
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СХІДНИМ_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ"_________________

____ 52210, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Горького, 2_______
місцезнаходження,

_________________________ код ЄДРПОУ 14309787___________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник - генеральний директор Сорокін Олександр Геннадійович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_______________ тел. (05652) 9-59-14, e-mail: vostgok@email.dp.ua_______________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
____________Кіровоградська область, Маловисківський район, село Олексіївка_________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788), ДП "СХІДГЗК" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним 
Дії "СХІДГЗК" страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не 
проводить._____________________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
______________________ 06.08.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Сорокін Олександр Геннадійович_______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:_____________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
- Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових_ 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: повітрозбірник

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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місткістю 2,0 м3, Р=0,8 МПа, рік виготовлення 2019, країна виробник - Україна.________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 6499, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 10__________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: майновий комплекс, нежитлова будівля, майнові комплекси_________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

нежитлових будівель (Свідоцтва на право власності на нерухоме майно серія САА______
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

____________№ 402455 від 29.09.2009, серія САС № 692876 від 06.10.2011, серія САС №
692685 від 04.02.2011, серія САС № 692634 від 04.02.2011, видані Виконавчим комітетом 
Жовтоводської міської ради Дніпропетровської області); земельні дільники, 
а саме: м. Жовті Води, Дніпропетровська область: II -ДП № 002811, I- КР № 002240; 
Смолінська шахта: Державні акти на право постійного користування землею II-КР 
№ 002233; Інгульська шахта: Державні акти на право постійного користування землею 
КР № 110112, КР № 110111; Новокостянтинівська шахта: Державні акти на право 
постійного користування землею: П-КР № 001829, ЯЯ № 160108, ЯЯ №160207, 
ЯЯ № 160136, ЯЯ № 160208, ЯЯ № 160129, ЯЯ № 155101, державні акти на право
постійного користування земельними ділянками.___________________________________

Інші відомості: Генеральний директор ДП "СХІДГЗК" Сорокін О.Г. пройшов 
навчання та перевірку знань із загального курсу "Охорона праці" в ДП "Головний 
навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 25.05.2018 № 183-18).__________________________________________
____ Директор Смолінської шахти Карапузіков О.М., в.о. головного інженера
Новокостянтинівської шахти Теліга О.М., головний інженер НК шахти Амброзьєв С.О., 
в.о. головног інженера ГМЗ Кравченко О.Б., головний механік НК шахти Паска В.В. та 
інші фахівці пройшли навчання та перевірку знань із загального курсу "Охорона праці" в 
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Держпраці (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 25.05.2018 № 183-18).____________________
____ Головний інспектор ДП "СХІДГЗК" Войскова НІ. пройшла навчання та перевірку
знань із загального курсу "Охорона праці" в ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпраці" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
07.02.2020 № 15-20)._____________________________________________________________

Начальник служби охорони праці ДП "СХІДГЗК" Комар І.В., керівник групи 
охорони праці підрозділів, що забезпечують виробництво Дрига О.П., провідний інженер 
групи охорони праці Гречка О.Л. та інші фахівці пройшли навчання та перевірку знань із 
загального курсу "Охорона праці" в ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпраці" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
19.12.2017 № 506-17).____________________________________________________________
____ Заступника директора з підготовки виробництва. ДП "СХІДГЗК" Микитась О.В.,
провідний інженер з ремонту Кислий Б.П. та інші пройшли навчання та перевірку знань 
із загального курсу "Охорона праці" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 27.09.2018 № 279)._____________________________________________
____ В.о. заступника головного інженера Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК"
Задорожній С.В. пройшов навчання та перевірку знань із загального курсу "Охорона 
праці" в ДП "СХІДГЗК" Новокостянтинівської шахти та перевірку знань в комісії з



перевірки знань з питань охорони праці підприємства (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 24.05.2019 № 49)._________________________
____ Заступник головного механіка Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК"
Лисенко О.Г. пройшов навчання та перевірку знань із загального курсу "Охорона праці" 
в ДП "СХІДГЗК" Новокостянтинівської шахти та перевірку знань в комісії з перевірки
знань з питань охорони праці підприємства (протокол від 21.05.2019 № 161).________

