
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Державне підприємство «Східний гірничо -збагачувальний комбінат»,___________________
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________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, номер телефону, адреса електронної пошти;

(095) 35-32-577, E-mail: vostgok@email.dp.ua. offise.rmz@vostgok.net ______________________
______Відокремлений підрозділ Дніпродзержинський хімічний завод.51917 Дніпропетровська
обл. м. Кам'янське пр. Аношкіна 179__________________________________________________

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

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ______________ ПАТ «Страхова
компанія «Мега-Поліс» дійсний до 12 березня 2021 Договір №12586-36 додаткова угода №5

(найменування страхової компанії,
_________ від 12.03.2020 _________________________________ _

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

____________ _________23.06.2020_________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________________________________
Роботи в траншеях, котлованах, камерах, замкнутому просторі (ємностях)____________________
Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій_________________
Обстеження, ремонт повітропроводів____________________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої
частоти__________________________________________________________________________
Злив балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним
та інертним (аргон, ацетилен, азот, гелій, кисень, вуглекислота) газом, їх зберігання__________
Зварювальні роботи___________________________________________________________________
Газополум'яні роботи_________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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Технологічне устаткування хімічного виробництва, а саме:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- ємність У=9,8 м3, № 75 рік виробництва 1983, країна виробник СРСР;_________________________
- фільтр -  прес ПМ 6-630/45 к рік виробництва 1980, країна виробник СРСР;____________________
- зумпф №102 рік виробництва 1992, країна виробник Україна;________________________________

тип або марка (за наявності), дата виготовлення, країна походження

Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання) (п.7 додатку 7), а саме:____________________________________
- розподільча підстанція ЗРУ-2 10 кВ, 1980р.в., країна виробник СРСР;________________________
- розподільча підстанція РП-201 10 кВ, 1980р.в., країна виробник СРСР;______________________
- розподільча підстанція РП-204 10 кВ, 1985р.в., країна виробник СРСР;_______________________
- розподільча підстанція РП-17 10кВ 1983р.в., країна виробник СРСР;_________________________
- розподільча підстанція РП-53 10кВ, 1977 р.в., країна виробник СРСР;_______________________

- трансформаторна підстанція ТП85 з трансформаторами ТМ1000/0,4 - 2 од., 1980р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП26 з трансформаторами ТМЗ-630 - 2од., 1978р.в., країна виробник 
СРСР;___________________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП30 з трансформаторами ТМЗ-630 - 2 од., 1975р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП80 з трансформаторами ТМЗ-1600 - 2 од., 1976р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП89 з трансформаторами ТМЗ-630 - 2 од. 1979 р.в., країна виробник 
СРСР;___________________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП201 з трансформаторами ТМЗ-1600/10/0,4 - 2 од., 1979р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП202 з трансформаторами ТМЗ-1600/10/0,4 - 2 од. 1980 р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП203 з трансформаторами ТМЗ-1600 - 2 од., 1980р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП204 з трансформаторами ТМЗ-1600 - 2од., 1978р.в. , країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП205 з трансформаторами ТМЗ-1600 - 2 од. 1978р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- трансформаторна підстанція ТП206 з трансформаторами ТМЗ-1600 - 2 од., 1978р.в., країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________

- тансформатор Т-1 ТМ-4000/10/6 1984р.в., країна виробник СРСР;____________________________
- тансформатор Т-2 ТМ-4000/10/6 1984рв., країна виробник СРСР;
- кабельна лінія 10кВ ГПП ЗРУ1 - ГПП ЗРУ2;
- кабельна лінія 10кВ ГПП ЗРУ1 - РП-17;
- кабельна лінія 10кВ ГПП ЗРУ1 - ТП-89;
- кабельна лінія 10кВ ГПП ЗРУ2 - РП-201;
- кабельна лінія 10кВ ГПП ЗРУ2 - РП-202;
- кабельна лінія 10кВ РП-201 - РП-204;
- кабельна лінія 10кВ РП-17 - ТП-80;
- кабельна лінія 10кВ РП-17 - ТП-85;
- кабельна лінія 10кВ РП-53 - ТП30;
- кабельна лінія 10кВ РП-46 - ТП-26;

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

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05мПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива (п.9 додатку 7), а саме:_________________

- сосуд (монжус)зав.№4-219/1, рік виробництва 1984, країна виробник СРСР;



- сосуд (монжус)зав.№4-219/5, рік виробництва 1984, країна виробник СРСР;
- сосуд (монжус)зав.№4-219/6, рік виробництва 1984, країна виробник СРСР;___________________
- ресивер У=10м3 зав. № 01.2001-73230/10, рік виробництва 2001, країна виробник Україна;_______
- ресивер У=10м3 зав. № 01.2001-73230/11, рік виробництва 2001, країна виробник Україна;_______
- ресивер У=54м3 зав.№ 131, рік виробництва 1971, країна виробник СРСР;____________________
- ресивер У=54м3 зав.№ 237, рік виробництва 1974, країна виробник СРСР;____________________
- повітрозбірник В-02-М1 зав.№ 143, рік виробництва 1981, країна виробник СРСР;_____________

