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зак он одавств а з питань охорон и праці
Відомості про роботодавця П РИ ВАТН Е АКЦ ІО Н ЕРН Е ТО ВАРИ СТВО ___________________
«Н О ВО П А ВЛ ІВС ЬКИ Й ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»__________________________________________
(для ю ри ди чн ої особи: найменування ю ридичної особи,

53282. Дніпропетровська область. Нікопольський район, с-ще Кам’янське, вулиця
Озерна, буд. 40, Код ЄДРП ОУ 00292304, Івженко М арина Олександрівна - виконавчий
директор__________________________________________________________________________________
м ісцезнаходж ення; код згідно з ЄДРП ОУ ; прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

тел.; (063) 582-01-01; (050) 989-00-86, e-mail: vat ngk@ ukr.ngt_________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош ти;
для ф ізичної особи — підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, .місце прож ивання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

53282, Дніпропетровська обл.. Нікопольський р-н, с-ще К ам’янське. вул. Озерна, буд. 40
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
м аш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої шкоди
Не у к л а д а в с я ______________________________________________________________________________
(найм енування страхової строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
19.04.2020 року_____________________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Івженко М арина Олександрівна_________________________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи
або ф ізичної 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищ еної небезпеки;_________________________________________________________
(найм енування виду робіт підвищ еної небезпеки,

Технологічні транспортні засоби, а саме:__________________________________________________
та/або маш ин, механізмів устаткування підвищ еної небезпеки,

- Екскаватор гусеничний HYUNDAI ROBEX 320LC-7. Свідоцтво про реєстрацію
великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу
серія і номер свідоцтва АЕ № 104587 від 30 червня 2015 року, видане Криворізьким
гірничопромисловим територіальним управлінням - виготовлений Hyundai Industries Co., Ltd,
рік виготовлення 2007р., країна виробник Корея, ідентифікаційний номер N90111046, номер
двигуна 46712446, державний номерний знак TQ6653AE. Акт державного технічного огляду
технологічного транспортного засобу від 19 березня 2020 року проведений ДЕРЖ АВНЕ

ПІДПРИЄМ СТВО "ЧО РНО М ОРСЬКИ Й ЕКСП ЕРТН О -ТЕХ Н ІЧН ИЙ ЦЕНТР ДЕРЖ ПРАЦІ
Договір на проведення щ орічного державного технічного огляду № 702-Д від 22.04.2019 року.
- Екскаватор гусеничний HYUNDAI ROBEX 320LC-7. Свідоцтво про реєстрацію
великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу
серія і номер свідоцтва АЕ № 104585 від 30 червня 2015 року, видане Криворізьким
гірничопромисловим територіальним управлінням - виготовлений Hyundai Industries Co.. Ltd,
рік виготовлення 2006р.. країна виробник Корея, ідентифікаційний номер N90110676. номер
двигуна 46578209. держ авний номерний знак TQ6651AE. Акт держ авного технічного огляду
технологічного транспортного засобу від 19 березня 2020 року проведений ДЕРЖ АВНЕ
ПІДПРИЄМ СТВО "ЧО РНО М ОРСЬКИ Й ЕКСП ЕРТН О -ТЕХ Н ІЧН ИЙ ЦЕНТР ДЕРЖ ПРАЦІ".
Договір на проведення щ орічного державного технічного огляду № 702-Д від 22.04.2019 року.
тип або м арка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або

- Навантажувач ф ронтальний HYUNDAI HL 780-ЗА. Свідоцтво про реєстрацію
великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу
серія і номер свідоцтва АЕ № 104586 від 30 червня 2015 року, видане Криворізьким
гірничопромисловим територіальним управлінням - виготовлений Hyundai Industries Co.. Ltd.
рік виготовлення 2005р.. країна виробник Корея, ідентифікаційний номер L 60210131. номер
двигуна 35121225. держ авний номерний знак TQ6652AE. Акт державного технічного огляду
технологічних транспортних засобів від 18 березня 2020 року, проведений ДЕРЖ АВНЕ
ПІДПРИЄМ СТВО "ЧО РНО М ОРСЬКИ Й ЕК С П ЕРТН О -ТЕХ Н ІЧН ИЙ ЦЕНТР ДЕРЖ ПРАЦІ".
Договір на проведення щ орічного державного технічного огляду № 702-Д від 22.04.2019 року.
експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 6. у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення
травм - 2_______________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у том у числі тих,на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