В.о. головного енергетика ДП "СХІДГЗК" Клеопа Е.М. пройшов навчання та 
перевірку знань із загального курсу "Охорона праці" в ДП "Головний 
навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 20.12.2018 № 605-18)._________________________________________
____ Головний інженер Пухальський В.М., керівник групи охорони праці підрозділів
переробного комплексу служби ОП Гончаренко А.В., головний механік Ілієнко В.В., 
інженер з ОП Клімов Г.М., заступник генерального директора з будівництва Мартинова 
Л.В. та інші фахівці пройшли навчання та перевірку знань із загального курсу "Охорона 
праці" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Держпраці (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 31.10.2019 № ОП387-19)._________________
____ Головний інспектор ДП "СХІДГЗК" Войскова НІ., начальник служби охорони
праці Комар І.В., керівник групи охорони праці підрозділів, що забезпечують 
виробництво Дрига О.П., провідний інженер групи охорони праці Гречка О.Л. пройшли 
навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском" в ДП "КІРОВОГРАДСЬКИМ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 14.08.2018 № 301).________________________
____ Заступника директора з підготовки виробництва Микитась О.В., провідний інженер
з ремонту Кислий Б.П. пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ДП "Навчально-курсовий 
комбінат "Кривбасбуд" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.09.2018 № 560).
____ ДП "СХІДГЗК" Новокостянтинівська шахта: головний інженер Амброзьєв С.О.,
головний енергетик Савицький І.А., головний механік Паска В.В, керівник групи 
охорони праці Чорний В.А., інженер з охорони праці групи охорони праці Федотов М.В., 
інженер з охорони праці групи охорони праці Артюшков С.В., інженер з пожежної 
безпеки служби цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Бойко А.В. пройшли 
навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском" в ІIIІ "Навчальний центр Будинок науки і техніки" та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 14.09.2018 № 312).
____ ДП "СХІДГЗК" Новокостянтинівська шахта: заступник головного інженера з
виробництва Теліга О.М., заступник головного інженера з буро підривних робіт 
Протасов О.В., заступник директора шахти із забезпечення виробництва та режиму 
Жушман О.А., заступник головного механіка Лисенко О.Г. пройшли навчання та 
перевірку знань з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском" в ДП "КІРОВОГРАДСЬКИМ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Кіровоградській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
02.12.2019 № 442 (витяг)).________________________________________________________
____ ДП "СХІДГЗК" Новокостянтинівської шахти: інженер з охорони праці Бакун С.В.
пройшов навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском" в ИП "Навчальний центр Будинок науки і техніки"



та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Кіровоградській області (протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 14.09.2018 № 327)._________________________________
____ В.о. заступника головного інженера Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК"
Задорожній С.В. пройшов навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ДП "СХІДГЗК" Новокостянтинівської 
шахти та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці
підприємства (протокол від 22.05.2019 № 35).______________________________________
____ Головний інспектор ДП "СХІДГЗК" Войскова Н.І., начальник служби охорони
праці Комар І.В. пройшли навчання та перевірку знань з "Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 27.10.2017 № 294-1).____________________________________________
____ Керівник групи охорони праці підрозділів, що забезпечують виробництво
ДП "СХІДГЗК" Дрига О.П., в.о. головного енергетика Клеопа Е.М. пройшли навчання та 
перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
в ДП "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 14.08.2018 № 294)._______________________________________
____ Провідний інженер групи охорони праці Гречка О.Л. пройшов навчання та
перевірку знань з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
в ДП "КІРОВОГРАДСЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 14.12.2017 № 353).
____ Головний інспектор ДП "СХІДГЗК" Войскова НІ. пройшла навчання та перевірку
знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "ЦТОР" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 19.12.2017 № 506-17), ІУ гр. з електробезпеки;______________

Начальник служби охорони праці Комар І.В. ДП "СХІДГЗК", керівник групи 
охорони праці підрозділів, що забезпечують виробництво ДП "СХІДГЗК" Дрига О.П. 
пройшли навчання та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.04.2018 № 353), V гр. з
електробезпеки.________________________________________________________________
____ Головний енергетик Шумило В.В. (V гр. з електробезпеки) , інженер з охорони
праці І категорії Піскарьова І.В. (ІУ гр. з електробезпеки); технічний інспектор праці 
ПК "Атомпрофспілки" Скуба В.О. (ІУ гр. з електробезпеки) та інші посадові особи 
пройшли навчання та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 21.09.2018 № 263).________________________

