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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
га промислової безпеки

___________ Криворізький професійний гірничо-технологічний ліцей______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Елістинська 1л_________
(місце державної реєстрації)

___________________________Код ЄДРПОУ 02541645. КВЕД 85.32____________________________
(код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД)

Директор_________________Сиротюк Вячеслав Григорович________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника)

т/ф 53-10-89, email: kpgtl@ukr.net ________ ______________________
(номер телефону, адреса електронної пошти)

50053, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Елістинська, 1 л _______
( місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

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

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

Я, Сиротюк Вячеслав Григорович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання________ __________________________________________________

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

Кількість робочих місць: 10 постійних працівників, 8 з яких зайнято
викладацькою роботою, 4 сумісники________________________________ _________
(кількість робочих місць.осіб які викладають, сумісників, будівель споруд, виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) в тому числі 
тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Інші відомості:

Наказом №73-К від 01.06.2009 року особою, відповідальною за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, призначено 
інженера з охорони праці Кумиспаєву Антоніну Сергіївну, яка пройшла навчання з 
питань охорони праці в Департаменті освіти і науки Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації, протокол №11, від 11.11.2016 р. «Про перевірку знань з 
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»; Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «ЦТОР», протокол №31, від 19.02.2016 р., пройшла навчання і 
виявила потрібні знання: законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, 
електробезпеки, пожежної безпеки.

Розроблено і затверджено: наказом №45 від 07.08.2017 року інструкції з охорони 
праці для майстрів виробничого навчання, викладачів на робочому місці; наказом 
№02-08-01 від 30.12.2016 року інструкції з охорони праці для адміністративно- 
управлінського, інженерно-технічного, допоміжного персоналу; наказом №197 від 
07.12.2016 року інструкцію з охорони праці під час проведення навчання в кабінетах, 
лабораторіях; наказом №23 від 16.02.2017 року інструкцію з охорони праці для
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працівників, у роботі яких використовується комп’ютер; наказом №226 від 08.12.2017 
року інструкцію з охорони праці та безпеки життєдіяльності для слухачів під час 
проведення навчальних занять на базі навчального закладу та підприємств. Навчання, 
перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці у працівників та слухачів 
проводяться на основі «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05. Інструктажі 
реєструються у журналах відповідно до діючого законодавства. Посадові особи 
закладу, які пройшли навчання загального курсу «Охорона праці» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів; перевірку знань комісією 
територіального Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
директор Сиротюк Вячеслав Григорович - Департамент освіти і науки 
Дніпропетровської обласної державної адміністрації, протокол №11 від 11.11.2016 р. 
«Про перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»; Товариство з 
обмеженою відповідальністю «ЦТОР», протокол №31 від 19.02.2016 р., пройшов 
навчання і виявив потрібні знання: законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних 
випадках, електробезпеки, пожежної безпеки.

Закон України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів.

1. Сиротюк Вячеслав Григорович -  посв. №1158 Дніпропетровська обласна
державна адміністрація, департамент освіти і науки, протокол №11, від 11.11,2016 р., 
комісія створена на підставі наказу Департаменту освіти і науки у Дніпропетровській 
області №872/0/212-15 від 28.12.2015р. ____ _________ _______________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань. № наказу, дата наказу)

2. Стойчик Тетяна Іванівна -  посв. №1159 Дніпропетровська обласна державна
адміністрація Департамент освіти і науки, протокол №11, від 11.11.2016 р., комісія 
створена на підставі наказу Департаменту освіти і науки у Дніпропетровській області 
№872/0/212-15 від 28.12.2015р._______

(ПІБ. № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

3. Кумиспаєва Антоніна Сергіївна -  посв. №1160 Дніпропетровська обласна
державна адміністрація Департамент освіти і науки, протокол №11, від 11.11.2016 р., 
комісія створена на підставі наказу Департаменту освіти і науки у Дніпропетровській 
області №872/0/212-15 від 28.12.2015р. ______________________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

4. Счастливий Євгеній Вікторович -  посв. № 1227/69 Державне підприємство
«Криворізький експертно-технічний центр держпраці», протокол №69-17, від 
24.04.2017р„ комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області №405, від 30.11.2016 р.______________________________

(ПІБ. № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 0.00-1.11-98 «Правила будови і безпечної експлуатації 
трубопроводів пари і гарячої води»

1. Стеблина Андрій Володимирович -  посв. №00002412 ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «КРИВЕАСБУД»», протокол № 402, від 25.10.2017р., комісія 
створена на підставі наказу Криворізького гірничопромислового управління головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27 червня 2017 р .______

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)



НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»

1. Ромах Алла Георгіївна -  посв. № 00000007 ПП «КРІОЛ», протокол №6 від 14
липня 2016 р., комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області №44 від 07.10.2015 р._________________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

2. Кравець Віталій Богданович -  посв. №009088 ТОВ «Навчально-курсовий
центр «МОНОЛІТ», протокол №9/119 від 21,09.2017 р., комісія створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06. 
2017 р. __________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови безпечної експлуатації посудин що 
працюють під тиском»