Для обслуговування зазначеної вище техніки у власності підприємства є виробничі
приміщення в кількості 1 споруда загальною площ ею 500 м2_________________________________
будівель і споруд (прим іщ ень), виробничих о б ’єктів

структурних підрозділів - 1_________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Прізвище, ім ’я по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на ПрАТ «Новопавлівський
гранітний кар’єр» наказами по підприємству призначені:
- Відповідальні за безпечне проведення робіт та експлуатацію машин, механізмів,
устаткування, наказ № 136 від 06 серпня 2019року:
Ільясов Ільгіз Ю рійович - начальник гірничого внутріш ньокар’єрного транспорту;
Дичко Іван М ихайлович - в.о.головного енергетика.
- Відповідальний за пожежну безпеку, у тому числі організацію навчання і проведення
протипожежних інструктажів працівників - Сидоренко Сергій Віталійович, технік-технолог.
наказ № 7 від 22 січня 2020року.
- Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства - Дичко Іван
Михайлович, в.о головного енергетика, наказ № 46 від 08 липня 2019року.
На підприємстві діє постійна комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 56 від
19.03.2020р. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з питань
охорони праці.
Голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці:
1. Івженко М арина О лександрівна - виконавчий директор, пройшла навчання в
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:

- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів», протокол № 328 від 23.09.2019р.. посвідчення № 015555;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», «Порядок
розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворю вань та аварій на
виробництві», затвердж еним постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., протокол
№ 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014372;
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 303 від
16.10.2018р., посвідчення № 005162;
- «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», протокол № 144 від 22.06.2018р.,
посвідчення № 002929;
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці». комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- «Правил охорони праці при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих
гірничих роботах», протокол № 93-17 від 06.06.2017р.. посвідчення № 1634/93;
- «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»,
протокол № 99-17 від 16.06.2017р.. посвідчення № 1695/99.
Пройш ла навчання в Приватному акціонерному товаристві «Н овопавлівський гранітний
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 32 від 27.02.2019р..
перевірила знання: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 499 від 27.02.2019р..
посвідчення № 499 (III гр. до ЮООв).

Ч л ен и ком ісії, т а в ід п о в ід ал ь н і по підрозділах за стан охорони п рац і:
2. М арцишина Ю лія О лександрівна - начальник відділу охорони праці, пройш ла навчання в
Комунальному підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, протокол № 328 від 23.09.2019р. посвідчення № 015556;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворю вань та
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р..
протокол № 258 від 05.08.2019р. посвідчення № 014373;
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів»,, протокол № 136 від 26.06.2018р. посвідчення №
002873 (IV гр. до та понад ЮООв);
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 303 від
16.10.2018р., посвідчення № 005163;
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», протокол № 156 від
04.07.2017р.. посвідчення № 169543;
- «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», протокол № 144 від 22.06.2018р..
посвідчення № 002930.
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці». . комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»,
протокол № 99-17 від 16.06.2017р.. посвідчення № 1698/99.