В.о. головного енергетика. ДП "СХІДГЗК" Клеопа Е.М. (V гр. з електробезпеки), 
головний інженер ДП "СХІДГЗК" Пухальський В.М. (ІУ група з електробезпеки), 
інженер-енергетик Барабаш Л.І. (V гр. з електробезпеки) пройшли навчання та перевірку 
знань з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", з "Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 19.12.2017 № 506-17).___________________________________________



____ Головний енергетик Шумило В.В. (V гр. з електробезпеки) , інженер з охорони
праці І категорії Піскарьова І.В. (IV гр. з електробезпеки); технічний інспектор праці 
ЦК "Атомпрофспілки" Скуба В.О. (IV гр. з електробезпеки) та інші посадові особи 
пройшли навчання та перевірку знань з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", з "Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 21.09.2018 № 263)._______________________________________
____ Наказами по підприємству та розпорядженнями призначені особи (з числа
інженерно-технічних працівників, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці), що відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки, а також відповідальні за безпечне виконання робіт
підвищеної небезпеки.___________________________________________________________
____ Наказом від 14.01.2019 № 37 відповідальними особами призначено, а саме: за
нагляд за технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском в 
цілому на ДП "СХІДГЗК" призначено заступника директора з підготовки виробництва 
Микитась О.В.; за проведення технічного огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки на ДП "СХІДГЗК" призначено провідного інженера з ремонту Кислого Б.П.; за 
проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
Новокостянтинівській шахті ДП "СХІДГЗК" призначено головного механіка Паска В.В.
____ Наказом від 29.08.2019 № 308 за утримання у справному стані обладнання, що
працює під тиском по дільниці "Спуск-підйом № 34" Новокостянтинівської шахти
ДП "СХІДГЗК" -  начальник дільниці, заступники начальника дільниці, майстри._______
____ На час відсутності відповідальних осіб (відпустка, відрядження, інше), виконання
його обов’язків покладається на іншого відповідального працівника відповідним наказом 
по підприємству, який пройшов навчання та перевірку знань відповідних Правил.

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

Для організації виконання правових, організаційно -технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до 
вимог Закону України "Про охорону праці", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення 
про службу охорони праці" та згідно з "Положенням про службу охорони праці 
ДП "СХІДГЗК"", затвердженого наказом від 20.02.2018 № 86, на підприємстві 
функціонує служба охорони праці.

Відповідно до зазначеного, наказом керівника, підприємства від 30.11.2017 № 452, 
переглянуто і затверджено службу охорони праці. Функції служби охорони праці 
виконує начальник служби охорони праці Комар І.В.

Відповідно до ст. 18 Закону України "Про охорону праці" та п. 3.9 
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці" наказом по підприємству від 07.02.2020 № 55 призначена 
центральна постійно діюча екзаменаційна комісія по перевірці знань з питань охорони 
праці та аналогічні комісії призначені у кожному підрозділі. Всі члени екзаменаційних 
комісій пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та інших 
нормативно -  правових документів з охорони праці відповідно до вимог "Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці". 
Центральна екзаменаційна комісія ДП "СХІДГЗК" у складі:__________________________
- голова комісії -  головний інспектор -  Войскова Н.І.;
- члени комісії: -  начальник служби охорони праці -  Комар І.В., керівник групи 
підготовки кадрів служби по роботі з персоналом -  Дрига О.П., провідний інженер групи 
охорони праці Гречка О.Л., представник профкому (за згодою).