Вантажопідіймальні крани та машини, підйомники для підіймання працівників, а саме:_________
- підйомник автомобільний гідравлічний 0,250т зав. № 294, рік виробництва 1989, країна виробник
СРСР;___________________________________________________________________________________
-кран підвісний електричний однобалковий Р=1,0т зав. № 90970, рік виробництва 1979, країна
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
-таль електрична 0=3,0 т зав. № 11058, рік виробництва 1978, країна виробник СРСР;__________
-таль електрична 0=3,0 т зав. № 994, рік виробництва 1963, країна виробник СРСР;____________
- таль електрична пересувна 0=3,0 т зав. № 12986, рік виробництва 1961, країна виробник СРСР;
- таль ручна 0=3,2т зав. № 11758, рік виробництва 1978, країна виробник СРСР;________________
- кран мостовий однобалковий підвісний електричний 0=1,0т зав. № 130347, рік виробництва 
1991, країна виробник Україна;____________________________________________________________
- кран підвісний електричний однобалковий 0=3,2 т зав. № 371058, рік виробництва 1987, країна
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
-таль електрична 0=0,5 т зав. № 17352, рік виробництва 1981, країна виробник СРСР;__________
- таль електрична ТЕ-2-531 (0=2 т) зав. № 132044, рік виробництва 1981, країна виробник СРСР;
- кран мостовий однобалковий підвісний електричний 0=3,2 т зав. № 302820, рік виробництва
1981, країна виробник СРСР;______________________________________________________________
-таль електрична ТЕ1-531 (0=1,0 т) зав. № 5965, рік виробництва 1973, країна виробник СРСР;
- таль ручна 0=5,0 т зав. № 7866, рік виробництва 1988, країна виробник СРСР;_________________
- кран мостовий електричний однобалковий підвісний 0=5,0 т зав. № 6, рік виробництва 2006, 
країна виробник Україна;_________________________________________________________________
- кран мостовий електричний однобалковий підвісний 0=5,0 т зав. № 7, рік виробництва 2006, 
країна виробник Україна;_________________________________________________________________
- ручний штабелер гідравлічний «^кіЬег» 0=1 т зав. № 10070417, рік виробництва 2010, країна 
виробник Німеччина;____________________________________________________________________
- кран електричний підвісний однобалковий 0=2,0 т зав. № 2831, рік виробництва 1983, країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- кран підвісний електричний однобалковий 0=5,0 т зав.№ 75386, рік виробництва 1972, країна 
виробник СРСР;
- кран електричний підвісний однобалковий 0=5,0 т зав. № 35179, рік виробництва 1973, країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- кран електричний підвісний однобалковий 0=5,0 т зав. № 48426, рік виробництва 1974, країна 
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
- кран електричний мостовий однобалковий 0=5,0 т зав. № 198, рік виробництва 1987, країна
виробник СРСР;__________________________________________________________________________
-кран мостовий електричний 0=32,0/5 т зав. № 20435, рік виробництва 1982, країна виробник
СРСР;__________________________________________________________________________________
-кран мостовий 0=2 т зав. № 40817, рік виробництва 1977, країна виробник 
СРСР;__________________________________________________________________________________
- кран підвісний електричний 0=5,0 т зав. № 506349, рік виробництва 1985, країна виробник 
СРСР;__________________________________________________________________________________
- кран електричний 0=1,0 т зав. № 111939, рік виробництва 1984, країна виробник 
СРСР.___________________________________________________________________________________

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

Кількість робочих місць - 115 осіб, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  71 .______________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Будівель-65, споруд-22, індексний номер витягу 80338951 з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права.____________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 
Структурних одиниць 5 -  адміністративні та виробничі споруди за адресою: Дніпропетровська 

обл., м. Кам’янське, пр.. Аношкіна, буд. 179_________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

- відповідальний за стан умов праці та створення безпечних і здорових умов праці в цілому по 
ДП «СхідГЗК» - генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович пройшов навчання та 
перевірку знань із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП 
«ГМНЦ», м. Київ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
25.05.2018 № 183-18).____________________________________________________________________

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

• Дніпродзержинський хімічний завод Державного підприємства «Східний гірничо - 
збагачувальний комбінат»: _______________________________

Наказом генерального директора Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний 
комбінат» від 31.01.2020 № 37 затверджено перелік відповідальних осіб по 
підрозділам:_____________________________________________________________________________

- відповідальний за стан умов праці та створення безпечних і здорових умов праці по 
Відокремленому підрозділу Дніпродзержинський хімічний завод Державне підприємство 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» - директор Бурлаєв Сергій Федорович пройшов 
навчання та перевірку знань із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної 
безпеки в центральній комісії Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний 
комбінат» м. Жовті Води (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
26.03.2018 № 64).