3. Каменщ икова О льга О лексіївна - інженер з охорони праці, пройш ла навчання в
Комунальному підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, протокол № 400 від 15.01.2018р., посвідчення № 000389:
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», «Порядок
розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворю вань та аварій на
виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р.. протокол
№ 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014382;
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р. посвідчення №
004807 (III гр. до ЮООв);
- Правил охорони праці на автомобільному транспорті, протокол № 144 від 22.06.2018р.,
посвідчення № 002931.
4. Дичко Іван М ихайлович - в.о. головного енергетика, пройшов навчання в Комунальному
підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів», протокол № 282 від 27.08.2019р., посвідчення № 014867;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками». «Порядок
розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворю вань та аварій на
виробництві», затвердж еним постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р.. протокол
№ 15-А від 17.02.2020р. посвідчення № 018080;
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 27 від
26.02.2020р.. посвідчення № 018271;
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», протокол № 19 від
19.02.2020р.. посвідчення № 018160;
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол № 294 від 27.08.2019р..
посвідчення № 0 1 5 0 9 4 ;
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 148 від 27.05.2019р.. посвідчення №
012672 (V гр. до та понад ЮООв);
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці», комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- «Правил охорони праці при експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих
гірничих роботах», протокол № 93-17 від 06.06.2017р., посвідчення № 1633/93.
5. Климова Надія Трохимівна - технічний директор, пройш ла навчання в Комунальному
підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів», протокол № 328 від 23.09.2019р.. посвідчення № 015554;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під' час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17. «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р..
протокол № 258 від 05.08.2019р. посвідчення № 014371.

Державне п і д п р и є м с т в о «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»; комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»,
протокол № 99-17 від 16.06.2017р., посвідчення № 1696/99.
6. Пантю хіна Наталя М иколаївна - директор департаменту з правових питань, пройшла
навчання в К омунальному підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат» Д ніпропетровської
обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, протокол № 328 від 23.09.2019р., посвідчення № 015557:
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», «Порядок
розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворю вань та аварій на
виробництві», затвердж еним постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р.. протокол
№ 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014386;
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів», протокол № 282 від 27.08.2019р.. посвідчення № 015557;
7. Ш утько Лариса М иколаївна - голова профспілкового комітету, пройш ла навчання в
Комунальному п і д п р и є м с т в і «Н авчально-курсовий комбінат» Д ніпропетровської обласної
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р., посвідчення № 000868;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», «Порядок
розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворю вань та аварій на
виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р.. протокол
№ 258 від 05.08.2019р.. посвідчення № 014376.
8. Кожущ енко Євген Вадимович - механік, пройшов навчання в Комунальному підприємстві
«Н авчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з
питань охорони праці перевірила знання:
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р.,
протокол № 15-А від 17.02.2020р. посвідчення № 018081;
- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», протокол № 19 від
19.02.2020р.. посвідчення № 19;
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 27 від
26.02.2020р., посвідчення № 018272.
Пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Н овопавлівський гранітний
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 32 від 27.02.2019р.,
перевірила знання - «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 500 від 27.02.2019р.,
посвідчення № 500 (III гр. до ІОООв).
9. Ільясов Ільгіз Ю рійович - начальник цеху гірничого внутріш ньокар’єрного транспорту,
пройшов навчання в Комунальному підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат»
Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці
перевірила знання:
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками», «Порядок

