
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________________________________ "СУХА БАЛКА"____________________________

50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Конституційна, будинок 5
місцезнаходження,

____________________________ код ЄДРПОУ 00191329___________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник -  т.в.о.генерального директора Лопатін Сергій Володимирович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

тел. (056) 404-80-87, e-mail: info@sukhabalka.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 Кривий Ріг, вул. Конституційна, будинок 5

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_________________
договір добровільного страхування цивільної відповідності перед третіми_______

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
особами від 25.02.2020 №  31390692.20, укладений з ПрАТ "Акціонерна страхова
компанія "ІНГО Україна".______________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
_______________________________ 17 липня 2020 року_______________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Лопатін Сергій Володимирович_________________________________________

(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:_____________________________
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - технологічного 
устаткування та його елементів систем газопостачання природним газом суб’єктів 
господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0,1 МВт

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
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Кількість робочих місць -  2 750 , в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 3_________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель та споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою:________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Конституційна, будинок 5________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор ПрАТ «СУХА БАЛКА» Баш В.О. пройшов 
навчання із загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017 № 85-17).______________________
____ Головний інженер Пільтек І.В.пройшов навчання із загального курсу охорони праці
в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
28.07.2017 № 85-17).
__ Директор з ОП, ПБ та ОНС Капиця С.О. пройшов навчання із загального курсу
охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 14.12.2018 № 554-18)._________________________________________

Начальник відділу ОП та ПБ Чепурний І.В. пройшов навчання із загального курсу 
охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 23.05.2019 № 167-19).

Головний механік ПрАТ «СУХА БАЛКА» Голобокий С.О. пройшов навчання із 
загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 10.08.2018 № 344-18).
____ Начальник ЕС СУ Кожушний П.П. пройшов навчання із загального курсу охорони
праці в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»« та перевірку знань в комісії, яка створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.06.2020 № 47 -20).

Начальник виробництва № 2 ЕС СУ Хоменко Д.О. пройшов навчання із загального 
курсу охорони праці в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 09.10.2019 № 093/4.11-19).

Провідний інжнер ЕТЛ Бобров В.І. пройшов навчання із загального курсу охорони 
праці в та перевірку знань в комісії, яка створена на. підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019. (зі змінами наказ 
№126 від 10.06.2020 р.) (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці від 31.07.2020 р. №53-20).

Механік виробництва № 2 ЕС СУ Артеменко В.Ф. пройшов навчання з загального 
курсу охорони праці в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»« та перевірку знань в комісії, яка 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
12.06.2020 № 47-20).

Головний механік Голобокий С.О., пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.18-18 
«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» в ДИПРО 
та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 14.09.2018 № 34
_______ Провідний інженер ЕТЛ Бобров В.І., начальник виробництва
Хоменко Д.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.18-18 «Правила безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють пі д тиском» в ДИІІРО та перевірку знань в комісії



Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
08.11.2018 № 45

Начальник ЕС СУ Кожушний П.П., провідний інженер ЕТЛ Бобров В.І., начальник 
виробництва № 2 ЕС СУ Хоменко Д.О. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» (як особи, відповідальні за газове 
господарство підприємства, і ті, що здійснює керівництво при виконанні 
газонебезпечних робіт), НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ТОВ «ЦТОР» та перевірку знань в комісії, 
яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол від 01.10.2019 № 331-1/2);

Головний енергетик Мякушин М.В. (V група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник служби головного 
енергетика Шарагов В.М. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник сервісного управління Мороз 
С.Ф. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
і вище 1000 В),

Провідний інженер ЕТЛ Бобров В.І., начальник виробництва Хоменко Д.О. пройшли 
перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», з НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», «Правил улаштування електроустановок» ПУЕ в комісії ПрАТ 
«СУХА БАЛКА» згідно наказа по підприємтсву №4246 від 17.10.2017р. (протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.17.2019, 07.07.2020).

