
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО- 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ", 53300, Дніпропетровська область, місто Покров, вулиця 
Центральна, будинок 11 ______________________________________________________________

( для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце знаходження,

____________________________________ 00190928_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________________Шуваєв Сергій Павлович______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_________________________ (05667) 4-40-43 ordgok@gmail.com___________________________
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;

Дніпропетровська область, місто Покров, вулиця Центральна, будинок 11 та на об'єктах АТ 
"ПОКРОВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"_____________________________

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 Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія “ІНГОССТРАХ», договір №оо-27/20 від 18.05.2020р Договір діє 
до 26.06.2021р_________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 24 березня 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Шуваєв Сергій Павлович,_____________________________________________________
(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 транспорті засоби , а саме:_________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- Трактор ДЕТ250М госп.№069, інв№42031,1981р.в., СРСР, державний №ТО9383АЕ;

- Екскаватор ЕО-2621 на базі трактора ЮМЗ-6КЛ госп.№ 378, інв.№47038,1988р.в., СРСР, 
державний №Т09490АЕ;

- Трактор Т4АП-2 госп.№ 215, інв.№49084,1995р.в., Росія, державний №Т03978АЕ;
- Трактор колісний Т-150К госп.№10, інв№60261,1987р.в., СРСР, державний №Т029132АЕ;
- Скрепер самохідний МОАЗ-6014 №Т03117АЕ, інв.№40210,1996р.в., Білорусь, державний 
№Т03117АЕ;
- Скрепер самохідний МОАЗ-6014, інв.№40211,1996р.в., Білорусь, державний №Т03180АЕ;
- Скрепер самохідний МОАЗ-6Р14,1996р.в., Білорусь, державний №Т03119АЕ;
- Трактор-бульдозер Т-170 М01Е Х№307, інв.№40630,1996р.в., Росія, державний №Т03178АЕ;
- Скрепер самохідний МОАЗ-6014 госп.№407, інв.№ 49166, 1996р.в., Білорусь, державний 
№Т03118АЕ;
- Скрепер самохідний МОАЗ-6014 госп.№408, 1996р.в., інв.№49169, Білорусь, державний
№Т03181АЕ;
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- Трактор-бульдозер Т-170 М01Е Х№310, інв.№49871, 1997р.в., Росія, державний №Т03179АЕ;
- Скрепер самохідний МОАЗ-6014 госп.№415, інв.№49923, 1996р.в., Білорусь, державний 
№Т03177АЕ;
- Опоровіз колісний на базі трактора К-700 госп.№27, інв.№46809, 1988р.в., СРСР, державний 
№Т09489АЕ;
- Трактор Т-4АП-2 госп.№ 209, інв.№49080, 1995р.в., Росія, державний №Т03982АЕ;
- Автомобіль-самоскид БелАЗ-7540В, інв.№61124, 2003р.в., Білорусія, державний №Т01573АЕ;
- Трактор гусеничний CATERPILLAR Р8Ш! №873, інв.№40388, 2003р.в., Франція, державний 
№Т01564АЕ;
- Трактор з бульдозер обладнання Т-1101 ЯБ-1, інв.№40572, 2005р.в., Росія, державний 
№Т02323АЕ;
- Трактор з бульдозер обладнанням Т11.01 ЯБ-1, інв.№40573, 2005р.в., Росія, державний 
№Т03352АЕ;
- Бульдозер гусеничний CATERPILLER D6RШ №220, інв.№40881, 2006р.в., Франція, державний 
№ТО1397АЕ;
- Екскаватор гусеничний гідравлічний ШТАСШ ZX650LC-3, інв.№41059, 2008р.в., Японія, 
державний №Т00515АЕ;
- Екскаватор НУЦЫРА! ROBEX 320LC-7, інв.№41142, 2011р.в., Корея, державний №Т04052АЕ;
- Навантажувач колісний фротальний РЫ956, інв.№41559, 2014р.в., Україна, державний 
№Т06456АЕ;
- Фронтальний навантажувач РЕТИ.ОЫ1К РЫ956, інв.№41695, 2016р.в., Україна, державний 
№Т07456АЕ;
- Фронтальний навантажувач РЕТИ.ОЫ1К РЫ956, інв.№41696, 2016р.в., Україна, державний 
№Т07457АЕ;
- Трубоукладач ТО-1224 на базі Т-170.Б01 №240, інв.№48118, 1991р.в., СРСР, державний 
№Т09487АЕ;
- Автогрейдер ББЬО 09220 02200Ь2244106Л1, інв.№42027, 2017р.в., Китай, державний 
№ТО9387АЕ;
- Автогрейдер ББЬО 09220 02200Ь2244106Л1, інв.№42028, 2017р.в., Китай, державний 
№ТО9389АЕ;
- Екскаватор гусеничний JCB JS 500LC, інв.№42004, 2017р.в., Китай, державний №Т09385АЕ;
- Бульдозер гусеничний DRESSTA ТР-25М, інв.№42053, 2018р.в., Польща, державний 
№Т09388АЕ;
- Бульдозер гусеничий DRESSTA ТР-25М, інв.№42052, 2018р.в., Польща, державний 
№Т09386АЕ;
- Бульдозер ИБХО SD8N, інв.№42122, 2018р.в., Китай, державний №Т09139АЕ;
- Бульдозер HBXG SD8N, інв.№42123, 2018р.в., Китай, державний №Т09141АЕ;
- Бульдозер HBXG SD8N, інв.№42124, 2018р.в., Китай, державний №Т09140АЕ;
- Екскаватор гусеничний JCB JS500LC, інв.№42200, 2019р.в., Великобританія, державний 
№Т09486АЕ;
- Модифікований трубоукладач SINOMACH GS70, інв.№42227, 2019р.в., Китай, державний 
№Т09571АЕ;___________________________________________________________________________

