
і Центр падання адміністративних послуг
м, Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
в і д п о в і д н о с т і  матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ^  ^  ч .^  г  . Державне підприємство «Східний гірничо-

(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

Посудини, що працюю ть під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива (ресивер ємністю 6500 л, per, номер №  56677,____________

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної

зав. №  143, 1958 року випуску, країна походження СРСР; ресивер ємністю 86 л, регістраційний номер
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

№  4, зав. №  579, 1972 року випуску, країна походження СРСР: ресивер типу «ZP-8000/8”. ємністю 8,0 
м3, per. №  56556. зав. №  5160. 2013 року випуску, країна походження Польща: повітрозбірник
ємністю 130 л. per. №  9. зав. №  11. 1958 року випуску, країна походження СРСР) .________________
Вантажопідіймальні крани: (кран мостовий електричний однобалковий підвісний. зав.№  1731. в/п 
5т.. 2019 року виготовлення, країна виробник Україна: кран мостовий електричний однобалковий 
підвісний, зав. №  1731/1. в/п 5т.. 2019 року виготовлення, країна походження Україна)._____________

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

Кількість робочих місць -  12. в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  7:
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
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дільниць -  24, структурних підрозділів -  1 Ц Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від
29.09.2009 №  118, серія СА А №  402455, видане Виконавчим комітетом Ж овтоводської міської ради; 
адреса адміністративної будівлі -  вул. Горького, 2, м. Жовті Води, Дніпропетровська обл.___________

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

Інш і в ідомості -  відповідальний за стан умов та створення безпечних і здорових умов праці в 
цілому по ДІЇ «СхідГЗК» -  генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович пройшов 
навчання та перевірку знань із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) 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 «СхідГЗК» Войскова Надія Іванівна.________________________________________

Наказом генерального директора підприємства в ід 31.01.2020 №  37 затверджено перелік 
відповідальних осіб по підрозділам:___________________________________________________________________

» Ремонтно-механічний завод ДП «СхідГЗК»:

Головний інженер ІІІаров 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.________________________________________________________________

Майстер з ремонту Ручко Геннадій Олексійович за справний стан і безпечну експлуатацію
обладнання, що працює під тиском.__________________________________________________________________

Шаров A.II., М икитась 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 № 2 7 9 ) .____________________________________________________________________________________

ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»:_____________________________________________
- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від

12.09.2018 №  560);
- «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 Д В ГРЗ ДС Н С України -  «З питань пожежної безпеки» (протокол від
29.10.2018 №  19. 18 ПБ).______________________________________________________________________________

Група підготовки кадрів служби по роботі з персоналом ДГІ «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 ДГІ «СхідГЗК».____________

Головний інженер Шаров A .II. пройшов навчання та перевірку знань в групі підготовки кадрів 
служби по роботі з персоналом ДП «СхідГЗК»:______________________________________________________

- «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 ДГ1 «СхідГЗК»._____________

» Новокостянтинівська шахта ДП «СхідГЗК»:
В.о. головного інженера Теліга Олександр М иколайович -  за організацію та безпечне

виконання робіт на висоті; за безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт;____________
В.о. заступника головного інженера Задорожній Сергій Віталійович - за безпечне проведення

робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками;______________________
Заступник головного механіка Лисенко Олег Григорович -  нагляд за утриманням та безпечною 

експлуатацією вантажопідіймальн и х ___кранів,___ п ідіймальних пристроїв і відповід ного
обладнання;



Головний механік Паска Валерій Вікторович -  за проведення технічного огляду, випробування 
та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки.__________________________________________________________________

Теліга Q.M., Паска В.В -  пройшли навчання та перевірку знань в ДГІ "Головний навчально- 
методичний центр Держпраці" (ДП "ГНМЦ") - Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол
від 18.05.2018 №  183-18).;___________________________________________________________________________

Задорожній С.В. -  пройшов навчання та перевірку знань в ДП «СхідГЗК» 
Новокостянтинівська шахта -  з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол від 24.05.2019
№  49);_________________________________________________________________________________________

Лисенко О.Г. пройшов навчання та перевірку знань в ДГІ «СхідГЗК» Новокостянгинівська 
шахта -  з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол від 21.05.2019 №  16);_________________

- Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (Н П А О П 
0.00-Г 8 1-18):

Теліга О.М., Л исенко О.Г. - пройшли навчання та перевірку знань в ДГ1 "Кіровоградський
експертно-технічний центр Держпраці" (протокол від 02.12.2019 № 442);........................................... .............