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання 
підвищеної небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно -технічним 
персоналом, які відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснюють нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устатковання._______________

Наказами по підприємству та розпорядженнями по ПрАТ «СУХА БАЛКА» 
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 08.02.2018 № 069 відповідальними особами за справний стан, безпечну
експлуатацію електрогосподарства призначено головного енергетика комбінату 
Мякушина М.В., а на період його відсутності - начальника служби головного енергетика 
Шарагова В.М.. Цим же наказом призначені особи відповідальні за електрогосподарство 
структурних підрозділів та особи, що їх заміщають.
____ Наказом №806 от 25.02.2020г. призначена особа, відповідальна за технічний стан та
безпечну експлуатацію систем газопостачання, справний стан димових та вентиляційних 
каналів -  начальник енергослужби сервісного управління Кожушний П.П.
____ Наказом №236 от 23.01.2020г. призначена особа, відповідальна за технічний стан,
безпечну та безаварійну експлуатацію обїєктів котлонагляду -  механік вир.№2 
Енергослужби СУ Артеменко В.Ф. На період відсутності відповідальних осіб, наказом 
призначаються відповідальними працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з 
відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці.

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

На підприємстві створена служба охорони праці, яка є самостійним структурним 
підрозділом та підпорядкована безпосередньо генеральному директору ПрАТ «СУХА 
БАЛКА» та директору з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього 
середовища. Згідно з положенням «Про службу охорони праці та промислової безпеки в 
ПрАТ «СУХА БАЛКА» служба охорони праці підприємства представлена директором з



охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища, службами 
охорони праці та промислової безпеки шахт, шахтобудівельного управління, сервісного 
управління та відділом охорони праці і промислової
безпеки.______________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про службу охорони праці і промислової безпеки в ПРАТ "СУХА БАЛКА", 
затверджене та введене в дію наказом від 23.01.2019 № 307;__________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
та промислової безпеки, затверджене та введене в дію наказом від 23.01.2019 № 305;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту, затверджене та введене в дію наказом від 
21.11.2016 № 3275;______________________________________________________________
- Положення про порядок складання, видачі і виконання нарядів на виконання робіт у 
ПРАТ "СУХА БАЛКА" (нова редакція), затверджене та введене в дію наказом від
17.01.2019 № 185._______________________________________________________________
- Положення про роботу уповноважених трудовим колективом з питань охорони праці у 
ВАТ "СУХА БАЛКА".___________________________________________________________
- Положення про проведення вступних інструктажів з охорони праці, промислової 
безпеки у ПРАТ "СУХА БАЛКА", затверджене та введене у дію наказом від 30.08.2018 
№ 426._________________________________________________________________________
- Положення про посадові обов’язки керівників, професіоналів, спеціалістів і фахівців 
структурних підрозділів ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА", затверджене та введене в дію 
наказом від 22.04.2016 № 1610.___________________________________________________

Наказом по підприємству від 17.07.2018 № 357 призначено постійно-діючі 
екзаменаційні комісії з перевірки знань нормативних актів з охорони праці у працівників 
ПРаТ "СУХА БАЛКА" -  центральна комісія, а саме: голова комісії: директор з ОП, ПБ та 
ОНС; заступник голови комісії: начальник відділу ОП та ПБ ПРАТ; члени комісії: 
головний механік; головний енергетик; представник фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві і профзахворювань (за погодженням), а також 
вищенаведеним наказом затверджено склад комісії по перевірці знань з питань охорони 
праці у структурних підрозділах підприємства. Також наказом від 19.04.2018 № 210 
створено комісію з перевірки знань з "Охорони праці і промислової безпека у 
будівництві" в складі голови комісії - головного інженера ПРАТ "СУХА БАЛКА" 
Пільтек І.В.; членів комісії - директора з ОП, ПБ та ОНС ПРАТ "СУХА БАЛКА" 
Кочміна С.О., головного механіка ПРАТ "СУХА БАЛКА" Голобокого С.О.

Керівники та фахівці підприємства, члени комісій з перевірки знань з питань 
охорони праці пройшли навчання і перевірку знань нормативних актів з охорони праці 
згідно з вимогами 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 та промислової безпеки.

Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться 
інструктажі з питань охорони праці з записом в "Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань о хорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці". Працівники проходять 
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії 
ПРАТ "СУХА БАЛКА" з перевірки знань з питань охорони праці.____________________

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.____________________



Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устатковання
підвищеної небезпеки робітниками ПрАТ «СУХА БАЛКА» регламентується 
інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з 
вимогами НПАОП 0.00-5.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9, в тому числі: 
Інструкція з охорони праці № 60 для оператора котельної; Інструкція з охорони праці 
№ 77 для слюсаря КВПіА; Інструкція з охорони праці № 82 для апаратника ХВО; 
Інструкція з охорони праці № 89 для слюсаря з ремонту газового обладнання; Інструкція 
з охорони праці № 111 при роботі з ручним інструментом та пристроями; та інші.______

На підприємстві наказом №2486-шт от 02.07.2020 створена Газова служба та 
затверджене «Положення про газову службу ПрАТ «СУХА БАЛКА»»

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

Працівники ПрАТ «СУХА БАЛКА», зайняті на виконання робіт та експлуатації 
устатковання підвищеної небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 
пройшли навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають 
посвідчення:___________________________________________________________________

1) слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання (пройшов навчання в 
ОКП «КУКК», свідоцтво від 17.06.2005р.)/слюсар КВПіА (пройшов навчання в 
УКК «СУХА БАЛКА» свідоцтво №242 від 18.06.2020р.) Шкуратов І.О.
2) слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання (пройшов навчання в 
ТОВ «ЦТОР», свідоцтво №3311 26.10.2015р.)/ слюсар КВПіА (пройшов навчання 
в УКК «СУХА БАЛКА» свідоцтво №243 від 18.06.2020р.) Кошляк В.А.
3) слюсар з експлуатації та ремонту газового обладнання (пройшов навчання в 
ЧОУ «КВАНТ» свідоцтво №3378 від 25.03.2015р.)/слюсар КВПіА (пройшов 
навчання в УКК «СУХА БАЛКА» свідоцтво №306 від 27.08.2020р.) Казмірук Д.А.

Працівники ПрАТ «СУХА БАЛКА», зайняті на виконання робіт та експлуатації 
заявленого обладнання підвищеної небезпеки, пройшли в установленому порядку 
спеціальне навчання і згідно п. 3.14 НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли періодичну перевірку 
знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в цеховій комісії 
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: 
від 27.12.2019 № 2 на підставі наказу №357 від 17.07.2018р. перевірені знання «НПАОП 

0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання"», «НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском"», «Правила 
технічної експлуатації теплових установок і мереж»
27.12.2019 № 1 на. підставі наказу №357 від 17.07.2018р. перевірені знання Законів 

України «Про охорону праці», «Про загальнообовязкове соціальне страхування», «КЗоТ 
України», виробничих інструкцій
20.12.2019 №1 на. підставі наказу №357 від 17.07.2018р. перевірені знання ПТЕЕС, 
ПБЕЕС, ППБУ).

У ПрАТ «СУХА БАЛКА» є в наявності необхідна, експлуатаційна документація 
(паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні 
робіт) на обладнання та устатковання, що використовуються при виконанні заявлених 
робіт, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням 
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів, 
відповідно до вимог з питань охорони праці._______________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на. підприємстві експлуатується 
наступне обладнання та устатковання якому проводиться випробування у термін, 
встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки,
а саме:



Набір ключів іскробезпечних покритих міддю КЗСМИ-ЗМ (НКГ-3М) 7-30 -  2 к-
та
Ключі рожково-накидні Miol 51-716 -  1 набор
Молоток искробезпечний з кольорового металлу -  2 шт.
Ключі шестигранні -  1 набор
Пилка по дереву 400мм Topex Alligator 10A441 -  2 шт.
Пружинний манометр ДМ05100 радиальный 60кПа кл.1 М20х1,5 -  2 шт.
Пружинний манометр ДМ05100 радиальный 250кПа кл.1 М20х1,5 -  2 шт.
Газосигналізатор горючих газів (метан) ДОЗОР-С-Пв 1м -  3 шт.
Пірометр AR320 -  1 шт. .
Шліфмашинка углова Дніпро-М GL-280 -  1 шт.
Перфоратор Дніпро-М RH-100Q -  1шт.
Набор буров SDS Plus mixed set -  1 набор
Электродрель Дніпро-М HD-80 -  1 шт.
Переносний сварочний інвентор Дніпро-М CA-6 260 H -  1 шт.
Сигнальна лента (красно-белая) 100 м -  2 шт.
Шланговий протигаз изолюючий ПШ-1Б (10м) -  3 шт.
Страховочна прив’язь лямочна «Універсал» - 3 шт.
Фал канатний с петлею та карабіном 12 м - 3 шт.