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

- Навантажувач вилковий 4045, інв.№50413, 1985р.в., СРСР, державний №Т09558АЕ._________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

48 робочих місця, в тому числі 36 на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівельі споруд (приміщень), виробничих об'єктів

_______167 будівель і споруд, 48 дільниць, 20 структурних підрозділів_______________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Шуваєв Сергій Павлович — голова правління АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” 
пройшов навчання в ДП “ГНМЦ Держпраці”: Загальний курс “Охорона праці” та перевірку знань 
в комісії Держпраці, (протокол №86-18 від 16.03.2018).

Голов Юрій Олександрович - директор з охорони праці, пройшов навчання в ДП “Головний 
навчально-методичний центр Держпраці”, та перевірку знань в комісії Держпраці: Загальний курс



“Охорона праці” (протокол №163-20 від 17.07.2020 ); НПАОП 27.1-1.06-08 “Правила охорони
праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” (протокол №163-20 від
17.07.2020); НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв"(протокол №261-18 від 14.06.2018); 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (протокол №346-18 від 17.08.2018); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" (протоколу №71-19 від 01.03.2019); 
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (протокол №71
19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони 
праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах 
(протокол від 17.08.2018 № 346-18), НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” 
(протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.82-18 "Правила охорони праці під час дроблення 
і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" (протокол від 
29.03.2019 № 95-19), НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання (протокол від 
15.11.2019р №363 -19); НПАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт” (протокол від 05.04.2019р №136 -19); НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол 
від 17.08.2017р №305 -17); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів” (протокол від 20.12.2018 № 584-18).

Бондарець Віктор Іванович — технічний директор, пройшов навчання в ДП “Головний 
навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці: Загальний курс 
“Охорона праці” (протокол від 16.08.2018 №ОП86-18); НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила охорони 
праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних 
засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол від 
17.08.2017р №305 -17);

Руднєв Роман Володимирович - начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки, пройшов 
навчання в ДП “Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії 
Держпраці: Загальний курс “Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП71-19); НПАОП 27.1
1.06-08 “Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металургії” (протокол №163-20 від 17.07.2020); НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв"(протокол №163-20 від
17.07.2020); НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (протокол №163-20 від 17.07.2020); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" (протоколу №71-19 від
01.03.2019); НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” 
(протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НАПБ А.01.001-14 “Правила 
пожежної безпеки в Україні” (протоколу від 17.12.2018 №71/в), НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В; НПАОП 0.00-1.82-18 
"Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів" (протокол від 29.03.2019 № 95-19); НПАОП 0.00-1.75-15 
"Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол від 17.08.2018 № 
346-18); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” 
(протокол від 20.12.2018 № 584-18).