розслідування та обліку нещ асних випадків, професійних захворю вань та аварій на
виробництві», затвердж еним постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., протокол
№ 258 від 05.08.2019р. посвідчення № 014374;
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 000866;
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол № 36 від 23.02.2018р..
посвідчення № 000953;
- «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», протокол № 303 від
16.10.2018р.. посвідчення № 005164;
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», протокол № 156 від
04.07.2017р.. посвідчення № 169539;
- «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», протокол № 68 від 26.03.2018.
посвідчення № 0 0 1 4 2 0 ;
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р., посвідчення №
04809 (IV гр. до ІОООв).
10. Сидоренко Сергій Віталійович - технік-технолог. пройш ов навчання в Комунальному
підприємстві «Н авчально-курсовий комбінат» Д ніпропетровської обласної ради, комісія з
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 000862;
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол № 139 від 26.06.2017р..
посвідчення № 169437;
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р.. посвідчення №
004810 (IV гр. до та понад ІОООв);
- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», протокол № 45 від
01.03.2018р.. посвідчення № 000998.________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки,
Наявність служби з охорони праці: на підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону
України «Про охорону праці», у зв ’язку зі зміною кадрового складу створена служба охорони
праці, наказ № 31 від 06.02.2018р. О бов’язки з охорони праці покладені на начальника відділу
охорони праці М арциш ину Ю .О., та інженера з охорони праці Каменщ икову О.О.
На підприємстві П рАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» наказом № 65а від 10.04.
2018р. переглянуті, та введені в дію посадові інструкції: виконавчого директора, механіка,
головного енергетика.
начальника відділу охорони праці, інженера з охорони праці,
технічного директора, голови профспілкового комітету, директора департаменту з правових
питань, техніка - технолога, механіка, машиністів екскаваторів, маш иніста навантажувальної
машини, слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів.
Переглянуті, та затверджені наказом № 74 від 09.06.2017р., наказом № 174 від 14 листопада
2019р., наказом № 94 від 14.05.2018р. інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт:
Інструкція з охорони праці для маш иніста екскаватора гідравлічного № 48 від 09.06.2017р.;
Інструкція з охорони праці під час виконанні робіт на навантажувачі № 15 від 14.11.2019р.;
Інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів № 207 від
14.05.2018р. Інструкції по формі і змісту відповідаю ть вимогам НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»._____________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

Згідно до «П оложення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників
підприємства з питань охорони праці», працівники, безпосередньо зайняті на роботах
підвищ еної небезпеки та пов’язані на роботах підвищ еної небезпеки та пов’язані з
експлуатацією технологічних транспортних засобів, пройшли спеціальне навчання і перевірку
знань за розробленими та затвердженими навчальними планами та програмами спеціального
навчання з питань охорони праці.____________________________________________________________
Зазначені працівники пройшли спеціальне навчання і перевірку знань згідно програми
спеціального навчання «М аш иніст екскаватора гідравлічного». «При виконанні робіт
навантажувачем». «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» та виявили задовільні
результати:
Білоус Олег Вікторович - маш иніст екскаватора, пройшов навчання : Українська державна
будівельна корпорація «Укрбуд» Учбово - курсовий комбінат, м. Кременчуг. протокол № 95
від 14 лютого 2020року, посвідчення за професією машиніст екскаватора № 245 від 14 лютого
2020р. Пройшов щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці,
зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба
у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від
23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від
08.07.2019р.
перевірила
знання:
Законів
України
«Про
охорону
праці».
«Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищ еної небезпеки» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12, «Вимоги
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»
НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ А .01.001-2014, «Правил
охорони праці під час розробки корисних копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10,
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12. протокол № 808
від 17.09.2019р.
Самахов Юрій Васильович - машиніст екскаватора, пройшов навчання : Українська державна
будівельна корпорація «Укрбуд» Учбово - курсовий комбінат, м. Кременчуг. протокол № 95
від 14 лютого 2020року. посвідчення за професією машиніст екскаватора № 246 від 14 лютого
2020р. Пройшов щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці,
зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба
у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держ наглядохоронпраці України від
23.09.1994р. № 263/121. комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від
08.07.2019р.
перевірила
знання:
Законів
України
«Про
охорону
праці».
«Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищ еної небезпеки» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12. «Вимоги
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»
НПАОП 0.00-7.14-17. «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ А .0 1.001-2014. «Правил
охорони праці під час розробки корисних копалин відкритим способом» НПАОП 0.00-1.24-10.
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12, протокол № 808
від 17.09.2019р.
Ш елемба Олександр Ю рійович - маш иніст навантажувальної машини, пройшов навчання:
ПАТ «М арганецький гірничо-збагачувальний комбінат», та здобув кваліфікацію - водій
навантажувача, протокол № 83 від 25 листопада 2015року. посвідчення № 199. Пройшов
щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах,
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у
професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від
23.09.1994р. № 263/121. комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від

