
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця_______ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47,
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 00190905,
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Герасимчук Олександр Миколайович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. / факс: +38(056) 407-63-11, e-mail: info(a),ingok.com.ua і

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;

Роботи виконуються на промисловому майданчику ПРАТ «ІНГЗК»
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

за адресою: 50064, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, буд. 47
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

_____ Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»
(найменування страхової компанії,

_________________ з 01.01.2020р. по 31.12.2020р., №3500678, 10.12.2019р.__________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 

__________________________ 22.05.2020р., ТОВ «ПромТехДіагностика»_____________________
(дата проведення аудиту)

Я, Герасимчук Олександр Миколайович,______________________________________
(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: кар’єрний самоскид БЕЛАЗ-75131, 2019 р. в.,_______
Білорусь, державний номерний знак - Т09262АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007284

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

від 16.07.2019 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;



колісний бульдозер БЕЛАЗ -75231, 2019 р. в.,.Білорусь, державний номерний знак -
Т09663АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007265 від 16.07.2019 видане Головним___________
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; колісний бульдозер БЕЛАЗ -75231,
2019 р. в., Білорусь, державний номерний знак - Т09664АЕ, свідоцтво про реєстрацію______
АЕ007266 від 16.07.2019 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській 
області; бульдозер LIEBHERR PR 776, 2019 р .в., Німеччина, державний номерний знак -
Т09391АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007413 від 16.09.2019 видане Головним___________
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; бульдозер на гусеничному ходу_____
CATERPILLAR D10T2, 2019 р. в., США, державний номерний знак - Т09400АЕ,_________
свідоцтво про реєстрацію АЕ007422 від 16.09.2019 видане Головним управлінням_________
Держпраці у Дніпропетровській області; автогрейдер KOMATSU GD825A-2, 2019 р. в., 
Японія, державний номерний знак - Т09493АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007521 від
04.11.2019 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;________
автогрейдер KOMATSU GD825A-2, 2019 р. в., Японія, державний номерний знак -________

Т09494АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ007522 від 04.11.2019 видане Головним___________
управлінням Держпраці, у Дніпропетровській області; навантажувач дизельний DP40NT, 
2019 р. в., Китай, державний номерний знак - Т09769АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
АЕ007828 від 25.03.2020 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються застосовуються)

області._____________________________________________________________________________
без отримання відповідного дозволу,

______Кількість робочих місць - 2681, в тому числі на яких існує підвищений ризик________
кількість робочих місць, у  тому числі тих,

виникнення травм -  2562._______________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адреса розташування підприємства: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця 
Рудна, 47.______________________________________________________________________________

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

Інші відомості: Генеральний директор ПРАТ "ІНГЗК» Герасимчук Олександр 
Миколайович та директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього 
середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій Сергій Анатолійович пройшли навчання із законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 13.09.2018р. № ОП 362 -18).
_____ Розпорядженнями по цеху технологічного автотранспорту ПРАТ «ІНГЗК» від
21.11.2019р. №1525 та від 21.04.2020р. №730 начальника колони (автомобільної) №1 
Алєксєєва Сергія Юрійовича, начальника дільниці внутрішньокар’єрного транспорту і 
будівництва доріг Демиденко Олександра Сергійовича, майстра дільниці технічного 
обслуговування та ремонту Яроменка Бориса Адамовича призначено відповідальними 
особами за безпечну експлуатацію, організацію своєчасного огляду та справний технічний 
стан технологічних транспортних засобів.
_____ Алєксєєв С.Ю. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки курсу охорони праці в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку знань 
в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2018р. № 199-1): із НПАОП 0.00-
1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в КП «Навчально- 
виробничий центр» ДОР» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019р. № 58



(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
29.05.2019р. № 111); із НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила з охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом", із НПАОП 0.00-1.24-10 
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», 
із НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» на ПРАТ «ІНГЗК» та перевірку знань в комісії підприємства, створеної на підставі 
наказу від 18.01.2019р. №64 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці від 04.11.2019р. №186, від 04.11.2019р. №187, від 05.05.2020р.№6).

Демиденко О.С. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки на 
ПРАТ «ІНГЗК» та перевірку знань в комісії підприємства, створеної на підставі наказу від 
18.01.2019р. №64 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 04.11.2019р. №188); із НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» в ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в 
комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 21.03.2018р.- № 68 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 13.04.2018р. № 49-18); із НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила з 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом", із 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
на ПРАТ «ІНГЗК» та перевірку знань в комісії підприємства, створеної на підставі наказу 
від 18.01.2019р. №64 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 04.11.2019р. №186 та від 05.05.2020р. №6): із НПАОП 0.00-1.24-10 
«Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» 
в ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017р. №102 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
23.03.2018р. № 30-18).