Літун Павло Павлович - головний енергетик, пройшов навчання в ДП “Головний навчально- 
методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці; Загальний курс “Охорона
праці” (протокол від 16.03.2018 №86-18); НПАОП 27.1-1.06-08 “Правила охорони праці під час



ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” (протокол №163-20 від 17.07.2020);
НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом" (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.81.-18 "Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" (протоколу №346-18 від 
17.08.2018р.), НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" (протокол від 29.03.2019 № 95
19); НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (протокол 
№71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями” (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", (протокол від 10.09.2018 №263), має V групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В, НПАОП 0.00-1.58-12 
"Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих 
гірничих роботах” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання" (протокол від 14.06.2018 № 261-18), НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки 
в Україні”(протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол від 17.08.2017р №305 -17); 
НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання (протокол від 15.11.2019р №346 - 
18); НПАОП 0.00-5.11-85 “Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт” (протокол від 05.04.2019р №136 -19); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.75-15 
"Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” (протокол від 20.12.2018 № 584-18).

Сінільщиков Олег Валерійович - головний механік, пройшов навчання в ДП “Головний 
навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці, Загальний курс 
“Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП 71-19); НПАОП 27.1-1.06-08 “Правила охорони 
праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії” (протокол №163-20 від
17.07.2020); НПАОП 0.00-1.24-10 "Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом" (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті" (протокол №71-19 від 01.03.2019); НПАОП 0.00
1.71-13 "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" (протокол №71-19 
від 01.03.2019); НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском" (протоколу №346-18 від 17.08.2018); НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів" 
(протокол від 29.03.2019 № 95-19); НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в Україні” 
(протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.72-14 "Правила охорони праці під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (протокол від 17.08.2017р №305 -17); 
НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” (протокол від
20.12.2018 № 584-18); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт” (протокол від 17.08.2018 № 346-18).

Касьянов Олександр Олександрович - начальник юридичного відділу, пройшов навчання в ДП 
“Головний навчально-методичний центр Держпраці” та перевірку знань в комісії Держпраці, 
Загальний курс “Охорона праці” (протокол від 01.03.2019 №ОП71-19); НПАОП 0.00-1.80-18 
"Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання" (протокол від 14.06.2018 № 261-18); НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах” (протокол від 17.08.2018 № 346-18); НАПБ А.01.001-14 “Правила пожежної безпеки в 
Україні” (протокол від 17.12.2018 №71/в); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт” (протокол від 17.08.2018 № 346-18).



Наказом від 31.01.2019 №30-430334798 призначений відповідальним за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства — головний енергетик комбінату 
Літун П.П., а також призначені відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства по кожному структурному підрозділу.

Наказом від 14.02.2018 №30-43707037 призначений відповідальний за пожежну безпеку на 
комбінаті — директор з охорони праці Голов Ю.О., а також відповідальні по кожному 
структурному підрозділу._________________________________________________________________