На водогрійні котли, що зазначені вище є висновок експертизи щодо відповідності 
проектної документації на будівництво виробничого об'єкту вимогам 
нормативно-правових актів з охорони праці від 22.02.2019 № 36034851-01-0002.19 на 
переведення парових котлів ДКВР 10/13 в водогрійний режим, виданий 
ТОВ "ЦОП "Новатор сервіс".

експлуатаційної документації,

_____Всі працівники підприємства ПрАТ «СУХА БАЛКА» 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: костюм 
зварника, комплект робочого спецодягу, спецвзуття, робочі рукавички поліуретанові, 
щитки для зварників, захисні каски, захисні окуляри, брезентові рукавичнки,. 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

_____ Організацію і проведення професійно-кваліфікаційного навчання працівників
(фахівців та робітників) підприємства здійснює відділ підготовки кадрів ПрАТ «СУХА 
БАЛКА» (Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Серія АД 
№ 034926 надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням 
професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно -технічного навчання, 
перепідготовки, підвищення кваліфікації).
_____ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246, на, підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Медичні огляди 
працівникам ПрАТ «СУХА БАЛКА», зайнятих на роботах із шкідливими та 
небезпечними факторами виробництва, проводяться в НДІ "Український науково- 
дослідний інститут промислової медицини". За результатами медичного огляду 
оформлюється заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників. Згідно із ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники



підприємства зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують
професійного добору проходять психофізіологічну експертизу._______________________
_____ На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами
праці (затверджено Постановою КМУ від 01.08.1992 за № 442), на підприємстві 
проводиться атестація робочих місць за умовами праці з метою підтвердження права на
пільгове пенсійне забезпечення.___________________________________________________
_____ Регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і
власника проводиться відповідно до колективного договору між адміністрацією 
підприємства і уповноваженим трудовим колективом виборним профспілковим органом. 
На підприємстві, згідно з вимогами Закону України "Про колективні договори та угоди" 
та з метою регулювання соціально-трудових відносин і посилення соціального захисту 
працівників розроблено та введено у дію конференцією трудового колективу 
ПрАТ «СУХА БАЛКА» колективний договір 2013-2014 років, який на теперішній час є 
діючим.________________________________________________________________________

_____ Додатком до колективного договору є «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 по ПрАТ «СУХА БАЛКА».________________________

_____На ПрАТ «СУХА БАЛКА» 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", затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1107; "Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2004 № 687; "Порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.1998р. № 442 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.10.2016 № 741); "Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій", затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 
від 21.05.2007р. № 246 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 14.02.2012р. № 107); НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями"; НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки 
систем газопостачання"; НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском"; НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою"; НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці"; НПАОП 0.00-4.15-98 
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці"; НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове 
положення про службу охорони праці"; НПАОП 0.00-5.11-85 "Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт"; НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників"; НПАОП 
0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці"; НПАОП 40.1-1.07-01 
Правила експлуатації електрозахисних засобів; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила улаштування електроустановок та
інші.___________________________________________________________________________
_____Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється
новими виданнями, зберігається та актуалізується.__________________________________



_____У ПрАТ «СУХА БАЛКА» 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 ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт та експлуатації
машин, механізмів та устатковання підвищеної небезпеки, які декларується.__________

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

С.В. Лопатін _
( ін іц іали  т а  п р ізви щ е)

у журналі обліку суб’єктів господарювання у
2 ( Ь & ?  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 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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