- Заступник директора заводу з виробництва Ліндт Костянтин Альбертович -  за нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання; за організацію і безпечне виконання робіт на висоті; за безпечне 
проведення вантажно-розвантажувальних робіт; за виконання підготовчих (вогневих) робіт; за 
безпечне проведення робіт навантажувачами.________________________________________________

- Провідний інженер енерго-механічної групи Єрьомкін Сергій Іванович -  за контроль за 
технічним станом і дотриманням вимог щодо безпечної експлуатації технологічних трубопроводів 
на виробничих дільницях.________________________________________________________________

- Механік енерго-механічної групи Горожанкін Сергій Петрович -  за утримання 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в справному стані 
(механічна частина); за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, 
мобільними підйомниками; за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під 
тиском; за проведення технічного огляду, випробування та/або експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; за технічний 
стан навантажувачів (механічна частина); за технічний нагляд за якістю ремонту систем 
вентиляції у хімічних виробництвах._______________________________________________________

- Енергетик енерго-механічної групи Глущенко Ольга Олексіївна -  за утримання 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в справному стані 
(електрична частина); за надійну і безпечну експлуатацію компресорної установки і 
повітропроводів; за технічний стан навантажувачів (електрична частина)._____________________

Заступник директора заводу з виробництва Ліндт Костянтин Альбертович пройшов навчання та 
перевірку знань:_________________________________________________________________________



- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки в центральній 
комісії Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний комбінат» м. Жовті Води 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.02.2018 № 45);_______

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 37-18 Д);____________________

- НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи у хімічних лабораторіях» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 38-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 39-18 Д);____________________________

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 69.1-19 Д);__________________

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 70.1-19 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
28.09.2018 № 71-18 Д);___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 7 2-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д).____________________________

«З питань пожежної безпеки» в Дніпропетровському обласному спеціалізованому ремонтно- 
будівельному підприємстві протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України 
м. Дніпро (протокол перевірки знань від 26.05.2017 № 14).___________________________________

Провідний інженер енерго-механічної групи Єрьомкін Сергій Іванович пройшов навчання та 
перевірку знань:_________________________________________________________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки в центральній 
комісії Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний комбінат» м. Жовті Води 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.11.2017 № 133);______

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 37-18 Д);____________________



- НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи у хімічних лабораторіях» -
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 38-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 39-18 Д);____________________________

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 69.1-19 Д);__________________

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 7 0.1-19 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
28.09.2018 № 71-18 Д);___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 72-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 68.1-19 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» - навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.03.2019 № 22-19 Д);____________________________________________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 29.09.2017 № 73-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 27.10.2017 № 87-17 Д).____________________________

«З питань пожежної безпеки» в Дніпропетровському обласному спеціалізованому ремонтно- 
будівельному підприємстві протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України 
м. Дніпро (протокол перевірки знань від 17.08.2018 № 30).___________________________________



Механік енерго-механічної групи Горожанкін Сергій Петрович пройшов навчання та перевірку
знань:__________________________________________________________________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки - навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 21.12.2018 № 107-18 Д);___________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 108-18 Д);___________________________

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 69.1-19 Д);__________________

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 110-18 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
21.12.2018 № 109-18 Д);__________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 110-18 Д);___________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2019 № 68-19 Д);___________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 111-18 Д);___________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 112-18 Д).___________________________

Енергетик енерго-механічної групи Глущенко Ольга Олексіївна, пройшла навчання та перевірку 
знань:__________________________________________________________________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки - навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.09.2017 № 72-17 Д);____________________________________________



-ИПАРП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» - навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду nrBKÇ», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.09.2017 № 24-17 Д);____________________________________________

-ЫПЛОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - навчання 
та перевірка знань в комісії Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний 
комбінат» м. Жовті Води (протокол засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки від 
03.07.2019) має V групу з електробезпеки, допущена в якості адміністративно-технічного 
персоналу в електроустановках до і вище 1000 В.___________________________________________

«З питань пожежної безпеки» в Дніпропетровському обласному спеціалізованому ремонтно - 
будівельному підприємстві протипожежних робіт добровільного пожежного товариства України 
м. Дніпро (протокол перевірки знань від 31.05.2019 № 15).___________________________________

№  період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними працівники, 
які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з охорони 
праці. Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджено наказом генерального директора від
23.05.2018 № 320.________________________________________________________________________

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

№  Державному підприємстві «Східний гірничо -збагачувальний комбінат» наказом генерального 
директора від 05.02.2008 № 53 переглянуте «Положення про систему управління охороною праці 
на ДП «СхідОЮ). Система управління охороною праці на підприємстві функціонує відповідно до 
вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці», згідно із Законом України «Про охорону 
праці», Типовим положенням про службу охорони праці та Положенням про службу охорони 
праці ДП «Ç^mOK:», затвердженим наказом генерального директора від 20.02.2018 № 86. 
функціонує служба охорони праці. Шказом генерального директора. ДП « ^ m O K »  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 
охорони праці ^ м а р  Ірина Вікторівна.