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

На комбінаті мається служба охорони праці, в структуру якої служби входять: директор з 
охорони праці Голов Ю.О., начальник відділу охорони праці та пожежної безпеки Руднєв Р.В., 
заступник начальника відділу з охорони праці Закревський А.П. (протокол перевірки знань 
нормативних актів з охорони праці від 16.03.2018р. №86-18), начальник бюро з нагляду за ВПМіП 
Генюк Є.С. (протокол перевірки знань нормативних актів з охорони праці від 16.03.2018р. №86
18), інженер бюро з нагляду за ВПМіП 1-ї категорії Черенков В.М. (протокол перевірки знань 
нормативних актів з охорони праці від 16.03.2018 №86-18), провідні інженери з охорони праці та 
пожежної безпеки Ткачова О.В. (протокол перевірки знань нормативних актів з охорони праці від 
16.03.2018р. №86-18), Ємельянова Ю.О. (протокол перевірки знань нормативних актів з охорони 
праці від 15.05.2019р. №11), гірничий інженер з охорони праці 1-ї категорії Постельняк Т.О. 
(протокол перевірки знань нормативних актів з охорони праці від 06.06.2018р. №6).____________

наявністю служби охорони праці,

Наказом №ОД-8551325-1618 від 29.09.2017р. затверджено “Положення про систему 
управління охороною праці ПАТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК".

Наказом №ОД-8551325-1618 від 29.09.2017р. затверджено “Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”, у відповідності до вимог якого 
проводиться навчання та перевірка знань, інструктажі з питань охорони праці робітникам 
підприємства. Розроблені та затверджені плани та програми для проведення навчання з охорони 
праці. Перевірка знань проводиться традиційними методами за екзаменаційними білетами.

Наказом по АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” від 10.01.2019 №30-411503806 створено центральну 
комісію з перевірки знань працівників комбінату з питань охорони праці, члени якої пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

У структурних підрозділах АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” створені комісії з перевірки знань 
працівників комбінату з питань охорони праці, члени яких пройшли перевірку знань з 
нормативних актів з охорони праці, а саме: начальник Олександрівського кар'єру Гаврилов В.М. 
(протокол від 24.04.2019р №12); заступник начальника кар'єру з обладнання Нагорний С.М. 
(протокол від 31.01.2018р №3); головний енергетик Олександрівського кар’єра Лісовецький В.В. 
(протокол від 31.01.2018р №3); головний механік Олександрівського кар’єра Кузьмін А.І. 
(протокол від 31.01.2018р №3); провідний інженер з охорони праці Олександрівського кар’єра 
Клоков Н.В. (протокол від 15.01.2020р №1); начальник Покровського кар'єру Ніколайчук В.Ю. 
(протокол від 15.07.2020р №7); заступник начальника Покровського кар'єра Олійник Р.О. 
(протокол від 10.01.2018р №1); головний енергетик Покровського кар'єра Хобта С.О. (протокол 
від 15.07.2020р №7); головний механік Покровського кар’єру Ремарчук С. І. (протокол від 
07.02.2018р №4); провідний інженер з охорони праці Покровського кар'єра Запускалов С.Є. 
протокол від 22.05.2019р №12); начальник Чкаловського кар'єру №2 Сізов А.А. (протокол від 
23.10.2019р №21); головний механік Чкаловського кар'єру №2 Паніщев О.С. (протокол від 
20.08.2018р. №24); головний енергетик Чкаловського кар'єру №2 Махінько А. Г. (протокол від 
06.11.2019р. №22); провідний інженер з охорони праці Чкаловського кар'єру №2 Бєдін В.О. 
протокол від 04.10.2018р. №26); начальник Запорізького кар'єру Тарутін О.К. (протокол від 
15.07.2020р №7); заступник начальника з обладнанню Запорізького кар'єру Вальчукас В.С. 
(протокол від 01.10.2018р №25); головний енергетик Запорізького кар'єру Носовский О.М. 
(протокол від 20.06.2019р №15); провідний інженер з охорони праці Запорізького кар'єру 
Зупускалов Є.В. (протокол від 11.12.2019р. №23); начальник Північного кар'єру Черняєв І.О. 
(протокол від 16.01.2019р. №1); заступник начальника Північного кар'єру Середа А.О. (протокол 
від 07.02.2018р. №4); головний механік Північного кар’єру Михальчук С.М. (протокол від
15.04.2020р. №4); головний енергетик Північного кар’єру Гулівець С.О. (протокол від



