
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО______________

______________ "ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

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

код згідно з ЄДРПОУ 00190905_____________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____керівник - генеральний директор Г ерасимчук Олександр Миколайович___________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____тел. (056) 407-63-09, телефакс (056) 407-63-11, e-mail: ingok.@metinvestholding.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Рудна, 47

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________________
Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА»

(найменування страхової компанії,
______________з 01.01.2021р. по 31.12.2021, №3515696, 04.12.2019р.__________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.01.2021 

________ ТОВ «ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА»________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Г ерасимчук Олександр М иколайович_________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

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

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у__________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,
потенційно вибухонебезпечному середовищі, а саме: колонка паливороздавальна «NOVA» -

дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
А. 1.1.1 -  3 од., заводські номери -  2054, 2056, 2057, 2020 р. в., Україна,____________________

відповідного дозволу,

____ Кількість робочих місць -2681 , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_____
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм -  2562.______________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



вулиця Рудна, 47.____________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор ПРАТ "ІНГЗК» Герасимчук Олександр 
Миколайович та директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони 
навколишнього середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій Сергій Анатолійович пройшли 
навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП 
"Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії, створеної 
на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань охорони праці від 13.09.2018р. №ОП 362
18)________________________________________
_____ Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 11.10.2018 №1149 головного енергетика ПРАТ
«ІНГЗК» Костенка О.В. призначено особою, відповідальною за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства._______________________________________
_____ Розпорядженням по автотранспортному цеху ПРАТ «ІНГЗК» від 11.01.2021 №31а
начальника автотранспортного цеху Коломойця В.В. призначено особою, відповідальною 
за утримання у справному стані та безпечну експлуатацію блок-пунктів та контейнерних
автозаправних станцій автотранспортого цеху.__________________________________________
_____ Розпорядженням по автотранспортному цеху ПРАТ «ІНГЗК» від 04.01.2021 №7а
енергетика автотранспортного цеху Шоломон Р.С. призначено особою, відповідальною за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства автотранспортного цеху.

_____ Коломоєць В.В. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки курсу охорони праці в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку 
знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2018р. № 199-1); із НПАОП 0.00 -
7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах та НПАОП 0.00 -7.14-17 «Вимоги безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 04.03.2019р. №58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 12.08.2019р. № 315-19).
________ Шоломон Р.С. пройшов навчання: із законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки курсу охорони праці в КП «Навчально-виробничий центр» ДОР» та перевірку 
знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.10.2018р. № 199-1); із НПАОП 0.00 -
7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах та НПАОП 0.00 -7.14-17 «Вимоги безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 04.03.2019р. №58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 12.08.2019р. № 315-19); перевірку знань з «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії, створеної на підставі 
наказу по ПРАТ «ІНГЗК» від 16.08.2017р. №903 (протокол перевірки знань від 
09.06.2020р., група з електробезпеки - четверта).____________

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



та промислової безпеки;
Для організації виконання правових, організаційно -технічних, санітарно-гігієнічних,

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

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

- відділ охорони праці;___________________________________________________________
_____- відділ промислової безпеки;_____________________________________________________
_____ - відділ лінійного контролю;____________________________________________________

- спецвідділ;____________________________________________________________________
_____- спеціальну об’єктову аварійно-рятувальну службу._______________________________

наявності служби охорони праці,
Також на ПРАТ «ІНГЗК» переглянуті та затверджені:_______________________________
- «Положення про службу охорони праці ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від 23.11.2018р. 

№1354);
- «Положення про комісію з питань праці ПРАТ «ІНГЗК» (ухвалене конференцією 

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

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

праці______ в______ ПРАТ______ «ІНГЗК»______ (наказ______ від______ 14.12.2017______ №
1392);____________________________________

- «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці в ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від
17.07.2014_________________________________________________________________________ №
480)___________ ________ _________________ _________________________________

- Переліки інструкцій з охорони праці, за якими проводиться первинний та повторний 
інструктажі з питань з охорони праці в структурних підрозділах ПРАТ 
«ІНГЗК»;___________

- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці в ПРАТ «ІНГЗК» (наказ від
06.09.2018_________________________________________________________________________ №
1013);___________________________________________________________________

- Наказ від 18.01.2019 №64 про склад комісій з перевірки знань з питань охорони 
праці;

- Наказ від 16.10.2020р. №1008 про затвердження складу комісії із перевірки знань з 
електробезпеки;______________________________________________________________________

- Перелік інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт (наказ про 
затвердження переліку інструкцій та графіку перегляду від 29.08.2018р. №970), в тому 
числі: «Інструкція з охорони праці №315.05-18 для оператора завправної станції 
автотранспортного цеху», Інструкція з охорони праці №030.05-18 для комірника складу 
АЗС автотран спортн ого_____________________________цеху».

____ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:_____________________
_____- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації
інструктажів_______з_______питань_______ охорони_______праці_______ на_______робочому
місці.__________________________________
_____ Наказом по ПРАТ «ІНГЗК» від 18.01.2019р. №64 створена постійно-діюча комісія
підприємства з перевірки знань нормативних актів з охорони праці у працівників 
відповідно до вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці на ПРАТ «ІНГЗК». Голова комісії -  директор з охорони праці,



промислової безпеки та охорони навколишнього середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А.

та члени комісії: начальник технічного відділу ПРАТ «ІНГЗК» Кучер С.Ю., начальник 
СОАРС Сай О.О.

Г олова і члени комісії пройшли навчання та перевірку знань:________________________

_____ - директор з охорони праці, промислової безпеки та охорони навколишнього
середовища ПРАТ «ІНГЗК» Замрій С.А. пройшов навчання: із законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від 
15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 13.09.2018р. № ОП 362-18); із НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в ДП «Г оловний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
04.03.2019 р. №58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 05.04.2019р. № 95/1-19); із НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в ДП «Головний навчально -методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. №68 (перевірка знань - 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 13.08.2018р. № 
362/1-18); із НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах та НПАОП 
0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 04.03.2019р. №58 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.08.2019р. № 315-19);

- начальник технічного відділу ПРАТ «ІНГЗК» Кучер С.Ю. пройшов навчання: із 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на 
підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.12.2020р. № 354-20); із НПАОП 
0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт 
у потенційно вибухонебезпечних середовищах та НПАОП 0.00 -7.14-17 «Вимоги безпеки та 
захисту здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області від 04.03.2019р. №58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 12.08.2019р. № 315-19);

- начальник СОАРС ПРАТ «ІНГЗК» Сай О.О. пройшов навчання: із законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП «Головний навчально - 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу 
Держпраці від 15.05.2017р. № 65 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 11.12.2020р. № 354 -20); із НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги 
до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах та НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту 
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками» в ДП «Головний
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії, створеної на



04.03.2019р. №58 (перевірка знань - протокол засідання комісії з перевірки знань з питань

охорони праці від 12.08.2019р. № 315-19).
Також створені постійно-діючі комісії в структурних підрозділах підприємства.

_________Працівники підприємства, які обслуговують блок-пункти та контейнерні
автозаправні станції:_______________________________________________________________

Гурова Л.І. пройшла навчання на ПРАТ «ІНГЗК» з професії «оператор автозаправних
станцій» та отримала посвідчення 20.03.1996р. №300;___________________________________
____ Клименко І.М. пройшла навчання у ТОВ «навчально-курсовий центр «Моноліт» з
професії «оператор автозаправних станцій» та отримала посвідчення 18.11.2015р. №8862.

Згідно з «Положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці в ПРАТ «ІНГЗК» працівники пройшли навчання та перевірку знань з 
питань
охорони праці в комісіях структурних підрозділів ПРАТ «ІНГЗК», протоколи від: 
05.03.2020р. №53, 05.03.2020р. №55, повторний інструктаж з питань охорони праці 
працівникам проведено 18.11.2020р.___________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Періодичний медичний огляд працівники пройшли в ТОВ «МЕДІКОМ КРИВБАС».

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва, акти технічних 
оглядів, графіки обслуговувань). Випробування устатковання виконується власною 
електротехнічною лабораторією (лист Держпраці про отримання заяви на видачу дозволу 
від 11.08.2016р. №8363/1/12-ДП-16). В наявності: висновок експертизи від 27.09.2019р. 
№40282391-04-5816.19 ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» щодо відповідності машин, 
механізмів підвищенної небезпеки (обладнання та захисних систем, призначених для 
експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі, а саме: 
колонки паливороздавальної «NOVA») вимогам законодавства з охорони праці та 
промислової безпеки, копія дозволу від 21.11.2019р. №0578.19.14, виданого ТОВ «АЗТ 
СЛАВУТИЧ» на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 
обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі, а саме: колонки паливороздавальної «NOVA» Головним 
управлінням Держпраці у Донецькій області; дозвіл від 29.01.2020р. №01488.20.12, 
виданий ПРАТ «ІНГЗК» на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки: обладнання та захисних систем, призначених для експлуатації (застосування) у 
потенційно вибухонебезпечному середовищі, а саме: резервуару для зберігання 
нафтопродуктів котейнерної автозаправної станції -  3 од. Головним управлінням 
Держпраці________________ у________________ Дні пропетров ські й________________ області.

експлуатаційної документації,

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



Держпраці про отримання заяви на видачу дозволу від 11.08.2016р. №8363/1/12-ДП-16).
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.35- 
04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», НПАОП 0.00- 
1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.72-14 
«Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин 
відкритим способом», НПАОП 0.00-1.83-18 "Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів", НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 00.0-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками» та інші.

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

нормативно-правовяї та^атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення).

О.М. Герасимчук
(підпис) (ініціали та прізвище)

02 20с?/р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці

20^р. №  ЯУ/ __________

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, як 
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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