наявністю служби охорони праці

H  ДП «С хідО ^) розроблені та затверджені відповідними наказами інструкції з охорони праці 
по професіям і видам робіт, які розроблені відповідно до вимог ЫПЛОП 0.00 -4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом ^ми^ету 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).

Шказом генерального директора від 05.12.2019 № 501 затверджені інструкції з охорони праці за 
професіями і за видами робіт, які діють у Відокремленому підрозділі Дніпродзержинський 
хімічний завод Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний комбінат».
- Інструкція з охорони праці № 2 для апаратника - гідрометалурга дільниці з підготовки 
виробництва № 1 (буд. 752);______________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 5 для апаратника - гідрометалурга дільниці з підготовки 
виробництва № 1 бригада № 2 (буд. 730);___________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 6 для апаратника - гідрометалурга дільниці з підготовки 
виробництва № 1 бригада № 2 (буд. 752);___________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 10 для апаратника - гідрометалурга дільниці з виробництва гафнію 
№ 3;____________________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 11 для електрогазозварника;__________________________________
- Інструкція з охорони праці № 12 для слюсаря-ремонтника;__________________________________
- Інструкція з охорони праці № 13 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування (черговий);__________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 14 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування;____________________________________________________________________



Інструкція з охорони праці № 15 для монтажника санітарно-технічних систем і
устаткування;____________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 29 для електрогазозварника, зайнятого різанням та ручним 
зварюванням;____________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 34 для електромонтера з випробувань та 
вимірювань;_____________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 35 для електромонтера з ремонту апаратури, релейного захисту й 
автоматики;_____________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 36 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування;____________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 47 під час проведення вогневих робіт на об’єктах 
ДХЗ;___________________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 52 під час виконання робіт на висоті;___________________________
Інструкція з охорони праці № 53 під час експлуатації транспортних засобів та перевезенні 
вантажів на ДХЗ;_________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 59 під час виконання робіт ручними переносними машинами з 
абразивним інструментом;________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 60 щодо безпечної експлуатації газозварювального і газорізального 
обладнання;_____________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 67 з обслуговування та експлуатації вентиляційних установок на 
ДХЗ;___________________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 68 під час роботи з ручними електричними машинами та 
переносними електричними світильниками;_________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 70 при виконанні робіт з обслуговування теплових 
пунктів;________________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 76 під час обслуговування спеціальних електроустановок 
напругою вище 1000 В;__________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 79 під час експлуатації балонів з пропан - 
бутаном;________________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 88 з експлуатації ланцюгів випрямленого струму на підстанціях 
РП-201, РП-202, РП-204, РП-17; Інструкція з охорони праці № 89 з вмикання та вимикання фідерів 
0,4 кВ на підстанціях ТП-26, ТП-30, ТП-63, ТП-80, ТП-81, ТП-85, ТП-89.______________________

Наказом генерального директора від 11.10.2018 № 565 затверджені інструкцій з охорони праці 
за видами робіт, які діють у Відокремленому підрозділі Дніпродзержинський хімічний завод 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»:________________________
- Інструкція з охорони праці № 61 при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт;
- Інструкція з охорони праці № 62 щодо безпечного виконання вантажно-розвантажувальних і 
стропальних робіт в цехах і на території ДХЗ;_______________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 63 для машиністів мостових і козлових кранів;_________________
- Інструкція з охорони праці № 64 для працівників, які виконують роботи вантажопідіймальними 
кранами, що керуються з підлоги;__________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 65 щодо безпечного поводження з балонами зі стисненими, 
зрідженими і розчиненими газами;_________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 66 з безпечного обслуговування та режиму роботи посудин, що
працюють під тиском.____________________________________________________________________
Наказом генерального директора від 01.11.2018 № 602 затверджені інструкцій з охорони праці за 
видами робіт, які діють у Відокремленому підрозділі Дніпродзержинський хімічний завод 
Державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат»:________________________
- Інструкція з охорони праці № 120 при виконанні робіт: газоелектричним, контактним, кисневим 
та плазмовим різанням металів;___________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 121 при виконанні робіт плазмовим різанням металів з 
використанням повітряного компресора;____________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 122 при виконанні робіт на висоті з пересувної збірно-розбірної 
вишки;_________________________________________________________________________________
- Інструкція з охорони праці № 123 при виконанні робіт з використанням бензинового генератора 
електричного струму 55А9000Е.___________________________________________________________



На ДХЗ ДП «СхідГЗК» ведуться «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці» та «Журнал
обліку видачі інструкцій з охорони праці»._________________________________________