07.02.2018р. №4); провідний інженер з охорони праці Північного кар’єру Гаврилов Е.А.
(протокол від 15.04.2020р. №4); начальник Чкаловської фабрики Омельянченко О.О. (протокол 
від 16.01.2019р №1); заступник начальника Чкаловської фабрики з обладнанню Савін А.Д. 
(протокол від 30.01.2019р №17); головний енергетик Чкаловської фабрики Гузієк В.В. (протокол 
від 02.10.2019р №19); головний механік Чкаловської фабрики Кирпа Ю. В. (протокол від 
02.10.2019р. №19); провідний інженер з охорони праці Чкаловської фабрики Трофімчук В.Г. 
(протокол від 11.12.2019р. №23); начальник Олександрівської збагачувальної фабрики Гринь А.В. 
(протокол від 31.08.2019р. №12); заступник начальника Олександрівської збагачувальної фабрики 
Волошан В.М. (протокол від 15.07.2020р №7); головний енергетик Олександрівської 
збагачувальної фабрики Сердюк Л.М. (протокол від 17.11.2017р №17); головний механік 
Олександрівської збагачувальної фабрики Івлєв С.В.(протокол від 22.08.2018р. №14); інженер з 
охорони праці Олександрівської збагачувальної фабрики Куницька Н.О. (протокол від 
11.12.2019р. №23); начальник Ремонтно-механічного цеху Бормаченко Г.В. (протокол від
11.12.2019р. №23); електромеханік Ремонтно-механічного цеху Гаврик А.В. (протокол від 
01.10.2018р. №25); інженер з охорони праці Ремонтно-механічного цеху Мокшина Н.В. (протокол 
від 11.12.2019р. №23); начальник Електроремонтного цеху Скапенко Ю.В. (протокол від 
22.05.2019р №12); електромеханік Електроремонтного цеху Олексієнко К.В. (протокол від 
25.04.2018р №5); інженер з охорони праці Електроремонтного цеху Сіліненко О.М. (протокол від
11.12.2019р. №23); начальник Теплосилового цеху Батицький О.Л. (протокол від 25.03.2020р. 
№4); заступник начальника Теплосилового цеху Полтавець С.О. (протокол від 07.02.2018р. №4); 
майстер газового господарства Теплосилового цеху Романовська Т.Д. (протокол від 15.05.2019р. 
№11); інженер з охорони праці Теплосилового цеху Фокіна А.М. (протокол від 26.06.2019р. №16); 
начальник Ремонтно-будівельного цеху Васадзе Л.Г. (протокол від 07.02.2018р. №4); головний 
інженер Ремонтно-будівельного цеху Волосов С.І. (протокол від 22.08.2018р №14); інженер з 
охорони праці Ремонтно-будівельного цеху Федоренко Н.А. (протокол від 11.12.2019р. №23); 
начальник Автотранспортного цеху Меркулов Р.М. (протокол від 20.06.2019р №15); заступник 
начальника Автотранспортного цеху з обладнання Лябіков Д.Ю. (протокол від 31.01.2018р №3); 
енергетик Автотранспортного цеху Кудряшов Д.О.(протокол від 31.01.2018р №3); заступник 
начальника з охорони праці та безпеки руху Автотранспортного цеху Висоцький В.В. (протокол 
від 11.12.2019р №23); начальник Залізничного цеху Швец Д.А. (протокол від 06.11.2019р. №22); 
головний механік ЗЦ Бабенко В.П. (протокол від 15.07.2020р №7); головний енергетик 
Залізничного цеху Живодьор М.А. (протокол від 28.11.2018р. №29); ревізор з безпеки руху 
Залізничного цеху Ніконенко М.В (протокол від 23.10.2019р. №21); начальник Цеху мереж і 
підстанцій Ткачов В.В. (протокол від 25.04.2018р №5); заступник начальника Цеху мереж і 
підстанцій Потапов О.Б. (протокол від 11.12.2019р. №23).

