
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_________________
«НОВОПАВЛТВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53282, Дніпропетровська область, Нікопольський район, с-ще Кам’янське, вулиця 
Озерна, буд. 40, Код ЄДРПОУ 00292304, Твженко М арина Олександрівна - виконавчий
директор___________________________________________________________________________

місцезнаходження; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові керівника,
тел.: (063) 582-01-01; (050) 989-00-86, e-mail: vat ngk@ukr.net_______________________

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;

53282, Дніпропетровська обл., Нікопольський р-н, с-ще Кам’янське, вул. Озерна, буд. 40 
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
Згідно додатку 1 до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.11.2002 року у ПрАТ «НГК» 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у зв ’язку,
що дане підприємство не являється об’єктом підвищеної небезпеки._____________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
_________________________________ 03 грудня 2020р.____________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Твженко М арина Олександрівна____________________________________________________

(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої 
частоти.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

Устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 
технологічне обладнання), а саме:
ПС № 1 35/6 кВ 1979р.в., країна виробник СРСР:
- Ввод № 1 Л-374 ВРУ -  35 кВ;
- Ввод № 2 Л-373 ВРУ -  35 кВ;
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- ВРУ -  35 кВ;
- ВРУ -  6 кВ;
- ЗРУ -  6/0,4 кВ;
- Трансформатор ТМ -3200/35;
- Трансформатор ТМ -6300/35;
- Вимикач масляний С-35М-630-10А, зав.№ 132869;
- Вимикач масляний С-35М-630-10А, зав.№ ЕЕЕТ;
- Вимикач масляний С-35М-630-10А, зав.№ 087;
- Вимикач масляний ВМД-35-600-6,6А, зав.№ 6670;
- Вимикач масляний С-35М-630-10А, зав.№ БСУУ.

ПС № 2 35/6/0,4 кВ 1979р.в., країна виробник СРСР:
- ВРУ -  35 кВ;
- ВРУ -  6 кВ;
- ЗРУ -  6/0,4 кВ;
- Трансформатор ТМ -6300/35-64 У1;
- Трансформатор ТМ -1000/6/0,4 Кв, зав. № 031203;
- Трансформатор ТМ -1000/6/0,4 Кв, зав. № 031202;
- Вимикач масляний С-35М-630-10А, зав.№ 168000.

Повітряна лінія 35 кВ, інв..№ 422, 1970р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ1 - 6 кВ, 1988р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ2 - 6 кВ, 1988р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ3 -  6 кВ, 1988р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ4 - 6 кВ, 1988р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ5 -  6 кВ, 1970р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ6 -  6 кВ, 1982р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ7 -  6 кВ, 1970р.в, країна виробник СРСР; 
Повітряна лінія ПЛ8 -  6 кВ, 1982р.в, країна виробник СРСР.

Комплектна трансформаторна підстанція КТП-1 -  6 кВ, 1988р.в. країна виробник СРСР;
Комплектна трансформаторна, підстанція КТП-2 -  6 кВ, 1988р.в. країна виробник СРСР;
Комплектна трансформаторна, підстанція КТП-3 -  6 кВ, 1982р.в. країна виробник СРСР;
Комплектна трансформаторна, підстанція КТП-4 -  6 кВ, 1970р.в. країна виробник СРСР;
Комплектна трансформаторна підстанція КТП-5 -  6 кВ, 1982р.в. країна виробник СРСР.

Трансформаторна підстанція ТП-1 -  6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР; 
Трансформаторна підстанція ТП-2 -  6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР; 
Трансформаторна підстанція ТП-3 -  6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР; 
Трансформаторна підстанція ТП-4 -  6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР.

Закритий розподільчий устрій ЗРУ-1 -  6кВ, «Берегова насосна», 1970р.в., країна виробник 
СРСР;
Закритий розподільчий устрій ЗРУ-2 -  6кВ, «ДСЦ-1», 1988р.в., країна виробник СРСР; 
Закритий розподільчий устрій ЗРУ-3 -  6кВ, «Гідрозащіта», 1970р.в., країна виробник СРСР.

Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО1 -  6кВ, 1982р.в., країна виробник СРСР 
Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО2 -  6кВ, 1982р.в., країна виробник СРСР 
Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО3 -  6кВ, 1970р.в., країна виробник СРСР 
Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО4 -  6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР 
Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО5 -  6кВ, 1970р.в., країна виробник СРСР 
Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО6 -  6кВ, 1982р.в., країна виробник СРСР



Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО7 -  6кВ, 1970р.в., країна виробник СРСР; 
Комірка кар’єрна зовнішнього встановлення ЯКНО8 -  6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР.

Кабельна лінія КЛ1-6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ2-6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР
Кабельна лінія КЛ3-6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ4-6кВ, 1982р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ5-6кВ, 1982р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ6-6кВ, 1982р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ7-6кВ, 1970р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ8-6кВ, 1988р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ9-6кВ, 1970р.в., країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ10-6кВ, 1970р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ11-6кВ 1970р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ12-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ13-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ14-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ15-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ16-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ17-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ18-6кВ 1986р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ19-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ20-6кВ 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ21-6кВ, 1988р.в , країна виробник СРСР;
Кабельна лінія КЛ22-6кВ, 1988р.в , країна виробник СРСР.

Асинхронний двигун Д-1 типу АЭ4-400 Л4, 2010р.в., країна виробник Росія;
Асинхронний двигун Д-2 типу АЭ-113-4У, 2009р.в., країна виробник Росія;
Асинхронний двигун Д-3 типу АЭ-113-4У, 1956р.в., країна виробник Росія;
Асинхронний двигун Д-4 типу АЭ-113-4У, 381, 1970р.в., країна виробник СРСР;
Асинхронний двигун Д-5 типу ДАЗ04-450Х-6У1, 1983р.в., країна виробник СРСР; 
Асинхронний двигун Д-6 типу ДАЗ0-450Х 02 УЗ, 2007р.в., країна виробник Росія; 
Асинхронний двигун Д-7 типу ДАЗ04-450У-12У1, 2007р.в., країна виробник Росія; 
Асинхронний двигун Д-8 типу ДАЗ04-450У-12У1, 1988р.в., країна виробник СРСР; 
Асинхронний двигун Д-9 типу ДАЗ04-450 У1, 2007р.в., країна виробник Росія;
Асинхронний двигун Д-10 типу А12-42-8УХЛ4, 1984р.в., країна виробник СРСР;
Асинхронний двигун Д-11 типу АЭ-13-52-8У4, 1980р.в., країна виробник СРСР;
Асинхронний двигун Д-12 типу АЭ-13-52-8У4, 1981р.в., країна виробник СРСР; 

та/або машин, механізмів устаткування підвищеної небезпеки, експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  7___________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
8 виробничих об’єктів

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
структурних підрозділів - 3___________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Прізвище, ім’я по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на ПрАТ «Новопавлівський 
гранітний кар’єр» наказами по підприємству призначені:
Наказом № 136 від 06.08.2019року призначено в.о. головного енергетика Дичко Івана. 
Михайловича, відповідальним за:



- безпечну експлуатацію електричного устаткування електричних мереж та технологічного 
електрообладнання напругою понад 1000В;
- виконання робіт в діючих підстанціях, електроустановках напругою понад 1000В.

Наказом № 46 від 08 липня 2019року призначено в.о головного енергетика Дичко Івана 
Михайловича, відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
в цілому по підприємству.

Наказом № 7 від 22 січня 2020року призначено:
Техніка-технолога Сидоренко Сергія Віталійовича відповідальним за:
- пожежну безпеку, у тому числі організацію навчання і проведення протипожежних 
інструктажів для працівників підприємства.
На підприємстві діє постійна комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 110 
від 18.06.2020р. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з 
питань охорони праці.