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці», затвердженого наказом Держгірпромнагляду від 26.01.2005 № 15.______________

На ДП «СхідГЗК» наказом від 15.06.2017 № 195 затверджено Положення «Про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників ДП «СхідГЗК», 
наказом від 30.05.2018 № 326 затверджено Положення «Про нарядну систему організації робіт у 
підрозділах ДП «СхідГЗК»._______________________________________________________________

Наказом по підприємству від 07.02.2020 № 55 призначена постійно діюча екзаменаційна комісія 
з перевірки знань з питань охорони праці. Всі члени екзаменаційної комісії пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці й інших нормативно-правових документів з охорони
праці:__________________________________________________________________________________
Голова комісії:___________________________________________________________________________

Головний інспектор Войскова Н.І.____ пройшла навчання та перевірку
знань:__________________________________________________________________________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ДП «ГНМЦ» м. Київ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 07.02.2020 № 15-20);_____________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 14.08.2018 № 301);________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.06.2018 № 181).__-
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 15.11.2017 № 316)._______________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ТОВ ЦТОР м. Кривий Ріг (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 27.10.2017 № 294-1).
- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості» 

в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 24.11.2017 № 334).
- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.12.2018 № 493).
-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ 
ЦТОР м. Кривий Ріг (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
19.12.2017 № 506-17).

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 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ДП «ГНМТТ» м. Київ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 19.12.2017 № 506-17);____________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 14.08.2018 № 301);________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.06.2018 № 181).



НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ДП
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 15.11.2017 № 316)._______________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ТОВ ЦТОР м. Кривий Ріг (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 27.10.2017 № 294-1).___________________________________________________________________
- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості» 
в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 24.11.2017 № 334)._______________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.12.2018 № 493)._______________________________________________________

Керівник групи охорони праці підрозділів, що забезпечують виробництво, Дрига О.П. пройшов 
навчання і перевірку знань:_______________________________________________________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ДП «ГНМЦ» м. Київ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 19.12.2017 № 506-17);____________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 14.08.2018 № 301);________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.06.2018 № 181). 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в НКК 
«Кривбасбуд» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
06.06.2019 № 358).
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 05.10.2017 № 294)._______________________________________________________
- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості» 
в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 12.12.2017 № 349)._______________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.12.2018 № 493).
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» в НКК «Кривбасбуд» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 18.12.2018 № 826).
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 05.04.2018 № 353).

Провідний інженер групи охорони праці Гречка О.Л. пройшов навчання і перевірку 
знань:__________________________________________________________________________________
- законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ДП «ГНМТТ» м. Київ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 19.12.2017 № 506-17);____________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 14.08.2018 № 301);________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.06.2018 № 181)._ 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ НКЦ



«МОНОЛІТ» м. Кривий Ріг (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці від 15.06.2018 № 6/53).______________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 14.12.2017 № 353)._______________________________________________________
- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості» 
в ДП Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 12.12.2017 № 349)._______________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ДП 
Кіровоградський ЕТЦ Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.12.2018 № 493)._______________________________________________________

Наказом по підприємству від 07.02.2020 № 55 призначена постійно діюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці Дніпродзержинський хімічний завод Державного підприємства 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат». Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку
знань з питань охорони праці й інших нормативно-правових документів з охорони праці:________
Голова комісії:
Заступник директора заводу з виробництва Ліндт К.А. пройшов навчання та перевірку знань._____
Члени комісії:
Провідний інженер енерго-механічної групи Єрьомкін С.І. пройшов навчання та перевірку знань. 
Механік енерго-механічної групи Горожанкін С.П. пройшов навчання і перевірку знань._________

Енергетик енерго-механічної групи Глущенко О.О. пройшла навчання і перевірку знань._________

Інженер з охорони праці групи охорони праці підрозділів, що забезпечують виробництво, служби 
охорони праці Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний комбінат» Баштаненко 
Людмила Володимирівна пройшла навчання та перевірку знань:

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 114-18 Д);

- НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи у хімічних лабораторіях» - 
навчання в групі технічного навчання Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний 
комбінат» м. Жовті Води, перевірка знань в центральній комісії Державного підприємства 
«Східний гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 15.02.2019 № 43);

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 108-18 Д);

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2019 № 69-19 Д);

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 110-18 Д);

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ДП «Навчально-курсовий 
комбінат «Кривбасбуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області м. Кривий Ріг (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 12.09.2018 № 555);



- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Кривий Ріг (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 560);________________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в групі технічного навчання Державного підприємства «Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат» м. Жовті Води, перевірка знань в центральній комісії 
Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний комбінат» м. Жовті Води (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.02.2019 № 43);________________

- НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» - навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 21.12.2018 № 113-18 Д);___________________________________________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.12.2018 № 111-18 Д);___________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ «ЦТОР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області м. Кривий Ріг (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 20.09.2018 № 276);

- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - навчання 
та перевірка знань в комісії Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний 
комбінат» м. Жовті Води (протокол засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки від
13.11.2018) має IV групу з електробезпеки, допущена в якості інспектувальної особи в 
електроустановках до і вище 1000 В.

