
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

охорони праці

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

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,
______________ м. КРИВИЙ РІГ. ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, код ЄДРПОУ 00190977. __________

м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У ,
___________________________________ Шевчик Дмитро Володимирович___________________________

прізвищ е, ім'я та по батькові керівника,
__________________ тел.: (056) 410-75-01, (ЗтіІгіу.8ЬеусЬік@теЦпуе§іЬо1сІіпа.сот__________________

номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи  - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і ном ер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, ном ер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Кривий Ріг. ПРАТ «ЦГЗК». Гірничо-транспортний цех №1
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш коди   Відсутній___________________

(найменування страхової компанії,

строк д ії  страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п рац і не проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я. Ш евчик Дмитро В о л о д и м и р о в и ч  ______________________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи - підприємця)

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

Технологічні транспортні засоби:
Кар’єрний самоскид БЕЛАЗ-75131. ідентифікаційний № УЗВ75131НР0002398. реєстр.№ Т05558АЕ, 
країна виробник Білорусь. 2013 р.в„ свідотство про реєстрацію №АЕ005346 видано Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 02.10.2017р.. техогляд проведено 12.07.2018р. ДП 
Криворізький ЕТЦ Держпраці; Кар’єрний самоскид БЕЛАЗ-75131, ідентифікаційний № 
УЗВ75131АЖЮ3429. реєстр.№ Т08470АЕ. країна виробник Білорусь. 2018 р.в.. свідотство про 
реєстрацію № АЕ006152 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 
18.06.2018р .. техогляд проведено 26.04.2018р. ДП Криворізький ЕТЦ Держпраці: Кар’єрний 
самоскид БЕЛАЗ-75131, ідентифікаційний № УЗВ75131ІЛ0003478, реєстр.№ Т08536АЕ. країна 
виробник Білорусь. 2018 р.в.. свідотство про реєстрацію №АЕ006225 видано Головним управлінням 
Держпраці у Дніпропетровській обл. 09.07.2018р.. техогляд проведено 29.05.2018р. ДП Криворізький 
ЕТЦ Держпраці: Кар’єрний самоскид БЕЛАЗ-75131. ідентифікаційний № У ЗВ7513Ш 0003481,

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра
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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 09.06.2016 р. № 232-16).

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки;

Наказом по підприємству від 02.01.2018 № 2 призначена загальнокомбінатська комісія по 
перевірці знань з питань охорони праці до якої входять:

Голова комісії - директор з виробництва та плануванню Федотов О.Є., 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 25.05.2017 № 179-17).

Заступник голови комісії - директор з охорони праці та навколишнього середовища 
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 0.00-1.71-113 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
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 0.00-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин 
відкритим способом» 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 ).

НПАОП 0.00-1.61.-12 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» 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 ).

«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 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 технології та якості Міхіда Л.В. пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.61.-12 
«Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування 
руд та концентратів» 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).

Головний механиік Снегірьов Г.П. 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 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 63.2-1.13.-87 «Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатг 
нафтобаз і автозаправних станцій» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання ком 
з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305-17 );

«Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» НПАОП 0.00-1.61 
«Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкува 
руд та концентратів та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з переві 
знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305-17 );

«Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» та перев 
знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
17.08.2017 р. № 305-17 ).

Начальник служби безпеки руху на залізничному та автомобільному трансп 
Ємельянов О.А. пройшов навчання: з загального курсу «Охорона праці» в ДП «Головний навчаї 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання ком 
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 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держ 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305

НПАОП 27.5-1.13.79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств си 
Мінчормету СРСР» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку зі 
комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прац
17.08.2017 р. № 305-17).

Провідний фахівець з ОП та ПБ Клименко В.С. пройшов навчання: з загального 
«Охорона праці» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку з 
комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праї:
17.08.2017 р. № 305-17);

НПАОП 0.00-1.71-113 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристро
в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в 

Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2 
№ 305-17 ).

НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила з охорони праці під час експлуатації великован 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних і 
відкритим способом» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірі 
в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони пр
17.08.2017 р. № 305-17);

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Д( 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р., № 2

НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 
відкритим способом» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та переві| 
в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони п
17.08.2017 р. № 305-17);

НПАОП 0.00-1.61.-12 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування, з( 
корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» в ДП «Головний навчально-методич 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірі 
питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305-17);

НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони охорони праці під час експлуатації електроуст 
та електромереж на відкритих гірничих роботах» та перевірку знань в комісії Держпраці 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. № 305-17).

