
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ». 50066. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ..

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
____________________________ м. КРИВИЙ РІГ, код ЄДРПОУ 00190977.________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_______________________________ Шевчик Дмитро Володимирович

прізвище, ім'я та по батькові керівника
________________ тел.: (0561 410-53-01, сек@тейпуе§і:Ію1с1іп£.сот__________________________

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;

_________________м. Кривий Ріг, ПРАТ «ЦГЗК». Цех зберігання та відпуску матеріалів
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 компания АСКА»,
строк дії страхового полісу до 23.12.2020, № ЕР 202309060 від 23.12.2021._________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 19.05.2020________
(дта проведення аудиту)

Я, Шевчик Дмитро Володимирович___________________________________________
(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 роОїт

Технологічні транспортні засоби; _____________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу

Телескопічний навантажувач 8АМ8СЖ 45.8, 2019 р.в„ Італія, державний номерний знак 
Т09367АЕ.
свідоцтво про реєстрацію № АЕ007386 від 27.08.2019 видане Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській обл.______________________________________________________________
Екскаватор-навантажувач ІСВ 4СХ 8ІТЕМА8ТЕК, 2019 р.в., Великобританія, державний 
номерний знак - Т09343АЕ. свідоцтво про реєстрацію № АЕ007361 від 27.08.2019 видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.________________________________________



онавантажувач вилковий СРСР35М-К\¥55 2017 р.в., Китай, державний номерний знак - 
08379АЕ, свідоцтво про реєстрацію № АЕ006006 14.05.2018 видане Головним управлінням 

Держпраці у Дніпропетровській обл.__________________________________________ _________

__________________________________ К ількість робочих м ісць - 3. у том у числі тих.
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

________________________ де існує підвищений ризик виникнення травм - 3____________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Кількість будівель і споруд -  9 одиниць________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

виробничих об'єктів - 1: Цех зберігання та відпуску матеріалів ПРАТ «ЦГЗК» (далі за текстом-_____
ЦЗВМ)

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор Шевчик Дмитро Володимирович пройш ов навчання з 
загального курсу «О хорона праці» в ДП «Головний навчально -методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
12.07.2019 № ОП269-19). Згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання перевірки знань з питань охорони праці» наказом по підприєм ству від 19.12.2019 року, №  
1876 призначено загальнокомбінатську комісію щодо перевірки знань з питань охорони праці.

Голова комісії - директор з охорони праці, промислової безпеки та екології Ровінський 
Ю.Ю., пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 17.08.2017 р . № №  305-17 ):

НПАОП 0,00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305-17);
_______НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ДП «Головний
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305-17);

НПАОП 0,00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії
Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р.________ №
305-17 ).

Директор з інжинірінгу Дяченко Д.С., пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ДП 
«Головний навчально -  методичний центр Держпраці. та перевірку знань в комісії Держпраці (Протоколи від
12.07.2019 р. Ж Ш -269-19І.

Головний механік Снегірьов Г.П. пройшов навчання: з загального курсу «Охорона праці» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол від
17.08.2017 р. № 305-171:

Головний енергетик Яновський С.П. пройшов навчання: з загального курсу «Охорона праці» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол від
12.07.2019 р. № 269-19):

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП 
«Криворізький експертно-технічний центр ДержпраціШротокол №12-20 від 07.02.2020р. (У група з 
електробезпеки до і вище 1000В).

Провідний Фахівець з безпеки руху відділу промислової безпеки Ємельянов О.А. пройшов 
навчання: з загального курсу «Охорона праці» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та 
перевірку знань в комісії Держпраці (протокол від 17.08.2017 р. № 305-17 1:

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (від 17.08.2017 р. № 305- 
Ш і

Голова профспілки Васильченко Д.С. пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол від
17.08.2017 р. № 305-171.

Начальник ЦЗВМ Осадчий О.О., пройшов навчання з загального курсу «Охорона праці» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол від
19.04.2019 р. № 68-19):



НПАОП 0.00-1,62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (Протокол від 21.08.2017 
№ 08-11-17).

Начальник дільниці ЦЗВМ Коваленко В.В. пройшов навчання з загального к у р с у  «Охорона праці» в 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол 
від 25.05.2017 р. № 180-17):

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у відділі розвитку та 
навчання ПРАТ «ПГЗК» та перевірку знань у загальнокомбінатській комісії (Протокол від 15.08.2017 р. № 
145Д

НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (Протокол від 
19.06.2019р . № 123).

Провідний Фахівець з ОП та ПБ Удовиченко О.Ю. пройшла навчання: з загального курсу «Охорона 
праці» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці 
(Протокол від 12.07.2019 р.№ 1901;

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 12.07.2019 р.. № 191).

Відповідальним за технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачами в ЦЗВМ 
призначено майстра ЦЗВМ Цикалюка Вадима Миколайовича, згідно з розпорядженням по ЦЗВМ 
№10 від 03.01.2020 року, який пройшов навчання у Криворізькому експертно-технічному центрі з 
загального курсу «Охорона праці» (Протокол від 09.02.2018 № 69Г НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (Протокол від 21.06.2019 № 256), НПАОП 0.00- 
1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (протокол від 08.10.2018 № 297) 
та НПАОП 0.00-1.75-15 "Правила охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах" 
(протокол від 28.09.2019 №325-19) у ТОВ «ЦТОР».______________________________________

(Прізвище імя по-батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально- 
економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих запобіганню нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» та 
згідно з «Положенням про службу охорони праці», затвердженого наказом генерального директора 
ПрАТ «ПГЗК» від 27.02.2019 №300, на підприємстві створена і функціонує служба охорони праці, 
відповідальним за стан охорони праці на комбінаті призначено директора з охорони праці, 
промислової безпеки та екології Ровінського Юрія Юхимовича____________________________

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» у ПРАТ «ПГЗК» розроблені та 
затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:

• «Положення про систему управління охороною праці в ПРАТ «ПГЗК», затвердженого 
наказом від 13.03.2017 № 293;

• «Положення про службу охорони праці ПРАТ «ПГЗК», затвердженого наказом від 
27.02.2019 № 300:

• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 
ПРАТ «ЦГЗК». затвердженого наказом від 20.10.2017, №1383;

• Положення про порядок проведення інструктажів та стажування водіїв (трактористів) 
колісних транспортних засобів в ПРАТ «ПГЗК», затвердженого наказом від 19.05.217, № 
695

• «Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в 
ПРАТ «ПГЗК». затвердженого наказом від 10.02.2020, № 108;

• «Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в ПРАТ «ЦГЗК», 
затвердженого наказом від 06.09.2018 № 1210;

• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві ПРАТ «ЦГЗК (нова 
редакція4), затвердженого наказом від 29.12.2017 № 1184.

• Наказ «Про організацію проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці та 
пожежної безпеки у ПРАТ «ЦГЗК» від 19.12.2019 №1876.

• Інструкції з охорони праці, у тому числі:
- Інструкція з охорони праці № 25-04 для водія навантажувача ЦЗВМ;



- Інструкція з охорони праці № 25-27 для машиніста екскаватора-навантажувача ЦЗВМ. 
На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 

журнал реєстрації вступного інструктажа з безпеки руху, журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації інструктажів з безпеки руху, журнал реєстрації 
стажувань водіїв (трактористів) колісних транспортних засобів.____________________________

наявністю служби охорони праці інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Балацький С.Б. пройшов навчання в УОРП ПРАТ «ЦГЗК» за професією водій 
навантажувача 5-го розряду, посвідчення №003992/01 від 15.11.2019 року та має 
посвідчення водія ВХ 0276156 (категорія О :

- Мурашко О.О. має посвідчення тракториста-машиніста ЕВ №097647, видане ГУ 
Держпродспоживслужби 22.09.2017 року, яким дозволено керування машинами категорій 
А1. А2.Р1):
Буняк Д.О. пройшов навчання в УОРП ПРАТ «ЦГЗК» за професією водій навантажувача 
5-го розряду, посвідчення №003994/01 від 15.11.2019 року та має посвідчення водія ВХ 
0698179 (категорії В,С).

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань комісії підприємства згідно 
загального курсу «Охорона праці». 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 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом» та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі 
виконуваних робіт (протоколи перевірки знань з питань охорони праці від 12.01.2021, №02/01.21 та 
від 04.01.2021. №01/01,21).

______Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд («Заключний акт
ТОВ «МЕДІКОМ КРИВБАС» за результатами періодичного медичного огляду працівників ЦЗВМ 
від 23.06.2020 року», довідка №1353 від 23.06.2020. довідка №1354 від 23.06.2020 року)._______

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, що
декларуються).__________ Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Криворізький
ЕТЦ» (акти технічного огляду від 07.07.2020.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спепвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості», затверджених наказом 
Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
21,08.2008 року № 184. Керуючись корпоративним стандартом «Вимоги до 313 працівників ПРАТ
«ЦГЗК». а також_______ «Регламентом забезпечення працівників ПРАТ «ЦГЗК спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» адміністрація забезпечила 
своєчасне придбання, комплектацію, видачу за призначенням, прання і зберігання сертифікованої 
одягу і взуття, засобів індивідуального захисту працівникам комбінату._____________________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 
«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; НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» та інші.

ПРАТ «ЇІГЗК» має договір від 21.10.2018 року №1713-52-10 на ремонт і технічне 
обслуговування технологічних транспортних засобів в ТОВ «ДЕМИКС».



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці, розроблені тестові білети за професіями щодо перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.___________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методічного забезпечення)

ітТАЯЬпВУв 
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21 січня 2021р

Д.В.Шевчик
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці УУ 20е* /р. № У /  /У ______

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.
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