Розпорядження по автотранспортному цеху АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” №21 від 23.01.2020р. 
створено комісію з перевірки знань працівників цеху з питань охорони праці до складу якої 
входять:
Голова комісії - Висоцький Володимир Вікторович — заступник начальнику цеху з охорони праці 
та безпеки руху, пройшов перевірку знань в центральній комісії АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” 
Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 
0.00-1.24-10, Правил охорони праці при роботі з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони 
праці при вантажно-розвантажувальні роботах НПАОП 0.00-1.75-15, загальний курс з ОП, 
Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14, НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці під 
час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом", НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів” (протокол від 11.12.2019 №23).

Члени комісії: Лябіков Дмитро Юрійович — заступник начальника цеху з обладнання, пройшов 
перевірку знань в центральній комісії АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони 
праці при роботі з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці при вантажно- 
розвантажувальні роботах НПАОП 0.00-1.75-15, загальний курс з ОП, Правила пожежної безпеки



НАПБ А.01.001-14, НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом" , НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів” (протокол від 31.01.2018 №3).

Миронюк В'ячеслав Михайлович - заступник начальника цеху з транспорту, пройшов перевірку 
знань в центральній комісії АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони праці при 
роботі з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил ОП при виконанні робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил ОП при вантажно-розвантажувальні роботах НПАОП 0.00
1.75-15, загальний курс з ОП, Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14, НПАОП 0.00-1.72
14 "Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом" , НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” 
(протокол від 23.10.2019 №21).

Хвостенко Віталій Іванович — провідний інженер з безпеки руху, пройшов перевірку знань в 
центральній комісії АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони праці при роботі з 
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці при виконанні робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил ОП при вантажно-розвантажувальні роботах НПАОП 0.00
1.75-15, загальний курс з ОП, Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14, НПАОП 0.00-1.72
14 "Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом" , НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” 
(протокол від 11.12.2019 №23).

Кудряшов Дмитро Олексійович — енергетик цеху, пройшов перевірку знань в центральній комісії 
АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони праці при роботі з інструментом та 
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07, Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах НПАОП 0.00-1.75
15, загальний курс з ОП, Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14, НПАОП 0.00-1.72-14 
"Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом", НПАОП 
0.00-1.75-15 "Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів” (протокол від
31.01.2018 №3).

Розпорядженням начальника АТЦ від 09.01.2020р. №7 призначено відповідальних осіб за 
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів:

Начальник колони технологічних перевезень - Федоров Є.Ю. пройшов перевірку знань в комісії 
АТЦ АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони праці при роботі з 
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці при виконанні робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах 
НПАОП 0.00-1.75-15, загальний курс з ОП, Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14, 
НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та 
інших технологічних транспортних засобів під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом" (протокол від 03.04.2020р. №37); Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (протокол від 17.04.2020р.№406).

Начальника колони кар'єрна дорожньої техніки — Чуканівский А.Ф. пройшов перевірку знань 
в комісії АТЦ АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” - Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом НПАОП 0.00-1.24-10, Правил охорони праці при роботі з 
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Правил охорони праці при виконанні робіт на 
висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці при вантажно-розвантажувальні роботах 
НПАОП 0.00-1.75-15, загальний курс з ОП, Правила пожежної безпеки НАПБ А.01.001-14,
НПАОП 0.00-1.72-14 "Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та



інших технологічних транспортних засобів під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом" (протокол від 03.04.2020р. №7); НПАОП 0.00-1.75-15 "Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів”, Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (протокол від 17.04.2020р. №407).

Наказом №ОД 30-10825166 від 18.01.2018р., затверджені інструкції з охорони праці по АТ 
“ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”, а саме:
- ’’Інструкція з охорони праці №70 для машиніста бульдозера”;
- ’’Інструкція з охорони праці № 245 для машиніста трубоукладача”;
- ’’Інструкція з охорони праці № 128 тракторист і помічник тракториста”;
- ’’Інструкція з охорони праці №250 для машиніста скрепера”;
- ’’Інструкція з охорони праці №239 для машиніста автогрейдера”;
- ’’Інструкція з охорони праці №5 для водія автомобіля всіх типів, вантажопідйомності і 
місткості”;
- ’ Інструкція з охорони праці № 11 для водія навантажувача”.