Задорожній С.В. -  пройшов навчання та перевірку знань в ДГІ «СхідГЗК»
Новокостянтинівська ш ахта "(протокол від 22.05.2019 №35);________________________________________

Паска В.В. - пройшов навчання та перевірку знань в ПП "НЦ Будинок науки і 
техніки"(протокол від 14.09.2018 № 312);_____________________________________________________________

- «Правила охорони праці п ід час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18):

Теліга О.М. -  пройш ов навчанпя та перевірку знань в ДП «СхідГЗК»" (протокол від
19.10.2018 №347);_____________________________________________________________________________________

Задорожній С.В. -  пройшов навчання та перевірку знань в ДГІ «СхідГЗК»
Новокостянтинівська шахта (протокол від 17.05.2019 № 5);___________________________________________

Паска В.В. - пройшов навчання та перевірку знань в ГІП "НЦ Будинок науки і
техніки"(нротокол від 12.09.2018 №298);_____________________________________________________________

Лисенко О.Г. - пройшов навчання та перевірку знань в ДГІ "Кіровоградський експертно- 
технічний центр Держпраці" (протокол від 19.11.2019 № 420);____________________  _______ ___ ___

Начальник дільниці Спуск-підйом Буравченко Андрій Володимирович ...-  за утримання
вантажопідіймальних кранів в справному стані,______пройшов навчання та перевірку
знань:________________________________________________________________________________________________

- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої___
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки, 
ДП «СхідГЗК» Новокостянтинівська шахта (протокол від 09.07.2019 №  128);____________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (протокол від 17.05.2019 №  5).

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

На підприємстві наказом генерального директора від 05.02.2008 №  53 переглянуте Положення 
про систему управління охороною праці на ДГІ «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». Т иповим 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.



Па 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» (Н П А О П  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).

Наказами по ДП «СхідГЗК» від 11.10.2018 №  565 затверджені інструкції з охорони праці «Для 
машиністів компресорних установок (№ 525-2018)» і «З режиму роботи та обслуговування посудин, 
працюючих під тиском (№ 512-2018)»; від 18.07.2018 №  404 затверджена Інструкція з охорони праці 
№  7 «Під час виконання стропальних робіт та керуванні вантажопідіймальними кранами, які 
керуються з підлоги»._______________________________________________________________________________

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 ДІ1 «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 07.02.2020 №  55 призначена постійно дію ча 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.1. 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 «ГНМ Ц» 
(протокол від 07.02.2020 №  15-20);___________________________________________________________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (Н П А ОП 
0.00-1.81-18), ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від 14.08.2018 №  301).

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», Д і ї  Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від
08.06.2018 №  181).____________________________________________________________________________________

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 

д опомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки. ДГІ «ГНМ Ц» 
(протокол від 19.12.2017 №  506-17);__________________________________________________________ _______

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
(НПАОП 0.00-1.81-18). ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від 14.08.2018 №  3 0 1 ).__

«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». ДГІ Кіровоградський ЕТЦ Держпраці 
(протокол від 08.06.2018 №  181). __ _ _ _ _ _ _ _

керівник групи охорони праці підрозділів, що забезпечують виробни цтво. 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. ДГІ «ГНМ Ц» 
(протокол від 19.12.2017 №  506-17);__________________________________________________________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.81-18). ДП  Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від 14.08.2018 №  3 0 1 ). ___

- «Правила охоро ни праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», ДІІ Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від
08.06.2018 №  181).____________________________________________________________________________

Провідний інженер групи охорони праці Гречка О.Л. 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 «ГНМ Ц» 
(протокол від 19.12.2017 №  506-17);



«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»
(НПАОП 0.00-1.81-18), ДП  Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від 14.08.2018 №  301);

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол від
08.06.2018 №  181).____________________________________________________________________________________

Працівники РМ З ДП  «СхідГЗК. які експлуатують посудини, що працюю ть під тиском;________
Майстер з ремотну Ручко Г.О. -  пройшов навчання та перевірку знань в групі підготовки 

кадрів служби по роботі з персоналом ДП «СхідГЗК»:______________________________________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол від
22.07.2019 № 4 4 4 );___________________________________________________________________________________

- «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.81-18), протокол від 24.01.2020 №  81.________________________________________________