1. Ромах Алла Георгіївна -  посв, № 00000010 ПП «КРІОЛ». протокол №8 від 14
липня 2016 р.„ комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області №44 від 07.10.2015 р,________________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

2. Кравець Віталій Богданович -  посв. №008879 ТОВ «Навчально-курсовий
центр «МОНОЛІТ», протокол №9/68 від 20.09.2017 р., комісія створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06. 
2017 р._____________________________________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті»

1. Кравець Віталій Богданович -  посв. №010303 ТОВ «Навчально-курсовий
центр «МОНОЛІТ», протокол №11/20 від 01.11.2017 р„ комісія створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06. 
2017 р._______________________________________________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

2. Жук Ігор Володимирович -  посв. №00002427 ДП «Навчально-курсовий
комбінат «КРИВБАСБУД»», протокол №403 від 25.10.2017 р„ комісія створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №405 
від 30.11.2016 р._________________________________________________ _

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями»

1. Баль Микола Миколайович -  посв. № 00002935 ДП «Навчально-курсовий 
комбінат «КРИВБАСБУД»», протокол №512 від 13.12. 2017 р„ комісія створена на 
підставі наказу Криворізького гірничо-промислового управління головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06.2017 р,____________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 40.01-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»

1. Кравець Віталій Богданович -  посв. № 009036 ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «МОНОЛІТ», протокол №9/98 від 27.09.2017 комісія створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06. 
2017 р._________________________________________________________ __________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 45.2-7.02.12 «Охорона праці і промислова безпека у будівництві»
1. Кравець Віталій Богданович -  посв. №008917 ТОВ «Навчально-курсовий
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центр «МОНОЛІТ», протокол №9/109 від 27.09.2017 р., комісія створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06. 
2017 р.____________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

НПАОП 27.5-6.01-79 « Бірочна система на підприємствах чорної металургії»
1. Кравець Віталій Богданович -  посв. №008877 TQB «Навчально-курсовий 

центр «МОНОЛІТ», протокол №9/92 від 20.09.2017 р„ комісія створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №102 від 27.06. 
2017 р.______________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

Правила технічної експлуатації залізничного траспорту промислових 
підприємств. Інструкції з сигналізації на залізничному транспорті промислових 
підприємств. Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному 
транспорті промислових підприємств

1. Ільчук Юрій Олександрович - посв. №81 Криворізьке локомотивне ДЕПО, 
протокол №434, від 21.11.2017 р., комісія створена на підставі наказу Держкомітету 
України промислової безпеки та охорони праці №812 від 
11.11.2017_________________________________________________________________

(ПІБ, № посвідчення, ким видане, № протоколу, дата видачі, ким створена комісія з перевірки знань, № наказу, дата наказу)

В наявності експлуатаційна документація на комп’ютери, проектори, наочні 
посібники, паспорти та інструкції з технічної експлуатації, які використовуються у 
навчальному процесі.

Працівники закладу забезпечені засобами індивідуального захисту такими як: 
спецодяг, халати, рукавиці.

В наявності є нормативно-правові акти з охорони праці та промислової безпеки, 
відповідно до яких розроблено та затверджено усі тематичні плани і програми 
навчання, які використовуються викладачами, а саме: Закони України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правила 
будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води», «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», «Правила будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском», «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті», «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
«Правила безпеки при виробництві і споживанні продуктів розділення повітря», 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві», «Бірочна система на підприємствах чорної 
металургії», «Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових 
підприємств», «Інструкції з сигналізації на залізничному транспорті промислових 
підприємств», «Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізничному 
транспорті промислових підприємств».

Працівники Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцек 
відповідно до положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питані 
охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 
Міністерству освіти і науки України (наказ МОН від 18.04.2006 №304, зареєстроване 
в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за №806/12680) )
Дніпропетровському обласному інституті післядипломної педагогічної освіті



проходять курси за 36 годиною програмою для керівних і педагогічних працівників 
навчальних закладів області, а також навчання з електробезпеки, відповідно до 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила пожежної 
безпеки України», відповідальних осіб за електрогосподарство навчальних закладів за 
18 годинною програмою. Ця робота виконується на основі графіка, затвердженого 
наказом директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації і побудована 
таким чином, що охоплює усі регіони області з періодичністю 3 роки (наказ від 28 
грудня 2015 року № 872/0/212-15 «Про проведення навчання та перевірки знань з 
охорони праці в установах і закладах освіти області у 2016-2018 роках»)

До основного складу матеріально-технічної бази належить: 2 класи охорони 
праці, 20 комп’ютерів, 2 проектори, 2 інтерактивні дошки, наочно-демонстративні та 
роздаткові матеріали, електронні посібники, підручники, стенди, плакати, 
передплачуються періодичні видання. Розроблені навчально-методичні документи: 
навчальні-тематичні плани, робочі навчальні програми та екзаменаційні білети, які 
містять зміст дисциплін, щодо організаційних форм їх вивчання та контроль над 
навчальним процесом.

Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення відповідають 
вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки.

Директор Криворізького професійного

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраць^  20^  р. №
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гірничо-технологічного ліцею В. Г. Сиротюк
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