
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

_____________ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

50064. Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ 00190905____________________________________________ _
код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - генеральний директор Герасимчук Олександр Миколайович______
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________тел. (056) 407-63-09, телефакс (056) 407-63-11, е-шаіі: Мо(а)іп£ок.сот.иа
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, вулиця Рудна. 47

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 «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»

(найменування страхової компанії,
_____________з 01.01.2020р. по 31.12.2020. №3500678. 10.12.2019р.________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____________
21.09.2020р., ТОВ «ПромТехДіагностика»_________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Герасимчук Олександр Миколайович______________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

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

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани та машини, а саме: кран мостовий електричний____________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

однобалковий підвісний, заводський номер -  148, 2011 р. в., Україна; лебідка електрична
ТЛ-9А-1, заводський номер -  2923. 1987 р. в.. СРСР; лебідка електрична ТЛ-9А-1,_________
заводський номер -  29102. 2010 р. в., Росія; лебідка електрична ТЛ-14А, заводський номер - 
9, 2002 р. в., Росія: лебідка ручна підлогова ТЛ-ЗА, заводський номер -без номера. 1979 р. в., 
СРСР: лебідка ручна підлогова ТЛ-5А. заводський номер -без номера, 1979 р. в.. СРСР: 
лебідка ручна підлогова ТЛ-2А (2 од.), заводські номери -без номерів, 1985 р. в., СРСР, 
лебідка електрична монтажна ТЛ-9А-1. заводський номер -  без номера. 2000 р. в., Росія.



Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме: повітрозбірник В-2,_______
заводський номер - 763463727. 1980 р. в.. Польща; батарея кисневих балонів ЗБК - 5 од. 
(балони з киснем ємністю 200 літрів кількістю 52 од.), заводські номера -21, 25, 31, 32,

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)
1967 р. в., заводський номер - 50, 1963 р. в.. СРСР.___________________________________

без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць -2681 . в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -  2562.____________________________________ _____________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адреса розташування підприємства: Дніпропетровська обл„ місто Кривий Ріг, 
вулиця Рудна. 47._________________________________________ _ _ _ ________________

будівель і сп оруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор ПРАТ "ІНГЗК» Герасимчук Олександр 
Миколайович та директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього 
середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій Сергій Анатолійович пройшли навчання із законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП "Головний навчально- 
методичний центр Держпрапі" та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Держпрапі від І5.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки
знань охорони праці від 13.09.2018р. №ОП 362-18).__________________________________

Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 11.10.2018 №1149 начальника цеху мереж та 
підстанцій Кучерука Юрія Петровича призначено особою, відповідальною за справний стан
та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства._________________________ _

Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 01.10.2018 №1105 провідного інженера відділу 
промислової безпеки Управління Вінокурова Олександра Миколайовича призначено 
відповідальним працівником за здійснення нагляду за утриманням та безпечною
експлуатацією вантажопідіймальних кранів та машин.________________________________
_____На підставі наказу по ПРАТ «ІНГЗК» від 01.10.2018 №1105 в кожному структурному
підрозділі підприємства призначені працівники відповідальні за безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними кранами і машинами._______ _________________________________

Наказами по ПРАТ «ІНГЗК» від 21.04.2020 №377 та від 21.07.2020 №775 в цеху 
технічного водопостачання та шламового господарства призначено відповідальними 
працівниками за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів та машин 
головного енергетика Логвинюка Дмитра Сергійовича та майстра Бугайова Миколу
Миколайовича.______________________________________________________ ___________

Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 23.04,2014 №273 провідного інженера цеху підготовки
виробництва Кочигіну Ірину Петрівну призначено відповідальним працівником за_______
утримання у справному стані та безпечну експлуатацію батарей кисневих балонів ЗБК.
_____Кучерук Ю.П. пройшов: навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпрапі» та перевірку знань в комісії, створеної 
на підставі наказу Управління Держпрапі від 15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17); 
перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та НПАОП 
40.1-1,21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії, 
створеної на підставі наказу ДП «НКК «КРИВБАСБУД» від 03.01.2018р. №4-н (протоколи
перевірки знань від 19.06.2018р. №331 та №332. група з електробезпеки - п’ята)._________

Вінокуров О.М. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(Загальний курс з ОЩ в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпрапі» та 
перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Держпрапі від 03.12.2015р. № 156 та 
наказу Держпрапі від 21.03.2016р. (перевірка знань -  витяг з протоколу засідання комісії з



перевірки знань з питань охорони праці від 01.12.2017р. №460-17); із НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпрапі» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. №68 (перевірка знань - протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.08.2018р. № 362/1-18).

Логвинюк Д.С. пройшов навчання: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил 
пожежної безпеки в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку знань в комісії, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
від 04.03.2019р. № 58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 10.04.2019р. № 76-1); із НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку знань в 
комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 04.03.2019р. № 58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці від 12.06.2019р. № 1 3 5 ) . _______________________________

Бугайов М.М. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загального 
курсу з охорони праці) на ПРАТ «ІНГЗК» та перевірку знань в комісії підприємства, 
створеної на підставі наказу від 18.01.2019р. № 64 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.09.2020р. № 33); із НПАОП 0.00-1.80- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та 
перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань - протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 02.08.2018р. № 127-1)._______________
____ Кочигіна І.П. пройшла навчання: із законодавчих і нормативно-правових актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил 
пожежної безпеки в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку знань в комісії, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
від 21.03.2018р. №68 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 24.07.2018р. №130-1); із НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює пі я тиском» в КП «Навчально-виробничий центр» 
ДОР» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань -  протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2018р. №193-1)._______

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

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону 
України "Про охорону праці" на підприємстві у 2018 році переглянута та затверджена 
структура служби охорони праці і створена дирекція з охорони праці, промислової безпеки 
та охорони навколишнього середовища, яка підпорядкована директору з охорони праці, 
промислової безпеки та охорони навколишнього середовища (наказ від 19.11.2018р. №1320).

Дирекція з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього середовища 
включає:_______________________________________________________________________

- відділ охорони праці:______________________________________________________
- відділ промислової безпеки:_________________________________________________

_____- відділ лінійного контролю:________________________________________________
- спецвідділ: _____________________________________________________________
- спеціальну об’єктову аварійно-рятувальну службу._____________________________

(наявності служби охорони праці,
Також на ПРАТ «ІНГЗК» переглянуті та затверджені:______________________________



- «Положення про службу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від 23.11.2018р. №1354);
- «Положення про комісію з питань праці ПРАТ «ІНГЗК» (ухвалене конференцією

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

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

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

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

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

06.09.2018 №1013):______________________________________________________________
- Наказ від 18.01.2019 №64 про склад комісій з перевірки знань з питань охорони праці:
- Наказ від 31.08.2017р. №903 про затвердження складу комісії із перевірки знань з

електробезпеки:_____________________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ про

затвердження переліку інструкцій та графіку перегляду від 29.08.2018р. №970). в тому числі: 
«Інструкція з охорони праці №032.00-18 під час управління вантажопідіймальними 
машинами з підлоги ПРАТ «ІНГЗК». Інструкція з охорони праці №178.09-20 під час 
виконання робіт лебідками всіх типів цеху технічного водопостачання та шламового 
господарства». «Інструкція з охорони праці №211.00-19 під час експлуатації реципієнтів, 
кисневопроводів та азотопроводів», «Інструкція з охорони праці №235.00-18 для працівника, 
відповідального за здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів і машин». Інструкція з охорони праці №303.00-18 для 
працівника, відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів та машин у 
справному стані». «Інструкція з охорони праці №314.00-18 для працівника, відповідального 
за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами та машинами»._____________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:___________________
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (працівникам проведені інструктажі
з охорони праці з відмітками в журналах реєстрації).__________________________________
_____Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 18.01.2019р. №64 створена постійно-діюча комісія
підприємства з перевірки знань нормативних актів з охорони праці у працівників відповідно 
до вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці на ПРАТ «ІНГЗК». Голова комісії - директор з охорони праці, промислової 
безпеки та охорони навколишнього середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А., заступник 
голови комісії -  начальник відділу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В. та члени 
комісії: головний механік ПРАТ «ІНГЗК» Черкасов Г.С., головний фахівець ВПКР ПРАТ 
«ІНГЗК» Прядко С.О., начальник СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О._____________________

Голова і члени комісії пройшли навчання та перевірку знагнь:_____________________
____ - директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього
середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (Загальний курс з ОП) в 7ТП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» 
та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
13.09.2018р. № ОП 362-18): із НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в ЯП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 р. №58 
(перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
05.04.2019р. № 95/1-19). із НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного



обладнання» та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпрані у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. №68 (перевірка знань - протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.08.2018р. № 362/1-18):

- начальник відділу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» Лісецький О.В. пройшов навчання: 
із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі 
наказу Управління Держпраці від 15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17); із НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і вілповілного облалнання» та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
21.03.2018р. №68 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 13.08.2018р. № 362/1-18);_______________________________________

- головний механік ПРАТ «ІНГЗК» Черкасов Г.С. пройшов навчання: із законодавчих
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Управління Держпраці 
від 15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17); із НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань 
в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. №68 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.08.2018р. № 362/1-18);____________

- головний фахівець ВПКР ПРАТ «ІНГЗК» Прядко С.О. пройшов навчання:
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Управління 
Держпраці від 15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17); із НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.09.2019р. №186 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.10.2019р. № 387-19);_____________

- начальник СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О. пройшов навчання: із законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання першої ('домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки та НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Управління Держпраці від 15.05.2017р. №65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 28.11.2017 р. № 415-17); із НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної
ІШ__підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
21.03.2018р. №68 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 13.08.2018р. № 362/1-181.__________________________________________
___ Також створені постійно-діючі комісії в структурних підрозділах підприємства._______



Працівники підприємства, які експлуатують вантажопідіймальні крани та машини: 
Васильченко В.М. пройшов навчання на ПРАТ «ІНГЗК» за професією «машиніст 

крана (кранівник) на право управління кранами з підлоги» та отримав посвідчення
19.08.2019р . №505.__________________________________________________ ___________

Васильченко В.М. пройшов навчання на ПРАТ «ІНГЗК на право експлуатації та
управління лебідками всіх типів та отримав посвідчення 14.04.2017р.. №121._____________

Працівники підприємства, які обслуговують повітрозбірник В-2 та батареї кисневих
балонів ЗБК:___________________________________________ ________________________

Грибов 0 .0  пройшов навчання на ПРАТ «ІНГЗК» на право обслуговування
киснепроводів. рамп і реципієнтів та отримав посвідчення 06.04.2012р. №77;_____________

Васильченко О.І. пройшов навчання на ПРАТ «ІНГЗК» на право обслуговування
киснепроводів. рамп і реципієнтів та отримав посвідчення 30.12.2003р. №3151.___________

Згідно з «Положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці в ПРАТ «ІНГЗК» працівники пройшли навчання та перевірку знань в 
комісіях структурних підрозділів ПРАТ «ІНГЗК». протоколи від: 10.02.2020р. №4. 
10.02.2020р . №16. 23.03.2020р . №47-ВГМ, 15.05.2020р . №47/2-ВГМ.___________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
Періодичний медичний огляд працівники пройшли в ТОВ «МЕДІКОМ КРИВБАС».
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 

механізми, устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва, акти технічних 
оглядів, графіки обслуговувань). Випробування устатковання виконується власною 
електротехнічною лабораторією (лист Держпраці про отримання заяви на видачу дозволу 
від 11.08.2016р. №8363/1/12-ДП-161. _____________________________________

експлуатаційної документації,
Згідно з «Порядком проведення огляду, випробування, експертного обстеження 

(технічного діагностування! машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004р. №687. технічними 
експертами ТОВ «ПромТехДіагностика» проведено: первинний технічний огляд 
19.12.2019р. крану мостовому електричному однобалковому підвісному (заводський номер 
- 148. 2011 р. в., Україна): експертне обстеження та позачерговий технічний огляд: 
09.09.2019р. лебілтті електричній ТЛ-14А (заводський номер - 9. 2002 р. в.. Росія) та лебідці 
ручній підлоговій ТЛ-5А (заводський номер -  без номера. 1979 р. в.. СРСРУ, 10.09.2019р. 
лебідці електричній -ТЛ-9А-1 (заводський номер -  2923, 1987 р. в., СРСР), лебідці 
електричній ТЛ-9А-1 (заводський номер-29102. 2010 р. в.. Росія), лебідці ручній підлоговій 
ТЛ-ЗА (заводський номер -  без номера. 1979 р. в.. СРСР). лебідці ручній підлоговій ТЛ-2А 
(2 одЛ (заводські номери -без номерів. 1985 р. в„ СРСР). лебідці електричній монтажній 
ТЛ-9А-1 (заводський номер -  без номера. 2000 р. в.. Росія), 10.04.2018р. повітрозбірнику 
В-2 (заводський номер - 763463727. 1980 р. в.. Польща). Технічними експертами ДП 
«Придніпровський ЕТЦ Держпраці» проведено експертне обстеження та позачерговий 
технічний огляд батареям кисневих балонів ЗБК (3 од.), заводський номер - 32 - 
30.01.2018р.. заводський номер - 21 - 13.06.2018р., заводський номер - 31 -  04.05.2018р., а 
технічними експертами ТОВ «Центр технічних досліджень» проведено експертне 
обстеження та позачерговий технічний огляд батареям кисневих балонів ЗБК (2 од.), 
заводський номер - 25 - 15.09.2018р., заводський номер -  31 -  18.10.2019р. __________

Працівники ПРАТ «ІНГЗК» забезпечені в повному обсязі спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно з «Нормами безоплатної видачі спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту працівників гірничодобувної 
промисловості», затвердженими наказом Державного комітету України з промислової 
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.08.2008р. №184, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 10.09.2008р. за №832/155. Видача працівникам і повернення 
ними 313 обліковується в особистій картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших 313. На підприємстві дотримуються загальних вимог до засобів індивідуального 
захисту, встановленими НПАОП 0.00-17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я



при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», 
працівники забезпечені: ізолюючими штангами, ізолюючими та електровимірювальними 
кліщами, покажчиками напруги, діелектричними рукавичками, діелектричними ботами, 
діелектричними килимками, ізолюючими підставками. їхнє випробування також 
виконується власною електротехнічною лабораторією (лист Держпраці про отримання заяви 
на видачу дозволу від 11.08.2016р. №8363/1/12-ДП-16)._______________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.35-04 
«Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0,00-1.24-10 «Правила охорони праці під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила з 
охорони прапі піл час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», 
НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів", 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 00.0-1.81-18 «Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та інші.___________

Також на ПРАТ «ІНГЗК» розроблені програми проведення навчання з питань охорони 
праці та тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Працівники 
підприємства забезпечені необхідною навчально-методичною літературою, наглядними 
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, які постійно оновлюються.

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

О.М. Герасимчук
(ініціали та прізвище)

Ж  2(У£р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 

територіальному органі Держпраці
20<^р. № /Ж &. __________________

Примітки: 1. Ф ізична особа  —  підприємець своїм підписом  надає згоду  на обробку персональних даних з
метою  забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт  п ідвищ еної 
небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин, механізм ів, устатковання підвищ еної 
небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, я» 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідном у органу держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.
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