Провідний інженер-технолог виробничо-технічної групи Сумарокова В.М. пройшла навчання та 
перевірку знань:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки - навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 22.02.2019 № 18-19 Д).

Керівник групи по роботі з персоналом Новокрещенна Ж.Г. пройшла, навчання та перевірку знань:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки - навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.09.2017 № 72-17 Д).

Працівники ВП ДХЗ ДП «СхідГЗК», зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою 
пройшли навчання та перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.

Працівники ДХЗ ДП «СхідГЗК», зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою пройшли 
навчання та перевірку знань з професій та мають відповідні посвідчення.______________________



Начальник цеху основного виробництва Новіков О.Л. пройшов навчання та перевірку
знань:__________________________________________________________________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки -  в постійно 
діючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДХЗ (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 02.01.2019 № 1);__________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 03.03.2017 № 13-17 Д);____________________________

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2019 № 69-19 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 2 7.09.2019 № 70-19 Д);___________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
28.09.2018 № 71-18 Д);___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 72-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2019 № 68-19 Д);___________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 29.09.2017 № 73-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 27.10.2017 № 87-17 Д).____________________________

- НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» - навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.03.2019 № 22-19 Д);____________________________________________

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 37 -18 Д).____________________

Технолог дільниці цеху основного виробництва, в.о. начальника цеху основного виробництва 
Берковський В.О. пройшов навчання та перевірку знань:_____________________________________

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки -  в постійно 
діючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДХЗ (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 12.02.2018 № 3); ---------------------------------------------

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 03.03.2017 № 13-17 Д);____________________________

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 69.1-19 Д);__________________

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 70.1-19 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
31.10.2018 № 83-18 Д);___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.10.2018 № 84-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 68.1-19 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 29.09.2017 № 73-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 27.10.2017 № 87-17 Д).____________________________

- НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» - в постійно діючій 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДХЗ (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 05.09.2019 № 8);___________________________________________

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 37 -18 Д).____________________

Механік цеху основного виробництва Сичевой Ю.І. пройшов навчання та перевірку знань:_______

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки -  навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.09.2017 № 72-17 Д);____________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 03.03.2017 № 13-17 Д);____________________________

- НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної промисловості»
- навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.12.2019 № 78-19 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.12.2019 № 79-19 Д);___________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
28.09.2018 № 71-18 Д);___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 72-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2019 № 68-19 Д);___________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 29.09.2017 № 73-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 27.10.2017 № 87-17 Д).____________________________

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 37 -18 Д).____________________



Начальник енергетичного цеху Водько В.С. пройшов навчання та перевірку знань:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки -  навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 22.02.2019 № 18-19 Д);____________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 03.03.2017 № 13-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
28.09.2018 № 71-18 Д);___________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 72-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» - навчання в 
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2019 № 68.1-19 Д);__________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 29.09.2017 № 73-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 27.10.2017 № 87-17 Д);____________________________

- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» - навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.06.2018 № 37-18 Д);____________________

- НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці при експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» - навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 29.03.2019 № 22-19 Д);____________________________________________

-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - навчання 
та перевірка знань в комісії Державного підприємства «Східний гірничо -збагачувальний 
комбінат» м. Жовті Води (протокол засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки від
03.07.2019) має V групу з електробезпеки, допущений в якості адміністративно -технічного 
персоналу в електроустановках до і вище 1000 В.___________________________________________



Всі працівники ДХЗ ДП «СхідГЗК» , зайняті на виконанні робіт з підвищеною небезпекою 
проходять перевірку знань з питань охорони праці, гігієни праці, надання першої домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків та аварій, електробезпеки, пожежної безпеки, 
інструкцій з охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
функціональних обов’язків працівників і конкретних видів виконуваних робіт в постійно діючій 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДХЗ (протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 17.01.2020 № 31, від 20.01.2020 № 36, від 21.01.2020 № 55, від
22.01.2020 № 65, від 23.01.2020 № 80, від 24.01.2020 № 83, від 02.03.2020 № 202, від 03.03.2020 
№ 208, від 05.03.2020 № 216, від 23.03.2020 № 249, від 16.04.2020 № 291 та інші).______________

Начальник дільниці Іщенко П.К., майстер дільниці Лісневський Ю.Ф., майстер з ремонту 
технологічного устаткування Середа.В.В., майстер з ремонту устаткування Солодовник Г.Б., 
механік Єрохін В.О., майстри виробництва Литвин Д.П, Тонконог О.М., Нахшунов А.В., Тихонов 
С.В. пройшли навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.81
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.09.2018 № 72-18 Д).___________