Яроменко Б.А. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
курсу охорони праці в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку знань в 
комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці від 31.01.2019р. № 17/1); із НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії, створеної 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
04.03.2019р. № 58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 29.05.2019р. № 111); із НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів" в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії, створеної на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
04.03.2019р. №58 (перевірка знань -протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 02.05.2019р. №186); із НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» на ПРАТ «ІНГЗК» та перевірку знань в комісії 
підприємства, створеної на підставі наказу від 18.01.2019р. №64 (перевірка знань - протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.05.2020р. №6).___________

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

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону 
України "Про охорону праці" на підприємстві у 2018 році переглянута та затверджена 
структура служби охорони праці і створена дирекція з охорони праці, промислової безпеки 
та охорони навколишнього середовища, яка підпорядкована директору з охорони праці.



промислової безпеки та охорони навколишнього середовища (наказ від 26.11.2018 13660).
Дирекція з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища 

включає:
- відділ охорони праці;
- відділ промислової безпеки;
- відділ лінійного контролю;
- спецвідділ.
- спеціальну об’єктову аварійно-рятувальну службу.________________________________

(наявності служби охорони праці,

Також на ПРАТ «ІНГЗК» переглянуті та затверджені:
- «Положення про службу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від 23.11.2018р. 

№1354);
- «Положення про комісію з питань праці ПРАТ «ІНГЗК» (ухвалене конференцією 

трудового колективу від 20.01.2012р.);
- «Положення про систему управління охороною праці в ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від 

31.03.2016 № 254):
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці в ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від 14.12.2017 № 1392);
- «Програма вступного інструктажу з питань охоронт праці в ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від 

17.07.2014 № 480);
- Переліки інструкцій з охорони праці, за якими проводиться первинний та повторний 

інструктажі з питань з охорони праці в структурних підрозділах ПРАТ «ІНГЗК»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці в ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від

06.09.2018 № 1013);
- Наказ від 18.01.2019 №64 про склад комісій з перевірки знань з питань охорони праці;
- Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ про 

затвердження переліку інструкцій та графіку перегляду від 29.08.2018р. №970), в тому 
числі: «Інструкція з охорони праці для водіїв автотранспортних засобів, занятих на 
вивезенні гірничої маси з кар'єру цеху технологічного автотранспорту», затверджена 
наказом від 06.05.2019р. №521; «Інструкція з охорони праці для водіїв автотранспортних 
засобів цеху технологічного автотранспорту», затверджена наказом від 23.08.2019р. 
№1016, «Інструкція з охорони праці для машиністів бульдозера, автоскрепера, автогрейдера 
цеху технологічного автотранспорту», затверджена наказом від 13.06.2018р. №653, 
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на навантажувачі цеху технологічного 
автотранспорту», затверджена наказом від 12.03.2018р. №274.

-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 (працівникам проведені інструктажі 
з охорони праці з відмітками в журналах реєстрації).

Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 18.01.2019р. №64 створена постійно-діюча комісія 
підприємства з перевірки знань нормативних актів з охорони праці у працівників 
відповідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці на ПРАТ «ІНГЗК». Голова комісії -  директор з охорони праці, 
промислової безпеки та охорони навколишнього середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А., 
заступник голови комісії -  начальник відділу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В. 
та члени комісії: головний механік ПРАТ «ІНГЗК» Черкасов Г.С., головний фахівець (з 
транспорту) ПРАТ «ІНГЗК» Прядко С.О., начальник СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О. 
_____ Голова і члени комісії пройшли навчання та перевірку знань:
______- директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього
середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А. пройшов навчання із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» 
та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від



13.09.2018р. № ОП 362-18), із НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» » та НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 р. №58 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
05.04.2019р. № 95/1-19), із НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів" в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. №68 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.12.2019р. № 43-19);

- начальник відділу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В. пройшов навчання 
із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, із НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». НПАОП 0.00-
1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», із НПАОП 0.00-1.72-14 
"Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом», із НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Управління Держпраці від 
15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 28.11.2017р. № 415-17). із НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів" в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. №68 (перевірка знань - протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.12.2019р. № 43-19);

- головний механік ПРАТ «ІНГЗК» Черкасов Г.С. пройшов навчання із законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, із НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Управління 
Держпраці від 15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17);

- головний фахівець ВПКР ПРАТ «ІНГЗК» Прядко С.О. пройшов навчання із 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. із НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила з 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом", із 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в 
Ж .  «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, 
створеної на підставі наказу Управління Держпраці від 15.05.2017 р. № 65 (перевірка знань - 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017р. 
№ 415-17), із НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 
та НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів" в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
21.03.2018 р. №68 {перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 20.12.2019р. № 43-19);