Г олова комісії з перевірки знань з питань охорони праці:

1. Івженко Марина Олександрівна -  виконавчий директор, пройшла навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів», протокол № 328 від 23.09.2019р., посвідчення № 015555;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014372;
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці», комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- НПАОП 0.00-1.58-12 «Правил охорони праці при експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах», протокол № 61-20 від 26.06.2020р., 
посвідчення № 941/61;
- НПАОП 0.00-1.24-10 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», протокол № 39-20 від 04.06.2020р., посвідчення № 735/39.
Пройшла навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 32 від 27.02.2019р., 
перевірила знання: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 499 
від 27.02.2019р., посвідчення № 499 ПГТ гр. до 1000в).

Члени комісії, та відповідальні по підрозділах за стан охорони праці:

2. Каменщикова Ольга Олексіївна -  інженер з охорони праці, пройшла навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 400 від 15.01.2018р., посвідчення № 000389;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та



аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014382;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 71 від 17.06.2020р., посвідчення № 019113;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
протокол № 79 від 23.06.2020р., посвідчення № 019222;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263 від 
26.09.2018р, посвідчення № 004807 (ІІІ гр. до 1000в).
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці», комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- НПАОП 0.00-1.24-10 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», протокол № 39-20 від 04.06.2020р., посвідчення № 736/39.

3. Дичко Іван Михайлович -  в.о. головного енергетика, пройшов навчання в Комунальному 
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці Дніпропетровської 
області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів», протокол № 282 від 27.08.2019р., посвідчення № 014867;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 15-А від 17.02.2020р, посвідчення № 018080;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 294 від 27.08.2019р., посвідчення № 015094;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
протокол № 19 від 19.02.2020р., посвідчення № 018160;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 80 від 
25.06.2020р., посвідчення № 012672 (V гр. до та понад 1000в).
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці», комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- НПАОП 0.00-1.58-12 «Правил охорони праці при експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах», протокол № 61-20 від 26.06.2020р., 
посвідчення № 940/61.
4. Климова Надія Трохимівна -  технічний директор, пройшла навчання в Комунальному 
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці Дніпропетровської 
області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів», протокол № 328 від 23.09.2019р., посвідчення № 015554;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00 -
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014371.
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»; комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:



- НПАРП 0.00-1.24-10 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», протокол № 39-20 від 04.06.2020р., посвідчення № 737/39;
- НПАРП 0.00-1.58-12 «Правил охорони праці при експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах», протокол № 61-20 від 26.06.2020р., 
посвідчення № 942/61.
5. Пантюхіна Наталя Миколаївна -  директор департаменту з правових питань, пройшла 
навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 328 від 23.09.2019р., посвідчення № 015557;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАРП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014386.
6. Шутько Лариса Миколаївна -  голова профспілкового комітету, пройшла навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р., посвідчення № 000868;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАOП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р., посвідчення № 014376.
7. Кожущенко Євген Вадимович -  механік, пройшов навчання в Комунальному підприємстві 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці Дніпропетровської області перевірила 
знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 240 від 26.10.2020р., посвідчення № 022267;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАOП 0.00 -
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 15-А від 17.02.2020р, посвідчення № 018081;
- НПАOП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 71 від 17.06.2020р., посвідчення № 019117:
- НПАOП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
протокол № 19 від 19.02.2020р., посвідчення № 018161.
Пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: НПАOП 40.1
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 500 від 27.02.2019р., (ІІІ гр. до 
1000В).
8. Лопанов Ігор Валентинович -  начальник гірничого цеху, пройшов навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної



ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р., посвідчення № 000864;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00 -
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014379;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 79 від 23.06.2020р., посвідчення № 019220.
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
протокол № 79 від 23.06.2020р., посвідчення № 019220.
Державне підприємство «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці», , комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання:
- НПАОП 0.00-1.24-10 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», протокол № 39-20 від 04.06.2020р., посвідчення № 738/39.
Пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: НПАОП 40.1
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 623 від 25.06.2020р., (IV гр. до та 
понад 1000в).