Майстер з ремонту технологічного устаткування Шаров О.М., майстри з ремонту устаткування 
Зорич Я.В. та Бразалук А.О., майстри виробництва Карпеченков В.І., Кузнецова Т.Д., Баранова 
Н.В., Ступак С.А., Чоха О.В., Зборанський О.І. пройшли навчання в ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 31.10.2018 № 84 -18 Д).___________________________________________________

Начальник дільниці Іщенко П.К., майстер дільниці Лісневський Ю.Ф., майстер з ремонту 
технологічного устаткування Середа.В.В., майстер з ремонту устаткування Солодовник Г.Б., 
механік Єрохін В.О., майстри виробництва Литвин Д.П, Тонконог О.М., Нахшунов А.В., Тихонов 
С.В., інженери з ремонту (рентгенівське устаткування) Гаркавенко С.В. та Шрамко І.В. пройшли 
навчання в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 28.09.2018 № 71-18 Д).___________________________________________________

Майстер з ремонту технологічного устаткування Шаров О.М., майстри з ремонту устаткування 
Зорич Я.В. та Бразалук А.О., майстри виробництва Карпеченков В.І., Кузнецова Т.Д., Баранова 
Н.В., Ступак С.А., Чоха О.В., Зборанський О.І., начальник лабораторії Нестеренко М.І., майстер 
дільниці Волошин В.В., начальник лабораторії Сологубова Н.П. пройшли навчання в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області м. 
Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.10.2018 
№ 83-18 Д)._____________________________________________________________________________

Начальник дільниці Іщенко П.К., майстер дільниці Лісневський Ю.Ф., майстри з ремонту 
технологічного устаткування Середа.В.В. та. Шаров О.М., майстер з ремонту устаткування 
Солодовник Г.Б., майстри виробництва Литвин Д.П. та Тихонов С.В. пройшли навчання в ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» по НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області м. Дніпро (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 07.12.2018 № 97-18 Д).___________________________________________________

Згідно наказу від 30.10.2019 № 267-П «Про організацію спеціального щорічного навчання з 
питань охорони праці» проведено навчання 36 працівникам, які безпосередньо пов’язані з 
організацією безпечного ведення робіт, зайнятих керуванням і обслуговуванням 
вантажопідіймальних кранів, машин та устаткування , які керуються з підлоги, стропальних робіт, 
обслуговуванням та ремонтом вантажопідіймальних механізмів за програмами: щорічного 
спеціального навчання з питань охорони праці стропальника, щорічного спеціального навчання з



питань охорони праці машиніста крана (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 17.01.2020 № 32, від 20.01.2020 № 37). Працівники мають кваліфікаційні 
свідоцтва стропальника ( протокол засідання кваліфікаційної комісії ДХЗ ДП «СхідГЗК» від
01.11.2018 № 128), та машиніста крана (протокол засідання кваліфікаційної комісії ДХЗ ДП 
«СхідГЗК» від 01.11.2018 № 129)._________________________________________________________

Електрогазозварник 6 розряду Єпіфанов І.А. має Диплом А № 624398 ПТУ № 22 м. 
Дніпродзержинськ від 22.07.1978 року, присвоєно кваліфікацію електрогазозварник третього 
розряду. Українським атестаційним комітетом зварників Єпіфанову І.А. видане посвідчення 
зварника № ДН8-47 від 06.03.2003 № 6/03, АО «Дніпровагонмаш», допущений до дугової зварки 
МАГ металоконструкцій вагонів на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності 
з Правилами атестації зварників, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.1996 
за № 61, також має Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 
23.02.2014 року № 12, присвоєно 7 розряд з професії електрогазозварник, «Завод 
Поліхімпром».__________________________________________________________________________

Електрогазозварник 6 розряду Осипенко М.І. має Атестат № 3179 ПТУ № 26 м. 
Дніпродзержинськ від 18.07.1979 року, присвоєно кваліфікацію електрогазозварник третього 
розряду та Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 
11.03.2013 року протокол № 99, присвоєно 6 розряд з професії електрогазозварник , ДНВП 
«Цирконій».____________________________________________________________________________

Електрогазозварник 6 розряду Надутий С.О. має Атестат № 3493 з відзнакою ПТУ № 26 м. 
Дніпродзержинськ від 17.06.1980 року, присвоєно кваліфікацію електрогазозварник четвертого 
розряду та Свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 
01.07.2009 року протокол № 122, присвоєно 7 розряд з професії електрогазозварник, ДНВП 
«Цирконій».____________________________________________________________________________

Апаратник-гідрометалург Галущак М.І. має свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації № 081243 ДП ДНКК «МОНОЛІТ», присвоєно кваліфікацію за професією водій 
навантажувача третього розряду (протокол від 03.02.2017).__________________________________