____ Наказом від 22.02.2019 № 71 затверджено склад комісії з перевірки знань з питань
охорони праці на Новокостянтинівській шахті ДП "СХІДГЗК" у складі:_______________
- голова комісії -  в.о. головного інженера Новокостянтинівської шахти Теліга О.М.;
- заступник голови комісії -  керівник групи Новокостянтинівської шахти служби 
охорони праці Чорний В.А.;______________________________________________________
- члени комісії: головний енергетик Савицький І.А., головний механік Паска В.В., 
інженери з охорони праці групи з ОП Новокостянтинівської шахти служби охорони 
праці Артюшков С.В. та Бакун С.В., інженер з пожежної безпеки служби цивільного 
захисту та надзвичайних ситуацій управління Бойко А.В., представник профспілкового 
комітету (за згодою).____________________________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці у ДП "СХІДГЗК", затверджене 
наказом від 05.02.2008 № 53._____________________________________________________
- Положення про службу охорони праці ДП "СХІДГЗК", затверджене наказом 
від 20.02.2018 № 86._____________________________________________________________
- Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці у 
ДП "СХІДГЗК", затверджене наказом від 15.06.2017 № 195.__________________________
- Положення про нарядну систему організації робіт у підрозділах ДП "СХІДГЗК",
затверджене наказом від 30.05.2018 № 326.________________________________________
На підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників 
підприємства. Згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться "Журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці". Затверджено 
програму вступного інструктажу та перелік питань первинного інструктажу.

На підприємстві згідно з вимогами Закону України "Про колективні договори та 
угоди" та з метою регулювання соціально-трудових відносин і посилення соціального 
захисту працівників розробляється та приймається на конференції трудового колективу 
ДП "СХІДГЗК" Колективний договір. Одним із розділів Колективного договору є розділ
"Охорона праці".

На виконання вимог Постанови КМУ від 01 серпня 1992 року № 442 "Порядок 
проведення атестації робочих місць за умовами праці" та Постанови КМУ від 24.06.2016 
№ 461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, 
зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах» на. підприємстві 
створена атестаційна комісія. За результатами атестації робочих місць на, підприємстві 
наказом від 03.08.2016 № 319 затверджено переліки робочих місць, виробництв, робіт, 
професій та посад робітників, яким за умовами праці підтверджено право на пільгове 
пенсійне забезпечення по спискам № 1, № 2 та отримання додаткових днів відпустки.

Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом 
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові 
інструкції керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.____________________

Затверджені наказом від 11.10.2018 № 565 інструкції з охорони праці за професіями 
та видам робіт: Інструкція з охорони праці з режиму роботи та безпечного 
обслуговування посудин, що працюють під тиском № 535-2018; Інструкція з охорони 
праці для машиністів компресорних установок № 525-2018 та інші. Інструкції по формі і 
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій
з охорони праці"._______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/442-92-%d0%a0%d1%97
http://arm.te.ua/docs/p_kmy_461.pdf
http://arm.te.ua/docs/p_kmy_461.pdf


електрослюсарі Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК" Бочаров А.М., 
Безкоровайний О.П., Пишнограєв Є.А., Бевз О.І., Федоров І.В., Черниш О.Г., 
Чорний О.В., Шиян В.М., Волобой О.В., русал Є.О. професійно навченні мають 
відповідні кваліфікаційні посвідчення та пройшли навчання, а саме: з законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки, з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Новокостянтинівської 
шахти ДП "СХІДГЗК", протокол від 05.03.2020 № б/н; з "Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском" в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК", протокол від 13.03.2019 
№ 13; мають ІІ гр. з електробезпеки, позачергова перевірка знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК", протокол від
06.03.2020 з допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000 В.____________
Працівники підприємства відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" та 
"Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
у ДП "СХІДГЗК"", затвердженого наказом по підприємству від 15.06.2017 № 195, 
навчені і пройшли перевірку знань з нормативних актів з питань охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки, інших відповідних Правил в обсязі виконуваної
ними роботи в комісії по перевірці знань з питань охорони праці підприємства.________

На дільниці Спуск-підйом № 34 Новокостянтинівської шахти ДП "СХІДГЗК" 
використовується наступне обладнання, що задіяне в технологічному процесі роботи 
компресорних установок, а саме:__________________________________________________
- посудини, що працюють під тиском:

- повітрозбірник місткістю 2,0 м3, робочий тиск 0,8 МПа (8,0 кгс/см2), робоче 
середовище -  повітря, заводський № 1, виробник -  ПАТ "Коростенський 
машинобудівний завод" Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 65, 
Україна; повітрозбірнику 09.072020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" проведено первинний 
технічний огляд в результаті якого недопустимих дефектів не виявлено, подальша 
експлуатація можлива за умов виконання вимог НПАОП 0.00-1-81-18 та Інструкції з 
експлуатації. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки строк дії продовжено 
Держпрацею до 01.04.2023 за № 483.15.30.
На повітрозбірник, який зазначений вище, підприємство має:
- Сертифікат відповідності, що зареєстрований у Реєстрі ТОВ "ЄВРО-ТИСК" за 
№ UA. TR/089.0766-16 від 15.11.2016;
- Дозвіл на застосування устатковання підвищеної небезпеки, що виданий 
Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Житомирській області від 
19.07.2013 за № 328.13.18.

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства. ДП "СХІДГЗК" забезпечені спецодягом, спецвзуттям
та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", а саме: куртка 
утеплена, костюм, шапка, каска захисна, чоботи, рукавиці, тощо. Засоби індивідуального 
захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____Підприємство має Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію заявлених машин, механізмів, устатковання, а саме:____________________
- на монтаж, ремонт машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме: 
трубопроводів пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою 
води вище 110 0С, які підлягають реєстрації в територіальних органах Держпраці;



вантажопідіймальних кранів і машин, виданий головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області від 24.06.2016 за № 0884.16.12;___________________________
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки -  парових і водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0,1 ІЧВт, виданий головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області від 14.03.2016 за № 0121.16.12;___________________________
- на експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 ІЧПа (балони із 
стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом, 659 од.: 
з киснем -  532 од., з ацетиленом -  82 од., з пропаном -  10 од., з двоокисом 
вуглецю -  15 од., з азотом -  20 од., з аргоном -  15 од., Україна), виданий головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 27.07.2016 за № 1003.16.12;
- на експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 ІЧПа (балони із 
стисненим газом (кисень, ацетилен), 4 од., Україна; вантажопідіймальні крани і машини 
(крани стрілові, мостові електричні, електричні однобалочні, опорні електричні 
однобалочні, талі електричні та ручні (типи, р.в., країна - по тексту у дозволі), виданий 
головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 24.06.2016 за 
№ 0885.16.12;__________________________________________________________________
- на експлуатацію посудин, що працюють під тиском понад 0,05 ІЧПа (ресивер ємністю 
6500 л, 1958 р.в., СРСР; ресивер ємністю 4 м3, 1974 р.в., СРСР), виданий головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 04.04.2017 за № 0367.17.12;
- інші.__________________________________________________________________________
_____Всі працівники підприємства ДП "СХІДГЗК", що зайняті на роботах підвищеної
небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний 
огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом MOЗ України від 21.05.2007 № 246 та проходять 
психофізіологічну експертизу.
_____На. підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого
травматизму, професійних захворювань і аварій".___________________________________
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження
аварійних ситуацій забезпечується:________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на. підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;____________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ДП "СХІДГЗК"-________________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;_________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.___
_____У ДП "СХІДГЗК" є в наявності нормативно-правова документація: Закон України
"Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Mіністрів України від 
26 жовтня 2011 року № 1107, "Порядок проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки", затверджений постановою Кабінету Mіністрів України від 26 травня 2004
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№ 687; НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском", НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", 
НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про службу охорони праці", 
НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці". 
НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці", НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про роботу
уповноважених____ трудових____ колективів____ з____ питань____ охорони____ праці",
НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою", 
НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці. що діють на підприємстві", 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці". Порядок проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 21 грудня 2007 року № 246 та інші._____________________

У ДП "С.ХШГЗК" є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером, програмним 
забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, необхідними для проведення навчання, інструктажу та 
консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки
знань з питань охорони праці.________________ ____________________________________
_____Матеріально - технічна база ДП "СХШГЗК" відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з
охорони праці, під час виконання робіт, які декларується.___________________________

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

А.М. Бенлик
(ініціали та прізвище)

суб’єктів господарювання у 
_ 20^ 7  р. № Л ?

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 

)го прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
юдаткової служби і мають відмітку в паспорті.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку 
територіальному органі Держпраці /У*