9. Писаренко Юрій Миколайович - начальник дробильно-сортувального цеху, пройшов 
навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 400 від 15.01.2018р, посвідчення № 000388;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014378;
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 393 від 02.01.2018р., посвідчення № 178666.
Пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: НПАОП 40.1
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 633 від 25.06.2020р., (IV гр. до та 
понад 1000в).
10. Перун Віктор Мирославович - начальник залізничного цеху, пройшов навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
Дніпропетровської області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р., посвідчення № 000863;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАОП 0.00 -
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та



аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014383:
- НПАOП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 79 від 23.06.2020р., посвідчення № 019223:
- НПАOП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
протокол № 79 від 23.06.2020р., посвідчення № 019223.
Пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: НПАOП 40.1
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 644 від 25.06.2020р., (ІУ гр. до та 
понад 1000в).

11. Сидоренко Сергій Віталійович -  технік-технолог, пройшов навчання в Комунальному 
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці Дніпропетровської 
області перевірила знання:
- Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р., посвідчення № 000862;
- Законодавства і нормативно-правових актів з питань охорони праці: «Вимог безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» НПАOП 0.00 -
7.14-17, «Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 
аварій на виробництві», затвердженим постановою Кабінету міністрів № 327 від 27.04.2019р., 
протокол № 258 від 05.08.2019р, посвідчення № 014384:
- НПАOП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№ 71 від 17.06.2020р., посвідчення № 019112:
- НПАOП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
протокол № 45 від 01.03.2018р., посвідчення № 000998.
Пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: НПАOП 40.1
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 650 від 25.06.2020р., (ІУ гр. до та 
понад 1000в).

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

Наявність служби з охорони праці: на підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону 
України «Про охорону праці», наказ № 109 від 18.06.2020р. переглянута структура служби 
охорони праці. Oбов’язки з охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Каменщикову O.O.

На підприємстві ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр» наказом № 65а від 10.04. 
2018р. переглянуті, та введені в дію посадові інструкції: виконавчого директора, механіка, 
головного енергетика, інженера з охорони праці, технічного директора, голови 
профспілкового комітету, директора департаменту з правових питань, техніка -  технолога, 
електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування, електромонтера з обслуговування 
підстанції.
Згідно з вимогами «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого 

наказом Держнаглядохоронпраці № 9 від 29.01.1998р. НПАOП 0.00-4.15-98 на підприємстві 
переглянуті, та введені в дію інструкції з охорони праці для робітників, які задіяні під час 
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме:
- Інструкція з охорони праці для електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування № 5 

від 14.11.2019р. (наказ № 174 від 14 листопада 2019р.),



- Інструкція з охорони праці для електромонтера з обслуговування підстанції № 17 від 
02.03.2020р. (наказ № 44 від 02.03.2020р.).___________________________________________

- Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин і стрем’янок 
№ 27 від 02.07.2019р. (наказ № 121 від 02.07.2019р.)._________________________________

- Інструкція з охорони праці під час монтажу силових трансформаторів № 28 від 
10.06.2020р. (наказ №107 від 10.06.2020р.).__________________________________________

- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електрифікованим інструментом № 30 від 
10.06.2020р. (наказ № 107 від 10.06.2020р.)._________________________________________

- Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих 
електроустановках № 31 від 10.06.2020р. (наказ № 107 від 06.10.2020р.).________________

- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із з ’єднання і закінцювання силових 
кабелів № 318 від 14.05.2018р. (наказ № 94 від 14.05.2018р.).__________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання

Згідно до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників 
підприємства з питань охорони праці», працівники, безпосередньо зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки та пов’язані на роботах підвищеної небезпеки, пройшли спеціальне 
навчання і перевірку знань за розробленими та затвердженими навчальними планами та 
програмами спеціального навчання з питань охорони праці.
Зазначені працівники пройшли спеціальне навчання і перевірку знань згідно програми 
спеціального навчання для «Електрослюсаря чергового та з ремонту устаткування», 
«Електромонтера з обслуговування підстанції», та виявили задовільні результати:

Брей Леонід Володимирович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання: «Нікопольський технікум гідромеморації і механізації сельского господарства», 
спеціальність - механізація і електрифікація тваринництва, присвоєна кваліфікація техніка -  
електромеханіка. Диплом № 068700 від 25 червня 1981р. Пройшов щорічне спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого 
наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 08.07.2019р. перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 
0.00-7.11-12, «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ 
А.01.001-2014, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1
1.21-98, «Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол 
№ 631 від 25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Петриченко Олег Іванович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання: «Середньо професійно-технічне училище № 34» м. Нікополь, здобув професію 
електромонтер по обслуговуванню електроустаткування, присвоєна кваліфікація 
електромонтер по обслуговуванню електроустаткування. Диплом № 397835 від 13 липня 
1983р. Пройшов щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому 
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба 
у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 
23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 
08.07.2019р. перевірила знання: Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, «Загальні вимоги стосовно



забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12, «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» 
НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ А.01.001 -2014, «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил охорони 
праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол № 632 від 
25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Новіков Євген Валерійович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання Марганецький коледж Національного гірничого університету за спеціальністю 
«Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних 
пристроїв», здобув кваліфікацію гірничий технік електромеханік. Диплом № 25111407 від 
30.06.2004р. Пройшов щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому 
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба 
у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 
23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 
08.07.2019р. перевірила знання: Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12, «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» 
НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ А.01.001 -2014, «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил охорони 
праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол № 63 від 
25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Мацан Віктор Григорович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання «Професійно -  технічне училище № 68», здобув професію електрослюсаря (слюсаря) 
чергового та з ремонту устаткування, гірник очисного забою. Диплом НР № 29595640 від 24 
червня 2006р. Пройшов щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, 
зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому 
наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба 
у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 
23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 
08.07.2019р. перевірила знання: Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12, «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» 
НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ А.01.001-2014, «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил охорони 
праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол № 639 від 
25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Саган Ігор Миколайович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання «Професійно -  технічне училище № 7 м. Борислава Львівської області, спеціальність 
електромонтер по монтажу електричних станцій. Атестат № 3662 від 22 липня 1973р. Пройшов 
щорічне спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах, 
зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом 
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у 
професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 
23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 123 від



загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 0.00-7.11-12, «Вимоги 
безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» 
НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ А.01.001 -2014, «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил охорони 
праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол № 638 від 
05.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Чалий Юрій Віталійович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання «Нікопольський технікум гідромеліорації та механізації сільського господарства», 
спеціальність -  механізація та електрифікація тваринництва, здобув посаду техніка - 
електромеханіка. Диплом МТ № 744697 від 27 червня 1989р. Пройшов щорічне спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого 
наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 08.07.2019р. перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 
0.00-7.11-12, «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ 
А.01.001-2014, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1
1.21-98, «Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол 
№ 640 від 25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Кіщік Станіслав Анатолійович - електрослюсар черговий та з ремонту устаткування, пройшов 
навчання «Марганецький гірничий технікум», спеціальність -  експлуатація та ремонт 
гірничого електро-механічного устаткування, здобув кваліфікацію гірничого техніка - 
електромеханіка. Диплом № 003737 від 29 червня 1995р. Пройшов щорічне спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку 
робіт з підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого 
наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 08.07.2019р. перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАОП 
0.00-7.11-12, «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» НПАОП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ 
А.01.001-2014, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1
1.21-98, «Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах» НПАОП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол 
№ 645 від 25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в);
Юзва Анатолій Вікторович -  електромонтер з обслуговування підстанції, пройшов навчання 
Міськпрофтехучилище № 34 Дніпропетровської обл, здобув кваліфікацію -  електромонтер - 
ремонтник. Атестат № 2597 від 22 липня 1972р. Пройшов щорічне спеціальне навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з 
підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого



наказом MOЗ Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121, комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, наказ № 123 від 08.07.2019р. перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» НПАOП
0.00-7.11-12, «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» НПАOП 0.00-7.14-17, «Правил пожежної безпеки в Україні»НАПБ 
А.01.001-2014, «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАOП 40.1
1.21-98, «Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах» НПАOП 0.00-1.58-12, протокол № 836 від 03.03.2020р., протокол 
№ 641 від 25.06.2020р. (IV гр. до та понад 1000в).

Переглянуті, та затверджені наказом № 160 від 01.10.2019р. програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, білети по професіям та видам робіт з перевірки знань з 
питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці у 
відповідності до вимог чинного законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж, 
повторний інструктаж, позаплановий інструктаж, цільовий інструктаж, надання домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі 
виникнення аварійних ситуацій, пожежі і стихійних лих. Затверджені програми з проведення 
вступного, первинного, повторного інструктажів.
Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до журналу реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці.
Записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів 
вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям, іншими 
засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, згідно:
- ст. 8 Закона України «Про охорону праці»;
- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей, затверджених 
наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
16 квітня 2009 року № 62;
- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом 
Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
21.08.2008 року № 184.
Засоби індивідуального захисту утримуються у справному стані, зберігаються та 
експлуатуються згідно інструкції з їх експлуатації заводів-виготовлювачів.

Працівникам підприємства безоплатно за встановленими нормами видаються спеціальний 
одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, зокрема:
Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування забезпечується: костюм х/б (на 12 міс.), 
черевики (на 12 міс.), рукавиці комбіновані (на 1 міс.), плащ водозахисний ( на 36 міс.), чоботи 
гумові ( на 36 міс.), рукавиці діелектричні (чергові), каска захисна, з підшоломником (на 24 
міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (до зносу), куртка утеплена ( на 24 
міс.)._
Електромонтер з обслуговування підстанції забезпечуються: костюм х/б (на 12 міс.), черевики 
(на 12 міс.), рукавиці діелектричні (чергові), калоші діелектричні (чергові), плащ водозахисний 
(черговий), каска захисна з підшоломником (на 24 міс.), куртка утеплена ( на 24 міс.)._

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Усі працівники підприємства під час прийому на роботу та періодично (згідно акту визначення 
категорій працівників, які підлягають попередньому та періодичному медоглядам) проходять



медичні огляди. На підприємстві наказом № 42 від 02.03.2020р., відповідно до п. 3.5 «Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007р. № 246 організовано періодичний 
медичний огляд робітників. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників від 17 червня 2020р.

Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці», на підприємстві своєчасно 
переглядаються та затверджуються наступні акти з охорони праці, що діють у межах ПрАТ 
«Новопавлівський гранітний кар’єр»:
- Положення про службу охорони праці, наказом № 41 від 02.03.2020р.:
- Положення про систему контролю за станом охорони праці на підприємстві, наказом № 41 
від 02.03.2020р.:
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників підприємства з 
питань охорони праці, наказ № 41 від 02.03.2020р.:
- Положення про систему управління охороною праці, наказ № 209 від 01.11.2018р.:
- Положення про комісію з питань охорони праці, протокол загальних зборів трудового 
колективу від 03.09.2018р.:
- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, наказ № 17 від 04.02.2019р.:
- Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою 
та управління роботами, що виконуються підрядними організаціями, наказ № 112 від 
05.06.2018р.:
- Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт в 
структурних підрозділах ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр», наказом № 132 від 
27.06.2018р.:
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наказ № 160 від 01 жовтня 2019р.:
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці, наказ № 
132 від 27 червня 2018р.:
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на. підприємстві:
- Журнал реєстрації протоколів засідання комісії з перевірки знань щорічного спеціального 
навчання з питань охорони праці:
- Навчально-тематичний план та програми попереднього спеціального навчання з питань 
охорони праці для працівників підприємства, наказ № 160 від 01 жовтня 2019р.:
- Програми проведення стажування для працівників підприємства, наказ № 132 від 27 червня 
2018р.:
- План-графік проведення щорічного спеціального навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною 
небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15 та 
Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого наказом МОЗ 
Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121 в 2020р.:
- Наказ № 110 від 18.06.2020р. про внесення змін до складу комісій з перевірки знань з питань 

охорони праці:
- Наказ № 135 від 19 серпня 2020р. про призначення посадових осіб, відповідальних за 

проведення інструктажів з охорони праці:
- Наказ № 171 від 05 листопада 2019р. про порядок розробки план-графіку проведення 
щорічного спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці:
- Наказ № 196 від 13 грудня 2019р. про затвердження переліку робіт, що виконуються на 
висоті:
- Наказ № 136 від 06 серпня 2019р. про призначення відповідальних осіб за безпечне 
проведення робіт та експлуатацію машин, механізмів, устаткування:
- Наказ № 118 від 27 червня 2019р. про затвердження переліку робіт з підвищеною 
небезпекою:



- Наказ № 7 від 22 січня 2020р. про призначення відповідального за пожежну безпеку, у тому 
числі організацію навчання і проведення протипожежних інструктажів;
- Наказ № 132/а від 03 серпня 2020р. про призначення осіб, що мають право видавати наряди - 
допуски на виконання робіт підвищеною небезпекою:
- Наказ № 14 від 28 січня 2020р. про проведення психофізіологічної експертизи працівників 
для виконання робіт, де є потреба у професійному доборі.

На підприємстві матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, затверджений виконавчим директором 
від 30.10.2020р. реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, якими 
користуються на підприємстві:
1. Закон України «Про охорону праці» зі змінами;
2. Кодекс законів про працю України зі змінами;
3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами;
5. НПАOП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджені 
наказом Держгірпромнагляду від 27.03.2007р. № 62;
6. НПАOП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах, затверджені наказом МНС України від 
05.04.2012р. № 671;
7. НПАOП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, 
затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 
19.12.2013р. № 966;
8. НПАOП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, затверджені 
наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 09.07.2012р. № 964;
9. НПАOП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт, 
затверджені наказом Мінерговугілля від 19.01.2015р. № 21;
10. НПАOП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, затверджені наказом Міністерства 
соціальної політики України від 19.01.2018р. № 62;
11. НПАOП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском, затверджені наказом Мінсоцполітики від 05.03.2018р. № 333;
12. НПАOП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, затверджені наказом Міністерства 
соціальної політики України від 15 травня 2018р. N 704:
13. НПАOП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 18.03.2010р. № 61 зі 
змінами;
14. НПАOП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджений наказом 
Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15;
15. НПАOП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості, затверджені наказом Держгірпромнагляд від 16.04.2009р. № 62;
16. НПАOП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, 
затверджені наказом Держгірпромнагляд від 21.08.2008р. № 184;
17. НПАOП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, 
затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду від 21.03.2007р. № 55;
18. НПАOП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005р. 
№ 15 зі змінами;



наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 29 січня 1998р. № 9 зі змінами;
20. НПАОП 0.00-4.35-04 Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004р. № 255 зі змінами;
21. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затверджений наказом Державного комітету 
України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993р. № 132;
22. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 
2012 р. № 67;
23. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом 
Мінсоцполітики від 29.11.2018р. № 1804;
24. НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками, затверджені наказом Мінсоцполітики від 28.12.2017р. 
№ 2072;
25. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.1998р. № 4;
26. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 30.12.2014р. № 1417;
27. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 
2019р. № 337;
28. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою КМУ від 26.10.2011 № 1107 зі змінами;
29. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений . 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007р. № 246;
30. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом 
Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 23 вересня 1994р. № 263/121.
На підприємстві існує кабінет з охорони праці, обладнаний сучасними технічними засобами 
навчання, стендами з охорони праці, наглядними і навчально -  методичними матеріалами з 

тожежної безпеки, електробезпеки, та надання першої домедичної допомоги. 
^мативно-прав/|рої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

М.О. Івженко
(ініціали та прізвище)

2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці / /  20 р. № _______.
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, 
устаткування 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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