08.07.2019р.
перевірила
знання:
Законів
України
«Про
охорону
праці»,
«Про
загальнообов’язкове держ авне соціальне страхування», «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки» та
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. «Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0 . 00 - 7 . 11- 12, «Вимоги
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»
НПАОП 0 . 00 - 7 . 14- 17, «Правил пожежної безпеки в Україні»Н АП Б А .0 1. 001 - 2014 , «Правил
охорони праці під час розробки корисних копалин відкритим способом» НПАОП 0 . 00 - 1. 24 - 10,
« Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0 . 00 - 1. 62 - 12, протокол № 808
від 17. 09 . 2019 р .
Васейко Роман Петрович - слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, пройшов
начання: У країнська держ авна будівельна корпорація «Укрбуд» Учбово - курсовий комбінат,
м. Кременчуг, протокол № 385 від 27 травня 2019року. посвідчення № 1099 за професією
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Пройшов щ орічне спеціальне навчання і
перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з
підвищеною небезпекою , затвердженому наказом Д ерж наглядохоронпраці України від
26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого
наказом МОЗ Держ наглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки
знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 08.07.2019р. перевірила знання: Законів України
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про
об ’єкти підвищ еної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП
0.00-7.11-12, «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками» НПАОП 0.00-7.14-17. «Правил пожеж ної безпеки в Україні»НАПБ
А .0 1.001-2014. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП
0.00-1.71-13. « Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12,
протокол № 833 від 11.02.2020р.
Переглянуті, та затвердж ені наказом № 160 від 01.10.2019р. програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, білети по професіям та видам робіт з перевірки знань з
питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці у
відповідності до вимог чинного законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж,
повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж, надання домедичної
допомоги потерпілим від нещ асних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі
виникнення аварійних ситуацій, пожежі і стихійних лих. Затверджені програми з проведення
вступного, первинного, повторного інструктажів.____________________________________________
Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до журналу реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці._________________________________________________________
Записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів
вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._____
та інструктаж у з питань охорони праці,

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації технологічних транспортних засобів, що
декларуються, вони укомплектовані експлуатаційними документами: паспортами та
інструкціями з експлуатації заводів-виробників. Технічне обслуговування і ремонт
технологічних транспортних засобів, що декларую ться, проводиться відповідно до вимог,
викладених у паспортах та інструкціях з експлуатації заводів-виробників. затверджених
графіків технічного обслуговування і ремонту технологічних транспортних засобів, що
декларую ться.______________________________________________________________________________
Ремонт і технічне обслуговування технологічних транспортних засобів проводиться
власними силами підприємства.____________________________________________________________
експлуатаційної докум ентації

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими
засобами індивідуального захисту, мийними та знеш коджувальними засобами, згідно:
- ст. 8 Закона У країни «Про охорону праці»;
- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей, затверджених
наказом Держ авного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
16 квітня 2009 року № 62;
- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом
Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від
21.08.2008 року № 184.
'
Засоби індивідуального захисту утримую ться у справному стані, зберігаються та
експлуатуються згідно інструкції з їх експлуатації заводів-виготовлю вачів. Працівникам
підприємства безоплатно за встановленими нормами видаються спеціальний одяг, спеціальне
взуття та інші засоби індивідуального захисту, зокрема:
М ашиніст екскаватора гусеничного забезпечується: костюм х/б (на 12 міс.), черевики (на 12
міс.), рукавиці комбіновані (1 пара на міс.), каска захисна з підш оломником (на 24 міс.),
окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (до зносу), вкладиш і протишумові (до
зносу);_______________________________________________________________________________________
М ашиніст навантаж увальної машини (виконання робіт на навантажувачі фронтальном),
забезпечується: костю м х/б (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці комбіновані (1 пара на
міс.), каска захисна з підш оломником (на 24 міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор
пилозахисний (до зносу), вкладиш і протишумові (до зносу);__________________________________
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів забезпечується: костюм х/б (на 12 міс.),
фартух (на 6 міс.), черевики ( на 12 міс.), чоботи гумові (на 36 міс.), костюм водозахисний (на
36 міс.), нарукавники хлорвінілові (на 6 міс.), рукавиці комбіновані (на 1 міс.), респіратор
пилозахисний (до зносу), каска захисна з підшоломником (на 24 міс.), окуляри захисні (до
зносу), куртка утеплена (на 36 міс).__________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