Працівники, які експлуатують технологічні транспорті засоби:

Гуржій Ігор Григорович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, посвідчення 
Серія ЕВ №06954, видано Держсільгопінсекцією у Дніпрпетровській обл. Пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол №31).

Кучеренко Сергій Володимирович пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 
посвідчення серія ЕВ №061179, видано Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №30 ).

Журавель Руслан Вікторович пройшов навчання за професією тракторист-машинист, посвідчення 
серія АТ №081256, видано ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровській обл. Пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №30).

Колісник Андрій Миколайович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 
посвідчення серія П №030426, видано Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №36).

Галькович Андрей Григорьевич, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 
посвідчення серія АК №061496, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №34).

Жогальський Володимир Михайлович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 
посвідчення серія АС №049519, видано Криворізьким ІДТН. Пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці (протокол №33).

Єрмоленко Олександр Олександрович, пройшов навчання за професією водій транспортних 
засобів з тягачем, посвідчення серія АА №853484, видане Нікопольськой МРЕВ ДАІ в 
Дніпропетровській обл. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол 
№33).

Іванісік Євгеній Петрович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, посвідчення 
серія АС №049098, видано Криворізьким ІДТН. Пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці (протокол №32).

Ненахов Ігор Віталійович, пройшов навчання за професією водій автомобільного БелАЗ 
7540,7522 у Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "Орджонікідзевський ГЗК 
посвідчення №003949. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол 
№33).

Єрмоленко Олександр Олександрович, пройшов навчання за професією водій автомобільного 
БелАЗ 7540,7522 у Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ "Орджонікідзевський ГЗК” 
посвідчення №008909. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол
№34).



Чвартовський Сергій Вікторович, пройшов навчання за професією машиніст трубоукладача у
Секторі навчання відділу кадрів та навчання ОАТ "Орджонікідзевський ГЗК”, посвідчення 
№5062. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №31).

Балюк Олександр Миколайович, пройшов навчання за професією машиніст трубоукладача у 
Секторі навчання відділу кадрів та навчання АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК”, довідка про присвоєння 
кваліфікаційного рівня з робітничих професій № 002243. Пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці (протокол від 15.11.2019 №26).

Овчинник Віктор Юрійович, пройшов навчання за професією машиніст бульдозера у Секторі 
навчання відділу кадрів та навчання ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, свідоцтво про присвоєння 
кваліфікаційного рівня з робітничих професій № 3662. Пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці (протокол №26).

Мельник Сергій Миколайович, пройшов навчання за професією машиніст трубоукладача у 
Секторі навчання відділу кадрів та навчання ПАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, довідка про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій № 002015. Пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол №26).

Козєєв Сергій Анатолійович, пройшов навчання за професією тракторист-машиніст, посвідчення 
серія АК №252382, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. Пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №26).

Компанієць Валерій Анатолійович, пройшов навчання за професією тракторист-машиніст, 
посвідчення серія АА №252327, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №11).

Лобанов Андрій Борисович, пройшов навчання за професією тракторист-машиніст, посвідчення 
серія АА №252240, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. Пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №11).

Сажинов Володимир Олександрович, пройшов навчання за професією тракторист-машиніст, 
посвідчення серія АА №252329, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №16).

Коношенко Миколай Олександрович, пройшов навчання за професією машиніст бульдозера у 
Секторі навчання відділу кадрів та навчання ВАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій №7447. Пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці (протокол №26).

Коношенко Миколай Олександрович, пройшов навчання за професією тракторист-машиніст, 
посвідчення серія АА №169241, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №15).

Шиманович Олександр Миколайович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, 
посвідчення серія АТ№030574, видано Держсільгоспінспекцією в Дніпропетровській обл. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №36).

Піхонін Сергій Львович, пройшов навчання за професією машиніст бульдозера у Секторі 
навчання відділу кадрів та навчання ВАТ “Орджонікідзевський ГЗК”, свідоцтво про присвоєння 
кваліфікаційного рівня з робітничих професій №6411. Пройшов навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці (протокол №26).