Вязовський 1.1. -  має кваліфікаційне посвідчення машиніста компресорних установок від
06.05.2005 протокол №  52, слюсаря-ремонтника від 11.11.2010 протокол №  99;_____________________

Лаптийчук Р.М. - має кваліфікаційне посвідчення машиніста компресорних установок від
06.05.2005 протокол №  65. слюсаря-ремонтника від 15.09.2017 протокол №  3 3 ; _____________________

Новіцький Д.Б. -  має кваліфікаційне посвідчення машиніста компресорних установок від
10.01.2014 протокол №  2710. слюсаря-ремонтника від 08.08.2008 протокол №  72. пройшли навчання 
та перевірку знань в групі підготовки кадрів служби по роботі з персоналом 
ДП «СхідГЗК»:_______________________________________________________________________________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в обсязі 
інструкцій з охорони праці для машиністів компресорних установок (№ 525-2018) і з режиму роботи 
та обслуговування посудин, працюю чих п ід тиском (№ 512-2018) (протокол від 04.01.2020 №  20).

Працівники Новокостянтинівської шахти ДГІ «СхідГЗК», які експлуатують 
вантажопідіймальні крани:___________________________________________________________________________

Майстер гірничий Сидорчук М.В. -  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, ДГІ «СхідГЗК» 
Новокостянтинівська шахта (протокол від 24.05.2019 №  49);__________________________________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (протокол від 17.05.2019 №  5).____

Дацький Володимир Андрійович (кріпильник) -  має кваліфікаційне свідоцтво Стропальника 
№1532, (протокол від 26.10.2018 №  125), пройшов навчання та перевірку знань ДП«СхідГЗК» 
Новокостянтинівська шахта: ______________________________________________________________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) (протокол від 09.12.2019 №102-1).

Русол Свгеній Олександрович (електрослюсар (слюсар) черговий га з ремонту устаткування 
має кваліфікаційне свідоцтво машиніста крана (кранівник) в межах виконання робіт . з керування 
ВПК. машинами та механізмами, керованими з підлоги №  1527 (протокол від 26.10.2018 № 126). 
пройшов навчання та перевірку знань ДП «СхідГЗК» Новокостянтинівська шахта:________________

- «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (НПА ОП 0.00-1.80-18) (протокол від 09.12.2019 №102-1).

інструкцій про проведення навчання та

Проводиться первинний інструктаж в о б ’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 посудини, що працюють під тиском, які 
декларуються). Висновки експертизи: №  3223828-09-08.2-1010.19 від 17.05.2019 ДП «Криворізький 
Е ТЦ»; №  48/1-09-04-450.18. №  48/1-09-04-450.18 від 16.08.2018 ПАТ «Миколаївський ЕТЦ»: 
Ресивер типу «2Р-8000/8"  - термін експертного обстеження не наступив ( позачерговий технічний 
огляд 05.11.2022).____________________________________________________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на всі вантажопідіймальні крани, що декларуються). 
Проведено первинний технічний огляд спеціалістами ДП «Криворізький ЕТЦ» (Акт від 
06.03.2020).___________________________________________________________________________________________

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 Ж урнал 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 КМ У  від 26.10.2011 №  1107 (зі змінами) Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: НПАО П 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт: НПАО П 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском: НПАОП 0.00-4.21-04 Т ипове положення про службу охорони 
праці: НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці; НП АОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони праці здоров'я
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці._______________

Обладнано кабінет для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці. 
На підприємстві 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 в і ^ н ь . __________________________________________________________

нормативно-прав£»він*^матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.Г. Сорокін__
(ініціали та прізвище)

Д е к л а р ^ ц і/  зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 20 2 0̂ . Л 2 _

П р и м іт к и : 1. Ф ізи чн а особ а  - п ідп ри єм ець своїм  п ідписом  надає згоду  на обробку
персональн их  дан и х  з м етою  забезпечен ня виконання вим ог П орядку  видачі 
дозвол ів  на виконання робіт  п ідви щ ен ої небезпеки  та  на експ луатац ію  
(застосуван н я) м аш ин, м ехан ізм ів , устаткован ня п ідви щ ен о ї небезпеки.

2. Р еєстрац ійн и й  ном ер о б л іково ї картки платника податків  не зазн ачається  
ф ізичним и  особам и , які через сво ї релігійн і п ереконання в ідм овляю ться  від 

його прийняття та повідом или  про це в ідп овідн ом у органу  д ер ж ав н о ї п одаткової 
служ би  і м аю ть відм ітку  у паспорті