Усі працівники підприємства під час прийому на роботу та періодично (згідно акту визначення
категорій працівників, які підлягають попередньому та періодичному медоглядам) проходять
медичні огляди. На підприємстві наказом № 42 від 02.03.2020р., відповідно до п. 3.5 «Порядку
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом
М іністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007р. № 246 організовано періодичний
медичний огляд робітників.
Згідно ст. 13
Закону України «Про охорону праці», на підприємстві своєчасно
переглядаються та затверджуються наступні акти з охорони праці, що діють у межах ПрАТ
«Новопавлівський гранітний кар’єр»:
- Положення про службу охорони праці, наказом № 41 від 02.03.2020р.;
- Положення про систему контролю за станом охорони праці на підприємстві, наказом № 41
від 02.03.2020р.;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників підприємства з
питань охорони праці, наказ № 41 від 02.03.2020р.;
- Положення про систему управління охороною праці, наказ № 209 від 01.11.2018р.;
^ Положення про комісію з питань охорони праці, протокол загальних зборів трудового
колективу від 03.09.2018р.;
- М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці, наказ № 17 від 04.02.2019р.;

- Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт з підвищ еною небезпекою
та управління роботами, що виконую ться підрядними організаціями, наказ № 112 від
05.06.2018р.:
- Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт в
структурних підрозділах П рАТ «Новопавлівський гранітний кар ’єр», наказом № 132 від
27.06.2018р.;
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наказ № 160 від 01 жовтня 2019р.;
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці, наказ №
132 від 27 червня 2018р.;
- Перелік ж урналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;
- Ж урнал реєстрації протоколів засідання комісії з перевірки знань щ орічного спеціального
навчання з питань охорони праці;
- Н авчально-тематичний план та програми попереднього спеціального навчання з питань
охорони праці для працівників підприємства, наказ № 160 від 01 жовтня 2019р.;
- Програми проведення стажування для працівників підприємства, наказ № 132 від 27 червня
2018р.;
- План-графік проведення щ орічного спеціального навчання і перевірки знань з питань
охорони праці працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищ еною
небезпекою, затвердж еному наказом Держ наглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та
Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі затвердженого наказом МОЗ
Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121 в 2020р.;
- Наказ № 56 від 19.03.2020р. про внесення змін до складу комісій з перевірки знань з питань
охорони праці;
- Наказ № 57 від 22 березня 2018р. про призначення посадових осіб, відповідальних за
проведення інструктажів з охорони праці;
- Наказ № 171 від 05 листопада 2019р. про порядок розробки план-графіку проведення
щорічного спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- Наказ № 196 від 13 грудня 2019р. про затвердження переліку робіт, що виконуються на
висоті;
- Наказ № 137 від 06 серпня 2019р. про призначення відповідальних осіб за роботу
вантажопідіймальних маш ин та механізмів;
- Наказ № 136 від 06 серпня 2019р. про призначення відповідальних осіб за безпечне
проведення робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування;
- Наказ № 118 від 27 червня 2019р. про затвердження переліку робіт з підвищ еною
небезпекою.
На п ід п р и єм стві м ат ер іа л ь н о -тех н іч н а база відп овідає ви м о гам зак о н о д а в ст в а з
п и т ан ь охорони п р ац і т а п р о м и сл о во ї безпеки, затвер д ж ен и й в и к о н а в ч и м д и р екто р о м
від 18.09.2019р. реєстр н о р м ат и в н о -п р а в о в и х а к т ів з п и т а н ь охорони п рац і, я к и м и
ко р и сту ю ться на п ід п р и єм стві:
1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами;
2. Кодекс законів про працю України зі змінами;
3. Закон України «Про о б ’єкти підвищ еної небезпеки»;
4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами;
5. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені
наказом Д ерж гірпромнагляду від 27.03.2007р. № 62;
6. НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та
електромереж на відкритих гірничих роботах, затверджені наказом М НС України від
05.04.2012р. № 6 7 1 ;
7. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями,
затверджені наказом М іністерства енергетики та вугільної промисловості України
від
19.12.2013р. № 9 6 6 ;

