. Кислий Б.П. пройшли навчання та перевірку знань в:___________
ТОВ «ЦТОР» - Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 

першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол від
27.09.2018 №279).________________________________________________________________________

ДП «Навчально-курсовий комбінат « К р и в б а с б у д » :____________________________________
- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від

12.09.2018 №560);
- «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18). 

(протокол від 23.12.2018 № 876);
- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (протокол від 12.09.2018 № 555). 
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Учбовому ВГРВ ДВГРЗ ДСНС України -  «З питань пожежної безпеки» (протокол від
29.10.2018 № 19. 18 ПБ).________________________________ __________________________________

Група технічного навчання ДП «СхідГЗК»:_______________________________________ ______
- «Правила охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 

(протокол від 30.08.2018 № 236). Перевірка знань центральною комісією ДП «СхідГЗК».__________

Головний інженер Шаров А.П. пройшов навчання та перевірку знань в групі технічного 
навчання ЛІЇ7 «СхілГЗК»:_______________________________

- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) 
(протокол від 26.03.2018 № 64). Перевірка знань центральною комісією ДП «СхідГЗК».___________

Начальник дільниці виробничо-господарського забезпечення Федько Андрій Павлович -  за 
технічний стан навантажувачів: безпечне проведення робіт навантажувачами пройшов навчання та 
перевірку знань:___________________________ ________________________________________________

- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки. ДП «СхідГЗК»
(протокол від 27.09.2019 № 581);



- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОГІ 0,00-1.83-18),
ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол від 23.12.2018 № 876).

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

На підприємстві наказом генерального директора від 05.02.2008 № 53 переглянуте Положення 
про систему управління охороною праці на ДП «СхідГЗК». Система управління охороною праці на 
підприємстві функціонує відповідно до вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», згідно 
із Законом України «Про охорону праці». Типовим положенням про службу охорони праці та 
Положенням про службу охорони праці ДП «СхідГЗК», затвердженим наказом генерального 
директора від 20.02.2018 № 86, функціонує служба охорони праці. Наказом генерального директора 
підприємства від 30.11.2017 № 452 «Про зміну організації виробництва і праці та скорочення штату 
працівників у підрозділах» створена служба охорони праці. Очолює службу охорони праці - 
начальник служби Комар І.В.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені відповідними наказами інструкції з охорони праці 
по професіям і видам робіт, які розроблені відповідно до вимог «Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці» (НПАОП 00.0-4.15-98), затвердженого 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).___________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про внесення змін та затвердження інструкцій 
від 20.05.2019). Наказами по підприємству від 11.10.2018 № 565 затверджена «Інструкція з охорони 
праці № 372-2018 для водія автонавантажувача» та від 25.09.2019 № 419 затверджена «Інструкція з 
охорони праці № 23А для машиніста скрепера».___________ ±__________ ________________________

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15._______________________________

На ДП «СхідГЗК» наказом № 195 від 15.06.2017 затверджено Положення «Про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників ДП «СхідГЗК». 
Наказом по підприємству від 08.02.2019 № 66 призначена постійно діюча екзаменаційна комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Всі члени екзаменаційної комісії пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці й інших нормативно-правових документів з охорони праці:

Голова комісії:
Головний інспектор Войскова Н.І. пройшла навчання та перевірку знань:____________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки. ДП «ГНМЦ» 
(протокол від 30.01.2017 № 19-17):

- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18), 
ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від 19.12.2018 № 493).___________________________

Члени комісії:
Начальник служби охорони праці Комар І.В. пройшла навчання та перевірку знань:__________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, ДП «ГНМЦ» 
(протокол від 19.12.2017 № 506-17):

- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18), 
ДП «Кіровоградський ЕТІІ Держпраці» (протокол від 19.12.2018 № 493).________________________

Головний енергетик Клеопа Е.М., пройшов навчання та перевірку знань:___________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, ДП «ГНМЦ» 
(протокол від 20.12.2018 № 605-18);

- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18), 
ДП «НКК «Кривбасбуд» (протокол від 22.12.2018 № 876).______________________________________



Керівник групи охорони праці підрозділів, що забезпечують виробництво. Дрига О.П., пройшов 
навчання та перевірку знань:____________________ _________ _________________________________

- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки. ДП «ГНМЦ» 
(протокол від 19.12.2017 № 506-17);

- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» ШПАОП 0.00-1.83-18). 
ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від 19.12.2018 № 493).___________________________

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:________________
Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів Хлівенко В.М. -  пройшов навчання та 

перевірку знань:_____________________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки. ЦТОР (протокол 
від 27.09.2018 №280):_________________________

- «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12). 
ДП «НКК (протокол від 27.12.2018 № 874).________ __________

Водій автонавантажувача Прокопеня О.В. — має кваліфікаційне посвідчення водія 
автонавантажувача від 16.08.1991 № 2710. пройшов навчання та перевірку знань в групі технічного 
навчання ДП «СхілГЗК»:_________________________________ _ _ _ _ _ __________________________

- «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18) в обсязі 
інструкції з охорони праці для водія навантажувача (протокол від 26.09.2019 № 116).______________

Машиніст екскаватора, автоскрепера Гриценко І.Л -  має кваліфікаційне посвідчення машиніста 
скрепера від 13.04.2012 № 42. пройшов навчання та перевірку знань в групі технічного навчання 
ДП «СхідГЗК»:_________________ ________________

- з охорони праці на право управління тракторами та самохідним технологічним устаткуванням
-  «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) в межах 
виконуваних функціональних обов’язків (протокол від 05.08.2019 № 469).

інструкцій про проведення навчання та
Проводиться первинний інструктаж в об’ємі інструкцій з охорони праці по професіям або видам 

робіт. Інструкція та програма проведення вступного інструктажу з охорони праці для працівників, які 
приймаються на роботу ДП «СхідГЗК». затверджена наказом генерального директора підприємства 
від 14.06.18 № 352. Працівникам проводяться повторні інструктажі з питань охорони праці на 
роботах з підвищеною небезпекою.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці, журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, що декларуються). 
Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Криворізький ЕТЦ» (Акт Державного 
технічного огляду технологічних засобів від 31.10.2019).______________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу. 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту

Підприємство забезпечене в повному обсязі нормативно-правовою, технічною та 
організаційною документацією з питань охорони праці та промислової безпеки: Закон України «Про 
охорону праці»; Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами) Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажо-



розвантажувальних робі: НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці; 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення ггоо порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони праці здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; Правил охорони
праці під час експлуатації навантажувачів._____________________________________________________

Ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних засобів виконує ремонтна
майстерня Автотранспортного господарства Державного підприємства «СхідГЗК».________________

Обладнано кабінет для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці. 
На пілприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань. ______ _______ _________________________ ___________

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

У

Примітки: 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.

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 у паспорті

О.Г. Сорокін
(ініціали та прізвище)

у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці р. № .