Піхонін Сергій Львович, пройшов навчання за професією тракторист-машинист, посвідчення 
серія АБ №105608, видано Нікопольській МРЕВ ДАІ в Дніпропетровській обл. Пройшов навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №17).

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності мається необхідна експлуатаційна документація, а саме: паспорти та інструкції з 
експлуатації на обладнання, яке використовується при виконані робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатації устатковання підвищеної небезпеки; технологічні карти, плани виконання робіт, 
проекти організації робіт, щодо експлуатації устатковання, які декларуються. Працівники АТ
“ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту згідно з



галузевими нормами у повному обсязі, які використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані, та яким поводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. Для експлуатації заявленого обладнання на АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” мається в 
достатній кількості слюсарно-ковальський, ручний електорофікованний, пневматичний 
інструмент, електрогазозварювальне обладнання. Первинні та позачергові повні технічні 
огляди, експертні обстеження устатковання своєчасно проводяться експертними організаціями: 
ДП “Черноморський ЕТЦ Держпраці”. По результатам проведення технічних оглядів та 
експертних обстежень оформлюється необхідна документація._____________________________ і

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

При виконанні робіт АТ “ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК” керується нормативно-правовими актами: 
Закон України “Про охорону праці”; “Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
безпеки та не експлуатації (застування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”, 
затверджений постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107 (зі змінами); НПАОП 
0.00-1.24-10 "Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом" ; НПАОП 0.00-1.81.-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском", НПАОП 0.00-1.82-18 "Правил охорони праці під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів"; НПАОП 0.00-1.15-07 
“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”; НПАОП 0.00-1.71-13 “Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”; НПАОП 40.1-1.21-98 "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів" та "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", НПАОП 0.00-1.58-12 "Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах”; НПАОП 0.00-1.80-18 
"Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання"; “Правил пожежної безпеки України”; “НПАОП 0.00-4.15-98 “Типове 
положення про розробку інструкцій з охорони праці” ; Наказ №30-367133154 від 30.11.2018 “ 
Положення про службу охорони праці”; ОД-8551325-1618 від 29.09.2017 “Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці”; НПАОП 0.00-1.02-08 
“Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів і т.д.

На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; реєстрація 
інструкцій з охорони праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків 
на виконання робіт підвищеної безпеки; реєстрації видачі нарядів, протоколів перевірки знань; 
реєстрація нещасних випадків на комбінаті; обліку та зберігання засобів захисту.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу та періодично один раз на рік згідно з "Порядком проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

Працівники, проходять передзмінний (передрейсовий) медичний огляд згідно з “Порядоком 
організації та проведення передзмінного (передрейсового) медичного огляду працівників 
комбінату”, затвердженим наказом по АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" від 03.04.2019р. №30
509651689.

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про охорону праці", психофізіологічну експертизу 
працівникам підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проводить Регіональний 
відділ психофізіологічної експертизи при АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК" Центру психофізіологічної 
експертизи ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" (договір про співпрацю від 
08.11.2007 № ПФ-34/123-11.07 (з пролонгацією) та Додаткова угода від 24.09.2015 № 3 до 
Договору (у зв'язку із зміною назви).

Працівники підприємства при проведенні робіт в повному обсязі забезпечені санітарно- 
побутовими приміщеннями відповідно до діючих норм.

На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аварій" на 2020 рік.

Випробування та вимірювання електричного обладнання проводиться центрально 
електротехнічною лабораторією АТ "ПОКРОВСЬКИЙ ГЗК", яка має дозвіл Держпраці на 
виконання робіт від 13.05.2019 р. №111.19.30.



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. На підприємстві мається кабінет охорони праці, оснащений 
інформаційними стендами, плакатами, технічними засобами, засобами індивідуального і 
колективного захисту.______________________ '_________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичног о забезпечення)

____ С.П. Шуваєв______
(ініціали та прізвище)

обліку суб'єктів господарювання у територіальному
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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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