Апаратник-гідрометалург Голубєв В.А. має свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації № 081246 ДП ДНКК «МОНОЛІТ», присвоєно кваліфікацію за професією водій 
навантажувача третього розряду (протокол від 03.02.2017).__________________________________

Слюсар-ремонтник Луцюк С.Г. має свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації № 081244 ДП ДНКК «МОНОЛІТ», присвоєно кваліфікацію за професією водій 
навантажувача третього розряду (протокол від 03.02.2017).__________________________________

Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів Залогін В.О. має свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації № 081244 ДП ДНКК «МОНОЛІТ», присвоєно кваліфікацію 
за професією водій навантажувача третього розряду (протокол від 03.02.2017)._________________

Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування Куницький П.І. має свідоцтво про 
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 081242 ДП ДНКК «МОНОЛІТ», присвоєно 
кваліфікацію за професією водій навантажувача третього розряду (протокол від 03.02.2017)._____

Машиніст екскаватора одноковшового Донських В.П. має свідоцтво про присвоєння 
(підвищення) робітничої кваліфікації № 083359 ДП ДНКК «МОНОЛІТ», присвоєно кваліфікацію 
за професією машиніст автовишки та автогідропідіймача четвертого розряду (протокол від
26.04.2017) . 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Криворучко Л.А. . має 
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 084216 ДП ДНКК 
«МОНОЛІТ», присвоєно кваліфікацію за професією машиніст крана (кранівник) (протокол від
29.05.2017).  

Програма проведення вступного інструктажу з охорони праці для працівників, які приймаються 
на роботу в підрозділи ДП «СхідГЗК», затверджена наказом генерального директора підприємства 
від 14.06.2018 № 352. Проводиться первинний інструктаж в об’ємі інструкцій з охорони праці по



професіям або видам робіт. Працівникам проводяться повторні інструктажі з питань охорони
праці на роботах з підвищеною небезпекою._________________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на ДП «СХідГЗК»: «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»._________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
На ДП «СхідГЗК» в наявності необхідна експлуатаційна документація на все устаткування, що 
декларується (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі посудини, що
працюють під тиском, які декларуються, журнали, схеми та інше)._____________________________
Раз на 3 роки проводиться опосвідчення стану безпеки електроустановок (акт опосвідчення від
13.07.2018)._____________________________________________________________________________
Раз на три роки поводиться перевірка технічої компетентності енерголабораторії енергетичного 
цеху ДХЗ ДП «СхідГЗК» (свідотцтво технічної компетентності № ПЧ 06-2/207-2018 видано ДП
«ДНІПРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» 04 вересня 2018 року._________________________________
Раз на 5 років проводиться експертне обстеження, технічний огляд електроустановок (висновки 
експертного обстеження від 04.2020 р. ТОВ «Науково-виробниче підприємство
«УКРТЕХЕКСПЕРТ»).___________________________________________________________________
Щорічно, згідно з графіком проводяться роботи з визначення технічного стану, умов і строку 
подальшої експлуатації обладнання підвищеної небезпеки вантажопідіймальних кранів та 
механізмів, технологічних трубопроводів, посудин що працюють під тиском та технологічного 
устаткування (виконавці ТОВ «ПЦТА» м. Кам'янське , ДП «Придніпровський ЕТЦ» м. Дніпро). 
Випробування пристроїв для проведення робіт на висоті (драбини, запобіжні пояси) виконуються
працівниками ДХЗ ДП «СхідГЗК» на стенді механічних випробувань СМВ-1._________________
Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій (згідно планшетів
генерального плану підприємства -  масштаб 1:500)__________________________________

експлуатаційної документації
Працівники ДП «СхідГЗК» забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно з п.1 розділу II НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту( костюм -  на 12 місяців, 
черевики шкіряні -  на 9 або на 12 місяців, білизна натільна -  на 6 місяців, рукавички гумові -  на 1 
місяць, рукавиці або рукавички трикотажні -  на 1 місяць, окуляри захисні -  до зносу, респіратор 
пилозахисний -  до зносу, каска захисна -  до зносу, протигаз -  до зносу, чоботи гумові -  чергові, 
фартух прогумований -  черговий, на зовнішніх роботах узимку додатково: куртка на утепленій 
підкладці -  на 36 місяців, та інше). У відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться «Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту 
Підприємство забезпечене в повному обсязі нормативно-правовою, технічною та організаційною 
документацією з питань охорони праці та промислової безпеки: Закон України «Про охорону 
праці», Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами) «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00
4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00- 
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила безпечної експлуатації систем 
вентиляції у хімічних виробництвах», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час



експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок», НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної 
експлуатації технологічних трубопроводів», НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для 
виробництв основної хімічної промисловості», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-1.-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» та інші._______________________________________ __________________
Облягтнано 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 білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
Пі ттприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

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

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