- начальник СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О. пройшов навчання із законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, із НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в ДП «Головний навчально-
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу



Управління Держпраці від 15.05.2017 р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17), із НПАОП 0.00-1.83-18 
"Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів" в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. №68 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
20.12.2019р. № 43-19);

Також створені постійно-діючі комісії в структурних підрозділах підприємства.
_____ Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
_____ Гавриленко О.О. має посвідчення водія (державного зразка) та пройшов навчання на
ПРАТ «ІНГЗК» за професією «водій кар’єрних самоскидів БЕЛАЗ-75131», посвідчення від
11.09.2008р. №826;

Наріжній В.П. має посвідчення тракториста-машиніста (державного зразка) та 
пройшов навчання на ПРАТ «ІНГЗК на право виконання робіт на колісному бульдозері 
БЕЛАЗ -75231 та його модифікацій, посвідчення від 25.02.2014р. №46;

Вербицький В.В. має посвідчення тракториста-машиніста (державного зразка) та 
пройшов навчання на ПРАТ «ІНГЗК на право виконання робіт на колісном бульдозері 
БЕЛАЗ -7823 та його модифікацій, посвідчення від 10.02.2006р. №135;

Голуб О.О. має посвідчення тракториста-машиніста (державного зразка) та пройшов 
навчання з отриманням сертифікату на право управління бульдозером LIEBHERR PR 776;

Бабенко О.О. має посвідчення тракториста-машиніста (державного зразка) та пройшов 
навчання з отриманням сертифікату на право управління бульдозером на гусеничному ходу 
CATERPILLAR D10T2;

Сьомка К.О. має посвідчення тракториста-машиніста (державного зразка) та пройшов 
навчання з отриманням сертифікату на право управління автогрейдером 
KOMATSU GD825A-2;
_____ Шкурко І.В. має посвідчення тракториста-машиніста (державного зразка) та пройшов
навчання з отриманням сертифікату на право управління автогрейдером 
KOMATSU GD825A-2.
______Подтуркін М.В. має посвідчення водія (державного зразка) та пройшов навчання на
ПРАТ «ІНГЗК» за професією «водій навантажувача», посвідчення від 05.13.2013р. №226.

Згідно з «Положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці в ПРАТ «ІНГЗК» працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
цеху технологічного автотранспорту ПРАТ «ІНГЗК», протоколи: від 06.03.2020р. №10- 
ВКТ/1, від 11.03.2020р. №10-ВКТ/2. в ід  16.03.2020р. №4/1-1. від 17.03.2020 №10-ВКТ/3. від 
21.03.2020р. №31 -ВКТ. від 25.03.2020р. №34-ТОіР/21.___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Періодичний медичний огляд працівники пройшли в ТОВ «МЕДІКОМ КРИВБАС».
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на технологічні 

транспортні засоби, що декларуються. Раз на рік технологічним транспортним засобам 
проводиться технічний огляд експертами ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці» (акти 
технічного огляду від: 02.07.2019р., 09.08.2019р.. 30.08.2019р.. 04.10.2019р., 15.11.2019р.).

експлуатаційної документації,

Ремонт та технічне обслуговування технологічних транспортних засобів виконується 
працівниками підприємства згідно з дозволом, виданим Головним управлінням Держпраці 
у Дніпропетровській області №0578.16.12, строк дії якого продовжено до 18.01.2023р. _

Працівники ПРАТ «ІНГЗК» забезпечені в повному обсязі спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно з «Нормами безоплатної видачі спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників гірничодобувної 
промисловості», затвердженими наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.08.2008р. №184, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10.09.2008р. за №832/155. Видача працівникам і повернення 
ними 313 обліковується в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших 313. На підприємстві дотримуються загальних вимог до засобів індивідуального



захисту, встановленими НПАОП 0.00-17-18 «Мінімальними вимогами безпеки і охорони
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», працівники також забезпечені: покажчиками напруги, діелектричними рукавичками. 
їхнє випробування виконується власною електротехнічною лабораторією (лист Держпраці 
про отримання заяви на видачу дозволу від 11.08.2016р. №8363/1/12-ДП-16).

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.35-04 
«Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00- 
1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». 
НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і 
нерудних копалин відкритим способом», НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів", НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 00.0-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» та інші. Також на підприємстві розроблені програми 
проведення навчання з питань охорони праці та тестові білети по професіям з перевірки 
знань з питань охорони праці. ПРАТ «ІНГЗК» забезпечене необхідною навчально- 
методичною літературою, наглядними посібниками, нормативно - правовими актами з 
охорони праці, які постійно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

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

О.М. Герасимчук
(ініціали та прізвище)

2-5 0 5  20^с-р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці

^  2 0 ^  р. № ^ 7  <&>. ___________________________

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 в паспорті.