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

Начальник ГТЦ №1 Клімов Т.А., пройшов навчання з загального курсу «Охоро 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 р. Л



НПАОП 0.00-1.61.-12 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» у 
відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у загальнокомбінатській комісії 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. № 08-11-11).

НПАОП 0.00-1.07-94. «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» у відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у загальнокомбінатській 
комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. № 08
11-11).

НПАОП 63.2-1.13.-87 «Правила з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації 
нафтобаз і автозаправних станцій» у відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у 
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р. № 08-11-12).

НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» у відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у 
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р. № 08-11-13).

НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони охорони праці під час експлуатації електроустаткування 
та електромереж на відкритих гірничих роботах» у відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та 
перевірку знань у загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 21.08.2017 р. .V» 08-11-13).

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у відділі 
розвитку та навчання ПРАТ ЦГЗК» та перевірку знань у загальнокомбінатській комісії (Протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. № 08-11-13).

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у відділі розвитку 
та навчання ПРАТ ЦГЗК» та перевірку знань у загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. № 08-11-13).

НПАОП 0.00-1.71-113 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» у 
відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у загальнокомбінатській комісії 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. № 08-11-13).

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» у відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у 
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

Зам. начальника цеху з виробницт а і планування Г Т Ц  №1 Карпенко А.М. пройшов навчання 
та перевірку знань: НПАОП 0.00-1.61.-12 «Правш а будови і безпечної експлуатації
вантаж опідіймальних кранів» у  відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-11).

НПАОП 0.00-1.07-94. «Правш а безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській 
комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08
11-11).

НПАОП 63.2-1.13.-87 «Правш а з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації 
нафтобаз і автозаправних станцій» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань 
у  загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-12).

НПАОП 0.00-1.24-10 «П равш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).



НПАОП 0.00-1.58-12 «Правш а охорони охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах» у  відділі розвитку та 
навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у  відділі 
розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» у  відділі 
розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.71-113 «Правша охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у 
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прац 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.72-14 «Правш а з охорони праці під час експлуатації великовантажни; 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і неруднії 
копалин відкритим способом» у  відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань 
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прац 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

Зам. начальника цеху з інж инірінгу Г Т Ц №1 Горільский Д.С. пройшов навчання та перевірк 
знань: НПАОП 0.00-1.61.-12 «Правш а будови і безпечної експлуатації вантаж опідіймальних кранів 
у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській коміс 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-11

НПАОП 0.00-1.07-94. «Правш а безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють п 
тиском» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатськ 
комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р .№  О 
11- 11).

НПАОП 63.2-1.13.-87 «Правш а з техніки безпеки та промислової санітарії при екстуата, 
нафтобаз і автозаправних станцій» у  відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку зна 
у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони пре 
від 21.08.2017 р .№  08-11-12).

НПАОП 0.00-1.24-10 «Правш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копап 
відкритим способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань 
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони пр< 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.58-12 «Правш а охорони охорони праці під час експлуатс 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах» у  відділі розвитку 
навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол з ас ід а і 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правш а охорони праці під час виконання робіт на висоті» у  від 
розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Прото 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).



НПАОП 0.00-1.62-12 «Правш а охорони праці на автомобільному транспорті» у  відділі 
розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.71-113 «П равш а охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.72-14 «П равш а з охорони праці під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

М еханік  цеху Г Т Ц  №1 Дідух М.С. пройшов навчання та перевірку знань: Д П  «Головний 
навчально-методичний центр Держ праці» НПАОП 0.00-1.75-15 "Правша охорони праці при 
навантажувально - розвантаж увальних роботах" на підставі протоколу від 28.09.2016р №325-16. 
ТОВ «ЦТОР».НПАОП 0.00-1.59-87 «П равш а будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском». На підставі протоколу від 22.04.2016р №91; Управління навчання та розвитку персоналу 
ВАТ «ЦГЗК». НПАОП 0.00-1-36-03 « П равш а будови і безпечної експлуатації підйомників» на підставі 
протоколу від 20.05.2016р. №47.; Управління навчання та розвитку персоналу ВАТ «ЦГЗК». 
Пожарно-технічний мінімум». На підставі протоколу від 04.03.16р.№34.; ТОВ «ЦТОР» .НПАОП  
63.2-1.13-87 «П равш а з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і 
автозаправних станцій. На підставі протоколу від 02.06.2016 № 167.; