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законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне Акціонерне Товариство «СУХА БАЛКА»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, буд.5,_________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 00191329,_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Баш Віталій Олександрович_________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел. / факс: +38 (056) 404-80-87, e-mail: anna.pashko@sbal.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;

_____ Роботи виконуються на структурних підрозділах Приватного Акціонерного__________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Товариства «СУХА БАЛКА» за адресою: 50029, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,_____
машин, механізмів,

вул. Конституційна, буд.5_________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_____ Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»__________
(найменування страхової компанії,

з 30.03.2018р. по 29.03.2019р., серія 1788-2 №007/001/18 131 4715 від 03.03.2018р.______
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_____ Добровільний аудит з охорони праці не проводився.______________________________
(дата проведення аудиту)

Я, __________ Генеральний директор Приватного Акціонерного Товариства_________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

«СУХА БАЛКА» Баш Віталій Олександрович,_______________________________________
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:
_____ Технологічні транспортні засоби: автонавантажувач моделі 41030, держ. ном, знак
(найменування виду робіт

Т04070АЕ, 2006, Україна; трактор колісний моделі ЮМЗ-6 АКЛ екскаватор, Борекс-2102,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

держ. ном, знак Т01471АЕ, 1997, Україна; трактор моделі ХТЗ-2511, держ. ном, знак_______
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Т04075АЕ, 1999, Україна; навантажувач фронтальний одноковшовий моделі UNO 180,_____
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

держ. ном, знак Т03154АЕ, 1993, Польща; бульдозер моделі ДЗ-171 на базі трактора Т-170,
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

держ. ном, знак Т05648АЕ, Росія; бульдозер моделі ДЗ-171.1 на базі трактора Т-170, держ.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

ном, знак Т05647АЕ, Росія; трактор колісний моделі ЮМЗ-6 АКМ, держ. ном, знак________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

T03161AE, 2000, Україна; трактор моделі ЛТЗ-60АВ, держ. ном, знак T04Q77AE, 1999,_____
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Росія; трактор моделі ХТЗ-2511, держ. ном, знак Т04078АЕ, 1999, Україна; трактор колісний
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

моделі МТЗ-82.1, держ. ном, знак Т01470АЕ, 1999, Білорусь; трактор моделі МТЗ-82.1,_____
держ. ном, знак Т04071АЕ, 1998, Білорусь; універсальний навантажувач моделі UN-053,
держ. ном, знак Т00999АЕ, 1991, Чехія; навантажувач моделі UN-053, держ. ном, знак_____
Т04087АЕ, 1993, Чехія; навантажувач моделі ТО-18Д, держ. ном, знак Т04073АЕ, 1998,____
Білорусь; самохідне шасі моделі СШ-25, держ. ном, знак Т04076АЕ, 1999, Україна;________
навантажувач шахтний Моделі LK-1, держ. ном, знак Т03157АЕ, 1990, Польща; трактор Т170 моделі бульдозер ДЗ-171.1, держ. ном, знак Т01690АЕ, 1991, Росія; самохідне шасі_____
моделі СШ2540, держ. ном, знак Т04253АЕ, 2012, Україна; автонавантажувач моделі_______
41.030, держ. ном, знак Т00998АЕ, 2010, Україна; трактор моделі Б10М.0111.ЕН, держ. ном.
знак Т01689АЕ, 2006, Росія; фронтальний колісний навантажувач моделі ZW310, держ. ном.
знак Т01472АЕ, 2008, Японія; самохідне шасі моделі СШ2540, держ. ном, знак Т05203АЕ,
2012, Україна; трактор моделі МТЗ-80.1.26, держ. ном. знак Т04083А, 2005, Білорусь; причіп
тракторний самоскидний моделі 8545, держ. ном. знак Т04079АЕ, 2005, Україна; автомобіль
самоскид моделі БелАЗ-7548, держ. ном. знак Т04101АЕ, 1991, Білорусь; автонавантажувач
моделі 41030, держ. ном. знак Т06620АЕ, 2014, Україна; автонавантажувач моделі 41,030,
держ. ном. знак Т07405АЕ, 2014, Україна; автомобіль самоскид моделі БелАЗ-75402, держ.
ном. знак Т01474АЕ, 1998, Білорусь; автомобіль самоскид моделі БелАЗ-7522, держ. ном.
знак Т00981АЕ, 1989, СРСР; причіп ваговоз моделі У6006, держ. ном. знак Т01473АЕ, 2002,
Україна; екскаватор ЭКГ-5А, завод «Уралмаш», зав. №12115, 1991, Росія; екскаватор ЭКГ5А, завод «Уралмаш», зав. №12111, 1991, Росія; екскаватор ЭКГ-5А, завод «Уралмаш», зав.
№10832, 1991, Росія; екскаватор ЭКГ-5А, завод «Уралмаш», зав. №12069, 1991, Росія,______
робочих місць - 67 од., в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 59
од., гірничий відвід шахти «Ювілейна» - 1 од., гірничий відвід шахти ім. Фрунзе - 1 од.,
промисловий майданчик шахтобудівельного управління - 1 од._________________________
____ Інші відомості:

Відповідальні особи за дотримання законодавства з питань охорони
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

праці та промислової

безпеки

при

експлуатації

заявлених

машин,

механізмів,

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

устатковання підвищеної небезпеки є генеральний

директор

ПрАТ «СУХА БАЛКА»

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Баш Віталій Олександрович та директор з ОП. ПБ та ОНС ПрАТ «СУХА БАЛКА» Кочмін
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Сергій Олегович, які пройшли навчання із загального курсу охорони праці, НПАОП 0.00нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних
копалин підземним способом» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»
та перевірку знань в комісії Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015
р. №113 та інших вищевказаних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці,
які регламентують діяльність підприємства з питань охорони праці та промислової безпеки
при виконанні робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання
підвищеної безпеки.

Г

Наказом по підприємству від Г4.08.2017 р. №3371 створена служба охорони праці та
промислової безпеки на ПрАТ «СУХА БАЛКА», яка представлена:
- директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього
середовища ПрАТ «СУХА БАЛКА» Кочмін С.О.
- відділ з охорони праці та промислової безпеки в складі: начальник відділу з охорони
праці та промислової безпеки ПрАТ «СУХА БАЛКА» Чепурний І.В., провідні інженери з
охорони праці гірничий в і д д і л у ОП та ПБ ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 3 од., провідні інженери
з охорони праці відділу ОП та ПБ ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 4 од., інженери з охорони праці 1
категорії гірничий в і л л і л у ОП та ПБ ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 7 од., інженери з охорони
праці 1 категорії відділу ОП та ПБ ПрАТ «СУХА БАЛКА» - 3 од.
Наказом по ПрАТ «СУХА БАЛКА» №1608 від 11.08.2016 р. введені в дію переглянуті
та розроблені інструкції з охорони праці за існуючими на підприємстві професіями та видами
робіт.
Наказом по підприємству № 2700 від 04.07.2017р. затверджено та введено в дію
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та
промислової безпеки на ПрАТ «СУХА БАЛКА» відповідно до вимог Закону України «Про
охорону праці» та «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці» затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за
охороною праці від 26.01.2005 року №15. зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 15.02, 2005 р. за № 231/10511 ЩПАОП 0.00-4.12-05). Працівникам підприємства
проводиться навчання і перевірка знань з питань охорони праці та промислової безпеки,
відповідні інструктажі (вступні, первинні, повторні, позапланові та цільові) з охорони праці,
що підтверджується відмітками в журналах з охорони праці а саме:
- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- журнали вступного інструктажу з питань охорони праці,
- протоколи перевірки знань з питань охорони праці,
- журнали реєстрації інструкцій з охорони праці,
- журнали обліку видачі наряд- допусків та інші, згідно до вимог з охорони праці.
Генеральний директор Приватного Акціонерного Товариства «СУХА БАЛКА» Баш
Віталій Олександрович пройшов навчання із загального курсу охорони праці і з НПАОП
0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних
копалин підземним способом» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці»
та перевірку знань в комісії Держпраці, створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015
р. №113 (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017
р. № 85-17, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
09.02.2018 р. №24-181.
Наказом по підприємству від 28.02.2017 р. №743 створена постійно-діюча
екзаменаційна комісія з перевірки знань нормативних актів з охорони праці у працівників
підприємства відповідно до вимог ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від
26.01.2005 року №15. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за
№
231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-051. Голова комісії - директор з охорони праці, промислової
безпеки та охорони навколишнього середовища ПрАТ «СУХА БАЛКА» Кочмін С.О.,
заступник голови комісії - начальник відділу охорони праці та промислової безпеки ПрАТ
«СУХА БАЛКА» Чепурний І.В.. та члени комісії: виконуючий обов’язки директора з
виробництва ПрАТ «СУХА БАЛКА» Яловий В.Г., головний інженер ПрАТ «СУХА БАЛКА»
Пільтек І.В.. головний енергетик ПрАТ «СУХА БАЛКА» Мякушин М.В.. головний механік
ПрАТ «СУХА БАЛКА» Голобокий С.О.. які пройшли навчання із загального курсу охорони
праці і з НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та
нерудних корисних копалин підземним способом» в ДП «Головний навчально-методичний
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці, створеної на підставі наказу
Держпраці від 09.10.2015 р. №113:
- директор з ОП, ПБ та ОНС ПрАТ «СУХА БАЛКА» Кочмін С.О., головний механік

ПрАТ «СУХА БАЛКА» Голобокий С.О.. головний маркшейдер ПрАТ «СУХА БАЛКА»
Потрашков Є.Ф.. головний геолог ПрАТ «СУХА БАЛКА» Сердюк О.В. пройшли навчання із
загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та
перевірку знань в комісії Держпраці. створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 р.
№113 (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прані від 27.10.2016 р.
№361-16).
- начальник відділу ОП та ПБ ПрАТ «СУХА БАЛКА» Чепурний І.В.. пройшов
навчання із загального курсу охорони праці в ДП «Головний навчально-методичний центр
Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці. створеної на підставі наказу Держпраці
від 09.10.2015 р. №113 (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 04,05.2016 р.№ 177-16):
- директор з ОП. ПБ та ОНС ПрАТ «СУХА БАЛКА» Кочмін С.О.. начальник відділу
ОП та ПБ ПрАТ «СУХА БАЛКА» Чепурний І.В., в.о. директора з виробництва ПрАТ «СУХА
БАЛКА» Яловий В.Г., головний інженер ПрАТ «СУХА БАЛКА» Пільтек І.В., головний
енергетик ПрАТ «СУХА БАЛКА» Мякушин М.В., головний механік ПрАТ «СУХА БАЛКА»
Голобокий С.О., начальник шахти «Ювілейна» Баранов В.А.. начальник шахтобудівного
управління ПрАТ «СУХА БАЛКА» Темник С.П., виконуючий обов’язки начальника шахти
імені Фрунзе Лефтор В.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під
час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом» в ДП
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці,
створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 р. №113 (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 09.02.2018 р. № 24-18).
Головуючий склад та члени постійно-діючої екзаменаційної комісії з перевірки знань
нормативних актів з охорони праці у працівників підприємства пройшли навчання в ДП
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці,
створеної на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 р. №113. інших законодавчих та
нормативно-правових актів з охорони праці, які регламентують діяльність ПрАТ «СУХА
БАЛКА» з питань охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт підвищеної
небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної безпеки, а саме:
- Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (протоколи
засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017 р. № 85-17. від
27.10.2016 р. №361-16):
- Правила будови і безпечної експлуатації підйомників (протоколи засідання комісій з
перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017 р. № 85-17, від 27.10.2016 р. № 361-
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- НПАОП 0.00-1.61-12 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування,
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» (протоколи засідання
комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 04.05.2016 р. № 177-16. від 27Л0.2016
р.№ 361-16):
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». «Правила
улаштування електроустановок» ПУЕ (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 31.01.2018 р. № 7-18);
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова
безпека у будівництві (ДБН)» (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань
охорони праці від 28.07.2017 р. № 85-17, від 27.10.2016 р. № 361-16);
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»
(протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017 р.
№ 85-17. від 27.10.2016 р. № 361-16);
- НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском» (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони
праці від 28.07.2017 р. № 85-17. від 27.10.2016 р. № 361-16);
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт» (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017

р. № 85-17. від 27.10.2016 р. № 361-16):
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- НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії» (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань
охорони праці від 04.05.2016 р. № 177-16, від 27.10.2016 р. № 361-16);
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони
прані від 28.07.2017 р. № 85-17. від 27.10.2016 р. № 361-16);
- НПАОП 0.00-1,15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017 р.
№ 85-17. від 27.10.2016 р. № 361-16):
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами та
пристроями» (протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці від
28.07.2017 р. № 85-17. від 27.10.2016 р. № 361-16):
- НПАОП 0.00-1.13-71 «Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних
компресорних установок, повітропроводів і газопроводів» (протоколи засідання комісій з
перевірки знань з питань охорони праці від 28.07.2017 р. № 85-17, від 27.10.2016 р._______№
361-161,
Члени комісій структурних підрозділів ПрАТ «СУХА БАЛКА» з перевірки знань з
питань охорони праці, затверджені наказом по підприємству від 28.02.2017 р. №743. та інші
відповідальні особи пройшли навчання і перевірку знань нормативно-правових актів з
охорони праці. Локальних документів з охорони праці діючих на підприємстві, посадових
інструкцій та правил поведінки в аварійних ситуаціях згідно наказу по підприємству від
04.09.2017 р. №3725 відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП
0.00-4,12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці» (протоколи від 09.10.2017 р. №1, від 12.10.2017 р. №2, від 19.10.2017 р. №3.
від 23.10.2017 р. №4. від 26.10.2017 р. №5, від 30.10.2017 р. №61.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини,
механізми, устатковання. в тому числі на машини, механізми, устатковання, що
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
Працівники ПрАТ «СУХА БАЛКА» забезпечені, в повному обсязі, спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з «Положенням про забезпечення
працівників ПрАТ «СУХА БАЛКА» спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» затвердженого наказом по підприємству №1611 від 25.04.2017 року
відповідно до вимог «Норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту працівників гірничодобувної промисловості», затверджених 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№832/15523.
Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно-правовими актами та має
матеріально-технічну базу, яка відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки. На базі відділу охорони праці та промислової безпеки підприємства
обладнаний, в повному обсязі, кабінет з охорони праці для організації проведення
інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони праці та промислової безпеки.
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