8. НПАОП 0.00-1.62-12 П равила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені
наказом М іністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012р. № 964;
9. НПАОП 0.00-1.75-15 П равила охорони праці під час вантажно - розвантажувальних робіт,
затверджені наказом М інерговугілля від 19.01.2015р. № 21;
10. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджені наказом М іністерства
соціальної політики України від 19.01.2018р. № 62;
11. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском, затвердж ені наказом М інсоцполітики від 05.03.2018р. № 333;
12. НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, затверджені наказом М іністерства
соціальної політики України від 15 травня 2018р. N 704;
13. НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом, затверджені наказом Держ гірпромнагляду від 18.03.2010р. № 61 зі
змінами;
14. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищ еною небезпекою , затверджений наказом
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15;
15. НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей
промисловості, затверджені наказом Держ гірпромнагляд від 16.04.2009р. № 62;
16. НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості,
затверджені наказом Держ гірпромнагляд від 21.08.2008р. № 184;
17. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства,
затверджене наказом Держ авного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та
гірничого нагляду від 21.03.2007р. № 55;
18. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держ наглядохоронпраці від 26.01.2005р.
№ 15 зі змінами;
19. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене
наказом Комітету по нагляду за охороною праці М іністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 1998р. № 9 зі змінами;
20. НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом
Державного комітету У країни з нагляду за охороною праці від 15.11,2004р. № 255 зі змінами;
21. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних
актів з охорони праці, що дію ть на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету
України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993р. № 132;
22. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників, затверджені наказом М іністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня
2012 р. № 6 7 ;
’
23. НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом
М інсоцполітики від 29.11.2018р. № 1804;
24. НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання
виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом М інсоцполітики від 28.12.2017р.
№ 2072;
25. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
затверджені наказом Держ наглядохоронпраці України від 09.01.1998р. № 4;
26. Правила пож еж ної безпеки в Україні, затверджені наказом М іністерства внутрішніх справ
України від 30.12.2014р. № 1417;

21. Порядок розслідування та ведення обліку нещ асних випадків, професійних захворювань і
аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету М іністрів України від 17 квітня
2019р. № 337;
28. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та експлуатацію
(застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, затверджений
постановою КМ У від 26.10.2011 № 1107 зі змінами;
29. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений
наказом М іністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007р. № 246;
30. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом
М іністерства охорони здоров’я України. Держ авного комітету України по нагляду за
охороною праці від 23 вересня 1994р. № 263/121.
М атеріальна-технічна база ПрАТ «Н овопавлівський гранітний кар’єр» відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
На підприємстві існує кабінет з охорони праці, обладнаний сучасними технічними засобами
навчання, стендами з охорони праці, наглядними і навчально - методичними матеріалами з
охінтеян нраш. пож еж ної безпеки-» електробезпеки, та надання перш ої домедичної допомоги.
натміісгь и й о м ати в н о -гта в о в л /те м атеріально-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення

М .О. Івженко
(ініціали та прізвищ е)

2020р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному
органі Держпраці £?£ '-■/
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Примітки: 1. Ф ізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили
про це відповідному органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті

