Центр надання адміністративних оосдуі

м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
----- :
законодавства з питань охорони праці
£6
/ТЗ "
Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство “МАРГАНЕЦЬКИИ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 53400. Дніпропетровська обл..
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

____________________вул.Єдності,62_______ 00190911_______________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

______________________Зільберман Олександр Юрійович___________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел.:(05665)2-20-85;5-29-74, факс: (05665) 2-30-31, 2-12-04, ро8іша8Іег(а)шцокЛр.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; 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:
ТАТКА Т163-3908КТ і/н Т1ЧТ3908КТРК001704: Страхова компанія «Кредо», термін дії
2 8 .1 1 .2 0 17р.-2 7 .1 1.2018р.. № А С \5921965 від 31.10.2017р.: Т А Т К А Т 163-390Б К Т
і/нТ ЇЧ Т 3908К Т В К 001705: С трахова ком п ан ія «К редо», терм ін д ії полісу 28.11.2017р.31.10.2017 р .:
ТАТКА
Т 1 6 3-3908К Т .
27.11.2018 р ..
№ А С \5921966
від
і/н Ш Т 3 9 0 8 К Т Р К 0 0 1 7 0 3 : С трахова ком п ан ія «К редо», терм ін д ії полісу 28.11.2017 р .31.10.2017 р .:
ТАТКА
Т 1 6 3 -3 9 0 8 К Т
27.11.2018р.,
№ А С \5921964
від
і/нТКТЗООБ К ТО К 0 0 1706: С трахова ком п ан ія «К редо», терм ін д ії п ол ісу 28.11.2017р.31.10.2017 р .:
К р А З-65032-0000043
2 7 .11.2018 р ..
№ А С \5921967
від
і/нУ 7А 65032050797517: С трахова ком панія «К редо», терм ін д ії полісу 27.03.2018 р .26.03.2019 р ..
№ А К \8 5 18775
20.03.2018 р .:
К р А З-65032-0000043
від
і/н У 7А 65032050797820: С трахова ком панія «К редо», терм ін д ії полісу 27.03.2018р.26.03.2019 р ..
№ А К \8 5 18776
К р А З-65032-0000064-02
20.03.2018 р .:
від
і/н У 7 А 6 5 0 3 2 0 8 0 8 11077: С трахова ком панія «К редо», терм ін д ії полісу 27.03.2018р.20.03.2018 р .:
К рА З-65032-0000064-02
26.03.2019 р ..
№ А К \8 5 18777
від
і/нУ 7А 65032080811622: С трахова ком панія «К редо», терм ін д ії полісу 27.03.2018р.К рА З-65032-0000064-02
26.03.2019 р ..
№ А К \8 5 18778
20.03.2018 р .:
від
д
ії полісу 27.03.2018р.і/н У 7 А 6 5 0 3 2 0 8 0 8 11163: С трахова ком панія «К редо», терм ін
К рА З-65032-0000064-02
26.03.2019 р ..
№ А К \8 5 18779
20.03.2018 р .:
від
і/н У 7А 65032080811161: С трахова ком панія «К редо», терм ін д ії полісу 27.03.2018р.полісу

26.03.2019р.. № А К \8 5 18780 від 20.03.2018р.
(найменування страхової компанії.сірок д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_________________________ не проводився___________________
(дата проведення аудиту)

Я. Зільберман Олександр Юрійович__
(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

2
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки
та/або
експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
_____________________Технологічні транспортні засоби_____________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів

автомобіль самоскид БелАЗ-7548А, ідентифікаційний номер 19445, реєстр.№ Т03340АЕ ,
країна виробник Білорусь, 2000р.в., зареєстровано 10.01.2012р. Криворізьким гірничо
промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102180,
техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпрані: автомобіль самоскид
БелАЗ-7548А, і/н 19517, реєстр.№Т03348АЕ, Білорусь, 2001р.в.; зареєстрований
27.08.2014р. Криворізьким гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво
про реєстрацію №АЕ 104277. техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпрапі; автомобіль самоскид БелАЗ-7548А. і/н 19519, реєстр.№Т03347АЕ, Білорусь.
2001р.в.;
зареєстрований
11.01.2012р.
Криворізьким
гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102188. техогляд проведено
5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпрапі; автомобіль самоскид БелАЗ-7548А. і/н
19503. реєстр.№Т03345АЕ, Білорусь. 2000р.в.; зареєстрований 27.08.2014р. Криворізьким
гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ
104274, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпрапі; автомобіль
самоскид БелАЗ-7548А, і/н 19514. реєстр.№Т03471АЕ, Білорусь. 2000р.в.; зареєстрований
27.08.2014р. Криворізьким гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво
про реєстрацію №АЕ 104272, техогляд проведено 15.09.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпраці; автомобіль самоскид TATRA T163-390SKT, і/н TNT390SKTDK001704,
реєстр.№Т05533АЕ, Чехія. 2013р.в. , зареєстрований 25.12.2013р. Криворізьким гірничо
промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 103751,
техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці; автомобіль самоскид
TATRA T163-390SKT. і/н TNT390SKTDK001705. реєсто.№Т05534АЕ. Чехія. 2013р.в..
зареєстрований 25.12.2013р. Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним
управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 103752, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП
Миколаївський ЕТЦ Держпраці: автомобіль самоскид TATRA T163-390SKT, і/н
TNT390SKTDK001703, реєстр.№Т05535АЕ, Чехія, 2013р.в., зареєстрований 25.12.2013р.
Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про
реєстрацію №АЕ 103753, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпраці; автомобіль самоскид TATRA T163-390SKT. і/н TNT390SKTDK001706,
реєстр.№Т05536АЕ, Чехія. 2013р.в., зареєстрований 25.12.2013р. Криворізьким гірничо
промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 103754,
техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці; автомобіль самоскид
КрАЗ-650320000043. і / н Y7A65032050797517. рег.№АЕ2742АН. Україна. 2005р.в.,
зареєстрований
9.12.2011р.Нікопольським ВРЕР ДАІ,
свідоцтво про реєстрацію
САК184691, діагностичний контроль технічного стану проведено 24.03.2017р. ТОВ
«ЮТАС» м. Нікополь; автомобіль самоскид КрАЗ-650320000043, і/н Y7A65032050797820,
рег.№АЕ2743АН. Україна, 2005р.в., зареєстрований 9.12.2011р. Нікопольським ВРЕР ДАІ.
свідоцтво про реєстрацію САК 184690, діагностичний контроль технічного стану
проведено 24.03.2017р. ТОВ «ЮТАС» м. Еіікополь; автомобіль самоскид КрАЗ650320000064-02, і/н Y7A65032080811077, рег.№АЕ4381СО, Україна. 2008р.в.,
зареєстрований
9.12.2011р.Нікопольським ВРЕР ДАІ,
свідоцтво про реєстрацію
САК184689, діагностичний контроль технічного стану проведено 24.03.2017р. ТОВ
«ЮТАС» м.
Нікополь; автомобіль самоскид
КрАЗ-650320000064-02,
і/н
Y7A65032080811622, рег.№АЕ4383СО, Україна, 2008р.в., зареєстрований 9.12.2011р.
Нікопольським ВРЕР ДАІ, свідоцтво про реєстрацію САК 184688, діагностичний
контроль технічного стану проведено 24.03.2017р. ТОВ «ЮТАС» м. Нікополь; автомобіль
самоскид КрАЗ-650320000064-02, і/н Y7A65032080811163, рег.№АЕ4384СО, Україна.
2008р. , зареєстрований 9.12.2011р. Нікопольським ВРЕР ДАІ, свідоцтво про реєстрацію
САК184686, діагностичний контроль технічного стану проведено 24.03.2017р. ТОВ
«ЮТАС»
м.
Нікополь; автомобіль самоскид
КрАЗ-650320000064-02,
і/н
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У7А65032080811161.
рег.№АЕ4385СО, Україна,____ 2008р.в.,____ зареєстрований
9.12.2011р. Нікопольським ВРЕР ДАІ,
свідоцтво про реєстрацію САК184685,
діагностичний контроль технічного стану проведено 24.03.2017р. ТОВ «ЮТАС» м.
Нікополь; автогрейдер ДЗ-98А, і/н 348, реєстр.№Т03472АЕ, СРСР, 1984р.в.;
зареєстрований 31.01.2012р. Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним
управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102316, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП
Миколаївський ЕТЦ Держпрані; автогрейдер ДЗ-98А, і/н 2161, реєстр.№Т03338АЕ, СРСР.
1988р.в.;
зареєстрований
10.01.2012р.
Криворізьким
гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102178, техогляд проведено
5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпрані; автомобіль тягач БелАЗ-7523, і/н 2259,
реєстр.№Т03339АЕ, Білорусь, 1987р.в.; зареєстрований 10.01.2012р. Криворізьким
гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ
102179, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпрані;
автонавантажувач Е-34, і/н 19145, реєстр.№Т03469АЕ, Польща, 1993р.в., зареєстровано
31.01.2012р. Криворізьким гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво
про реєстрацію №АЕ 102313, техогляд проведено 15.09.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпрані; автонавантажувач Е-34, і/н 19146, реєстр.№Т03470АЕ, Польща, 1993р.в.,
зареєстрований 27.08.2014р. Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним
управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 104278, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП
Миколаївський ЕТЦ Держпраці; автонавантажувач Е-34В, і/н 20348, реєстр.№Т03320АЕ,
Польща, 2002р.в„ зареєстрований 28.08.2014р. Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 104284, техогляд проведено
5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці; навантажувач фронтальний колісний
555С, і/н 3570001Р055509, реєстр.№Т03139АЕ, Польща, 2006р.в., зареєстрований
27.08.2014р. Криворізьким гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво
про реєстрацію №АЕ 104276, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпраці; навантажувач фронтальний колісний
534Е, і/н 2700002Р087831,
реєстр.№Т06543АЕ,
Польща. 2011р.в., зареєстрований 11.11.2014р. Криворізьким
гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ
104367,
техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці;
автонавантажувач МОАЗ-40484, і/н УЗС4048440000821, реєстр.№ Т06544АЕ, Білорусь,
2005р.в.,
зареєстрований 11.11.2014р.
Криворізьким
гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 104368, техогляд проведено
17.06.2015р. ДП Криворізьким ЕТЦ Держпраці; автонавантажувач МОАЗ-40484, і/н
УЗС4048440000867, реєстр.№ Т06545АЕ, Білорусь. 2005р.в., зареєстрований 11.11.2014р.
Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про
реєстрацію №АЕ 104369, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпраці; трактор колісний ЮМЗ-6 КЛ,і/н 647926, реєстр.№ Т03327АЕ, СРСР,
1989р.в.,
зареєстрований 10.01.2012р.
Криворізьким
гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102168, техогляд проведено
5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці; трактор колісний Т-150К, і/н 532825534058, реєстр.№ Т03329АЕ, СРСР, 1989р.в., зареєстрований 10.01.2012р. Криворізьким
гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ
102170, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці; трактор
колісний Т-150К, і/н 417293-417688, реєстр.№ Т03331АЕ, СРСР, 1986р.в„ зареєстрований
10.01.2012р. Криворізьким гірничо-промисловим територіальним управлінням, свідоцтво
про реєстрацію №АЕ 102172, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпраці; трактор К-700А, і/н 9008274,реєстр.№ Т03332АЕ, СРСР, 1990р.в.,
зареєстрований 10.01.2012р. Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним
управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102173, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП
Миколаївський ЕТЦ Держпраці; автонавантажувач 4014М, і/н 0747, реєстр.№ Т03322АЕ,
СРСР, 1987р.в., зареєстрований 10.01.2012р. Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про реєстрацію №АЕ 102163, техогляд проведено
5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ Держпраці; автонавантажувач ДВ-1792.33.20, і/н
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38408210750. реєстр.№ Т03825АЕ. Болгарія, 1984р.в..
зареєстрований
14.05.2012р.
Криворізьким гірничо-промисловим
територіальним управлінням, свідоцтво про
реєстрацію №АЕ 102674, техогляд проведено 5.07.2017р. ДП Миколаївський ЕТЦ
Держпраці;
екскаватор колісний 30-2621 А, і/н 93645, рег.№ Т03832АЕ, СРСР, 1982р.в„
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 29
грудня 2011р„ свідоцтво АЕ№102681, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; навантажувач Thomas Т3602/153 і/н LN004531, рег.№ Т03313АЕ, Канада. 2006р.в.,
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від29
грудня 2011р„ свідоцтво АЕ№102154, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; трактор Т-11.01 ЯБР-1, і/н 000598, рег.№ Т03277АЕ , Росія, 2006р.в.,
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 23
грудня 2011р., свідоцтво АЕ№102089, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; трактор Беларус 82.1, і/н 82002938, рег.№ Т01648АЕ, Білорусь. 2011р.в.,
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 8
вересня 2011р., свідоцтво АЕ№101266, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; екскаватор ЕК12-00, і/н 3781 шасі 80, рег.№ Т02623АЕ , Росія. 2011р.в.,
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 9
листопада 2011р., свідоцтво АЕ№101694, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р .; трактор Caterpillar D8R, і/н CAT00D8RKAKA00857, рег.№ Т03792АЕ , США.
2003р.в., зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
від 26 квітня 2012р., свідоцтво АЕ№ 10264, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; трактор Caterpillar D8R, і/н CAT00D8RKAKA00856, рег.№ Т03906АЕ, США.
2003р.в., зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
від 5 червня 2012р., свідоцтво АЕ№102766, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15
червня 2017р.; трактор Т-25.01 ЯБР-1, і/н 000203, рег.№ Т03310АЕ, Росія. 2003р.в.,
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 29
грудня 2011р., свідоцтво АЕ№ 102151, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р .; трактор Т-25.01 ЯБР-1, і/н 0000202, рег.№ Т03312АЕ, Росія. 2003р.в„
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 29
грудня 2011р„ свідоцтво АЕ№102153, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; трактор Т-11.01 ЯБР-1, і/н 000965, рег.№ Т03311АЕ, Росія. 2008р.в.,
зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 29
грудня 2011р., свідоцтво АЕ№102152, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.; трактор Т-150К, і/н 128068, рег.№ Т03829АЕ, СРСР, 1979р.в., зареєстрований
Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 15 травня 2012р.,
свідоцтво АЕ№102678, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня 2017р.; трактор К700А, і/н 8712465, рег.№Т03833АЕ ,СРСР, 1987р.в„ зареєстрований Криворізьким
гірничопромисловим територіальним управлінням від 15 травня 2012р., свідоцтво
АЕ№ 102682, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня 2017р.; бульдозер ДЗ-118, і/н
11265, рег.№Т03948АЕ,СРСР,1989р.в-,зареєстрований Криворізьким гірничопромисловим
територіальним управлінням від 4 липня 2012р., свідоцтво АЕ№ 102808, техогляд ДП
Миколаївський ЕТП від 15 червня 2017р.; трактор ТТ-330ХЛ трубоукладач ТГ-502АХЛ,
і/н 2000287, шасі 02.88.77, рег.№ Т03946АЕ, СРСР, 1988р.в„ зареєстрований
Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням від 4 липня 2012р.,
свідоцтво АЕ№102807, техогляд ДП Миколаївський ЕТЦ від 15 червня
2017р.________________________________________________________________
(найменування машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
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Кількість робочих місць - 57, У ТОМУ числі тих,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує ризик виникнення травм - 45
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Голова правління Зільберман Олександр Юрійович, пройшов
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

навчання та перевірку знань - ДП'ТНМЦ Держпраці". Загальний курс "Охорона праці".
Комісія створена на підставі наказу Держпраці №65 від 15.05.2017р. Чергова перевірка
знань протокол № 520-17 від 15.01.2018р.______________________________________
На підприємстві наказом №13 від 18.01.2018р. створена постійно діюча комісія по
перевірці знань з питань охорони праці" до складу якої входять:
Голова комісії - заступник голови правління з охорони праці Швець А.С.:
пройшов навчання та перевірку знань ДП "ГНМЦ Держпраці" комісія створена на підставі
наказу Держпраці №65 від 15.05.2017р., Загальний курс "Охорона праці". Чергова
перевірка знань протокол № 520-17 від 15.01.2018р.; ДП "ГНМЦ Держпраці" НПАОП
0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Комісія
створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань,
протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; ДП "ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0,00-1.24-10
Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом.
Комісія створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка
знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; ДП "ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.62-12
Правила охорони пралі на автомобільному транспорті. Комісія створена на підставі наказу
Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань, протокол №86/1-18 від
16.03.2018р.:
Начальник бюро охорони праці і техніки безпеки Манзенко М.В. пройшов
навчання та перевірку знань: ДП "ГНМЦ Держпраці" комісія створена на підставі наказу
Держпраці №65 від 15.05.2017р., Загальний курс "Охорона праці". Чергова перевірка
знань протокол №520-17 від 15.01.2018р.; ДП "ГНМЦ Держпраці". НПАОП0.00-1.72-14
Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин
відкритим способом. Комісія створена Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; НПАОП
0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Комісія
створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань,
протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; НПАОП 0,00-1.24-10 Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі
наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань, протокол №р 86/1-18 від
16.03.2018р.; НПАОП 0,00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
Комісія створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка
знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.
Заступник голови правління з транспорту Семенов В.П. пройшов навчання та
перевірку знань: ПАТ "Марганецький ГЗК" Загальний курс з ОП. Комісія створена на
підставі наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/2-1 від
12.03.2018р.; КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради".
Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Комісія створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44,
Чергова перевірка знань протокол №331 від 02.11.2015р.; ПАТ "Марганецький ГЗК"
НПАОПО.ОО-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і
неруттних копалин віткритим способом. Комісія створена на підставі наказу №13 від
18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -1 від 26.03.2018р.; ПАТ
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"Марганецький ГЗК" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з
інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -2 від 26.03.2018р.; ПАТ "Марганецький ГЗК"
НПАОП 00.0-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -3 від 26.03.2018р.; КП "Навчально-курсовий
комбінат" Дніпропетровської обласної ради" Правила будови і безпечної експлуатації
навантажувачів. Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол
№321 від 24.10.2016р .
Головний механік Зленко Р.І. пройшов навчання та перевірку знань: ДП "ГНМЦ
Держпраці". Загальний курс "Охорона праці". Комісія створена на підставі наказу
Держгірпромнагляду від 14.05.2014р. №69. Чергова перевірка знань протокол № 243-15
від 25.06.2015р.; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; НПАОП
0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65.
Чергова перевірка знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.62-12
Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Комісія створена на підставі наказу
Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від
16.03.2018р.
Начальник транспортного бюро Савченко К.Г. пройшов навчання та перевірку
знань: ДП " ГНМЦ Держпраці ". Загальний курс охорони праці. Комісія створена на
підставі наказу Держгірпромнагляду від 14.05.2014р. №69. Чергова перевірка знань
протокол № 243-15 від 25.06.2015р.; КП "Навчально-курсовий комбінат"
Дніпропетровської обласної ради". Правила охорони праці на автомобільному транспорті.
Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол №331 від 02.11.2015р.;
ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з
інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -2 від 26.03.2018р.; ПАТ "Марганецький ГЗК"
НПАОП 00.0-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних
копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -3 від 26.03.2018р.; ДП " ГНМЦ Держпраці ".
НПАОПО.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і
нерудних копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі наказу Держпраці
від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.; КП
"Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради". Правила охорони
праці при роботі з інструментом та пристроями . Комісія створена на підставі наказу
головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44.
Чергова перевірка знань протокол №322 від 26.10.2016р.; КП "Навчально-курсовий
комбінат" Дніпропетровської обласної ради". Правила будови і безпечної експлуатації
навантажувачів. Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол
№321 від 24,10.20 16р .
В.о. Начальника автомобільного цеху Бондаренко С.П. пройшов навчання та
перевірку знань: КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради".
Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів. Комісія створена на підставі
наказу головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 07.10.2015р.
№44. Чергова перевірка знань протокол №321 від 24.10.2016р.; КП "Навчально-курсовий
комбінат" Дніпропетровської обласної ради". НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці
на автомобільному транспорті. Комісія створена на підставі наказу Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області віл 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань
протокол № 331 від 02.11.2015р.;- КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської
обласної ради". НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони пралі при роботі з інструментом та
пристроями. Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол №322
від 26.10.2016р.: ДП "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці". Загальний
курс охорони пралі. Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол
№148-16 від 21.09.2016р.: ДП " ГНМИ Держпраці". НПАОПО.ОО-1.72-14 Правила з
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.
Комісія створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. Чергова перевірка
знань, протокол №86/1-18 від 16.03.2018р.: ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 00.0-1.2410 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим
способом. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка
знань, протокол №3/4 -3 від 26.03.2018р.;
В.о.головного інженера автомобільного цеху Мужиченко О.С. пройшов
навчання та перевірку знань: ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 00.0-1.24-10 Правила
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом. Комісія
створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4
-З від 26.03.2018р.: ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОПО.ОО-1.72-14 Правила з охорони
праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом.
Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань.
протокол №3/4-1 від 26.03.2018р.; ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 0.00-1.71-13
Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями. Комісія створена на
підставі наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4-2 від
26.03.2018р.; ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 00.0-1.62-12 Правила охорони праці на
автомобільному транспорті. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -12 від 26.03.2018р.; ПАТ "Марганецький ГЗК"
Загальний курс з ОП. Комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова
перевірка знань, протокол №3/1 від 05.03.2018р.
Начальник Грушівського кар'єру Книш О.В. пройшов навчання та перевірку
знань: ДП "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці". Загальний курс охорони
праці.
Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол
№148-16 від 21.09.2016р.; ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила
охорони праці при роботі з інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі
наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -2 від 26.03.2018р.;
ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 00,0-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі наказу №13
від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -3 від 26.03.2018р.; ПАТ
"Марганецький ГЗК" НПАОПО.ОО-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час
розробки рулних і нерудних копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі
наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -1 від 26.03.201 р.
Головний інженер Грушівського кар'єру Некряч П.М. пройшов навчання та
перевірку знань: ДП "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці". Загальний
курс охорони праці. Комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області від 07.10.201 р. №44, Чергова перевірка знань протокол
№148-16 від 21.09.201 р.; ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила
охорони праці при роботі з інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі
наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -2 від 26.03.2018р.;
ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 00.0-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки
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родовищ корисних копалин відкритим способом. Комісія створена на підставі
наказу №13 від 18.01.2018р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -3 від 26.03.2018р.;
ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОПО.ОО-1.72-14 Правила з охорони праці під час
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів
під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом. Комісія створена на
підставі наказу №13 від 18.01.201 р. Чергова перевірка знань, протокол №3/4 -1 від
26.03.2018р._
Працівники підприємства, безпосередньо відповідальні за безпечне виконання
робіт, пройшли навчання та перевірку знань в комісіях Грушівського кар'єру та
автотранспортного цеху: Протокол №1 від 27.03.18р. НПАОП-0.00-1.24-10 ‘'Правила
охорони праці під час розробки корисних копалин відкритим способом’' та ‘'Загальний
курс з охорони праці”; Протокол №4 від 30.03.18р. НПАОП-О.ОО-1.71-13 “Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пpиcтpoями",; Протокол №5 від 30.03.18р.
НПАОП-О.ОО-1.72-14 "Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і
нерудних копалин відкритим способом’'________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На ПАТ «Марганецький ГЗК» діє Положення "Про службу охорони праці на ПАТ
"Марганецький ГЗК", затвердженого Головою правління ПАТ "Марганецький ГЗК" від
08.01.2018.
На комбінаті діє: Положення "Система управління охороною праці", наказ про
введення в дію від 09.08.2013 №1136. Положення "Про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці", затверджено наказом від 20.09.2017р. №1286,
згідно якого працівники проходять інструктажі з питань охорони праці.
Розроблені та затверджені наказами по ПАТ "Марганецький ГЗК", від 12.07.2016р. №776
та від 28.09.2016р. №1115, інструкції з охорони праці по професіям і видам робіт:
Інструкція з охорони праці № ОТ-ОА-122-16 для водія автотранспортних засобів ( по
вивезенню гірничої маси із кар'єру): Інструкція з охорони праці № ОТ-ОА-198-16 для
водія скрепера та автогрейдера: Інструкція з охорони праці № ОТ-ОА-140-16 для водія
навантажувача при
навантаженні руди, концентрату, відходів збагачення на
збагачувальній фабриці: Інструкція з охорони праці № ОТ-ОА-134-16 для тракториста;
Інструкція з охорони праці № ОТ-ОА-123-16 для водія погрузчика (вилочного);
«Інструкція з охорони праці» №ОТ-ОК-60-16 для машиніста бульдозера».
Робітники пройшли навчання за професією:
Зам. Начальника автоцеху з ОП та БР Земляченко М.Я. пройшов навчання та
перевірку знань: КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради"
НПАОП-0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів», комісія
створена на підставі наказу головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
від 07.10.2015р. №44, чергова перевірка знань протокол №321 від 24.10.2016р.; КП
"Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради”. НПАОП 0.00-1.62-12
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті», комісія створена на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 07.10.2015р.
№44, чергова перевірка знань, протокол № 331 від 02.11.2015р.; КП "Навчально-курсовий
комбінат" Дніпропетровської обласної ради" НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони
праці при роботі з інструментом та пристроями», комісія створена на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44,
чергова перевірка знань протокол №322 від 26.10.2016р.; ДП "Криворізький експертнотехнічний центр Держпраці". Загальний курс охорони праці, комісія створена на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, чергова перевірка
знань протокол №243-15 від 25.06.2015р.; 7ІП "Головний навчально-методичний центр
Держпраці" НПАОПО.ОО-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», комісія створена на підставі
наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65, чергова перевірка знань, протокол №86/1-18 від
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16.03.2018р.; ПАТ "Марганецький ГЗК" НПАОП 00.0-1.24-10 «Правила охорони
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», комісія створена
на підставі наказу №13 від 18.01.2018р., чергова перевірка знань, протокол №3/4 -3 від
26.03.2018р .

Начальник ремонтних майстерень автоцеха Ткаченко Г.М. пройшов навчання
та перевірку знань: Загальний курс охорони праці, комісія створена на підставі наказу
№74 від 17.01.2017р по ПАТ «Марганецький ГЗК». чергова перевірка знань протокол
№6/2 від 12.06.2017р.; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з
інструментом та пристроями», комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по
ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від 19.01.2018р. по Авто цеху, чергова
перевірка знань протокол №31 від 28.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.72-14 «Правил охорони
праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом»,
комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та
розпорядження №34 від 19.01.2018р по авто цеху, чергова перевірка знань протокол №29
від 27.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному
транспорті», комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ
«Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від 19.01.2018р по авто цеху, чергова
перевірка знань протокол №28 від 27.03.2018р.
Начальник автоколони № 2 автоцеха Щетка Н.В. пройшов навчання та
перевірку знань: Загальний курс охорони праці, комісія створена на підставі наказу №13
від 18.01.2018р від по ПАТ «Марганецький ГЗК». чергова перевірка знань протокол №3/3
від 19.03.2018р.; КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради".
НПАОП 0.00-1.62-12 « Правила охорони праці на автомобільному транспорті». Комісія
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
від 07.10.2015р. №44. чергова перевірка знань, протокол № 331 від 02.11.2015р.; КП
"Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради". НПАОП 0.00-1.71-13
«Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями», комісія створена на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
07.10.2015р. №44. чергова перевірка знань протокол №322 від 26.10.2016р; НПАОП 0.001.72-14 «Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та
інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин
відкритим способом», комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ
«Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від 19.01.2018р по авто цеху, чергова
перевірка знань протокол №29 від 27.03.2018р.
Старший механік автоколони №2 Краснокуцький О.А. пройшов навчання та
перевірку знань: Загальний курс охорони праці. Комісія створена на підставі наказу №13
від 18.01.2018р по ПАТ «Марганецький ГЗК». чергова перевірка знань, протокол №3/3 від
19.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та
пристроями» комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ
«Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від 19.01.2018р. по
Авто цеху, чергова перевірка знань протокол №31 від 28.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.72-14
«Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин
відкритим способом», комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ
«Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від 19.01.2018р по Авто цеху, чергова
перевірка знань протокол №29 від 27.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони
праці на автомобільному транспорті», комісія створена на підставі наказу №13 від
18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від 19.01.2018р по авто
цеху, чергова перевірка знань протокол №28 від 27.03.2018р.
Начальник дільниці кранового господарства (ЛКГ) автопеха Шкуро В.О.
пройшов навчання та перевірку знань: Загальний курс охорони праці, комісія створена на
підставі наказу №13 від 18.01.2018р по ПАТ «Марганецький ГЗК». чергова перевірка
знань, протокол №2/2 від 12.02.2018р.; КП "Навчально-курсовий комбінат"
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Дніпропетровської обласної ради" НПАОП- 0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної
експлуатації навантажувачів», комісія створена на підставі наказу головного управління
Держпрані у Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. чергова перевірка знань
протокол №321 від 24.10.2016р.; КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської
обласної ради". НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному
транспорті», комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпрані у
Дніпропетровській області від 07.10.2015р. №44. чергова перевірка знань протокол № 331
від 02.11.2015р.; КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради"
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями»,
комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпрані у Дніпропетровській
області від 07.10.2015р. №44. Чергова перевірка знань протокол №322 від 26.10.2016р.
Старший механік ДКГ автоцеха Севастьянов В.О. пройшов навчання та
перевірку знань: Загальний курс охорони прані. Комісія створена на підставі наказу №74
від 17.01.2017р по ПАТ «Марганецький ГЗК». чергова перевірка знань протокол №7/2 від
10.07.2017р.; КП "Навчально-курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради"
НПАОП-0.00-1.22-08 «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів», комісія
створена на підставі наказу головного управління Держпрані у Дніпропетровській області
від 07.10.2015р. №44. чергова перевірка знань протокол №321 від 24.10.2016р.; НПАОП
0.00-1.71-13 «Правила охорони прані при роботі з інструментом та пристроями» комісія
створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та
розпорядження №34 від 19.01.2018р. по авто цеху, чергова перевірка знань протокол №31
від 28.03.2018р.; НПАОП 0.00-1.72-14 «Правил охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», комісія створена на підставі
наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження №34 від
19.01.2018р по авто цеху, чергова перевірка знань протокол №29 від 27.03.2018р.; НПАОП
0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», комісія створена на
підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження №34
від 19.01.2018р по авто цеху, чергова перевірка знань протокол №28 від 27.03.2018р..
Протоколи перевірки знань у робітників які виконують роботи підвищеної
небезпеки на ТТЗ: Протокол № 5 від 16.01.2018р засідання комісії створеної на підставі
приказу №13 від 18.01.2018р по ПАТ «МГЗК». та розпорядження №34 від 19.01.2018р по
автонеху по перевірці знань з охорони прані у водіїв автотранспортних засобів ( по
вивезенню гірничої маси із кар'єру).
Протокол № 6 від 16.01.2018р засідання комісії створеної на підставі приказу №13
від 18.01.2018р по ПАТ «МГЗК». та розпорядження №34 від 19.01.2018р по автонеху по
перевірці знань з охорони праці у водіїв автогрейдера.
Протокол № 19 від 09.02.2018р засідання комісії створеної на підставі приказу №13
від 18.01.2018р по ПАТ «МГЗК». та розпорядження №34 від 19.01.2018р по автоцеху по
перевірці знань з охорони праці у водіїв навантажувача при навантаженні руди,
концентрату, відходів збагачення на збагачувальній фабриці.
Протокол № 25 від 06.03.2018р засідання комісії створеної на підставі приказу №13
від 18.01.2018р по ПАТ «МГЗК», та розпорядження №34 від 19.01.2018р по автоцеху по
перевірці знань з охорони праці у водіїв автонавантажувача (вилочного).
Протокол № 20 від 12,02.2018р засідання комісії створеної на підставі приказу №13
від 18.01.2018р по ПАТ «МГЗК», та розпорядження №34 від 19.01.2018р по автоцеху по
перевірці знань з охорони праці у трактористів.
Волошин В.В., машиніст бульдозера, свідоцтво №118, протокол №236 від
14.06.1995р. ВТН «МГЗК», Василенко В.В., машиніст бульдозера, свідоцтво №650,
протокол №11 від 07.03.2016р. БОП ОРП ПАТ '‘МГЗК”. Дубовик О.В., машиніст
бульдозера, свідоцтво №353, протокол №127 від 11.07.2012р. ВТН «МГЗК» ; Куліш ФЛ.,
машиніст бульдозера, свідоцтво №644. протокол №260 від 13.09.2016р. ВТН «МГЗК»;
Куценко Н.В., машиніст бульдозера, свідоцтво №1006. протокол №86 від 03.03.1986р.
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ВТН «МГЗК», протоколи перевірки знань №1 від 03.01.18р.;№2 від 04.01.18, №3 від
05.01.18. №4 від 09.01.18. №5 від 10.01.18. №6 від 11.01.18. №9 від 17.01.18. №12 от
31.01.18, №13 від 07.02.18р . Посвідчення № 1427 видано ВТН «МГЗК». 07.10.1977р
Волошин Віктор Михайлович —допущений до самостійної роботи на автомобілі БелАЗ.
Посвідчення № 1419 видано ВТН «МГЗК». 05.10.1977р Пахомов Василь Дмитровичдопущений до самостійної роботи на автомобілі БелАЗ.
Посвідчення № 1493 видано ОТО МГОКа 10.09.1980р Бравориченко Іван Івановичдопущений до самостійної роботи на автомобілі БелАЗ. Посвідчення № 2073 видано ВТН
«МГЗК» 23.01.1990р Вітько Микола Іванович- допущений до самостійної роботи на
автомобілі БелАЗ. Посвідчення № 0906 видано ВТН «МГЗК» 12.02.1986р Фаріон Віктор
Михайлович- допущений до самостійної роботи на автомобілі БелАЗ. Посвідчення АА №
182562 тракториста-машиніста з кат Г-навантажувачі. видано Томаківська районна
інспекція у Дніпропетровській обл. 06.09.1986р Величко Вадиму Петровичу. Посвідчення
АА № 187176 тракториста-машиніста з кат Г-навантажувачі. видано Томаківська районна
інспекція у Дніпропетровській обл. 25.06.1982р Харченко Сергію Вікторовичу.
Посвідчення АА № 257699 тракториста-машиніста з кат Г-навантажувачі. видано
Томаківська районна інспекція у Дніпропетровській обл. 07.10.2004р Драгуну Анатолію
Миколайовичу. Посвідчення АК № 065400 тракториста-машиніста з кат Г-навантажувачі.
видано Томаківська районна інспекція у Дніпропетровській обл. 01.06.1994р Харченко
Евгену Анатолійовичу.
Водії автомобілів КрАЗ, ТАТРА мають мають посвідчення водія категорії «С».
Водії навантажувача мають посвідчення тракториста категорії «Б».
Працівники підприємства забезпечуються, відповідно до «Положения о порядке
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», затвердженого наказом по ПАТ "Марганецький
ГЗК" від 19.02.2013р. №296 спецодягом за засобами інливі дуального захисту.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.Ю. Зільберман
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
_____ 20/#ті
№
територіальному
органі
Держпраці
/

2. /2

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з
метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в
паспорті.”.

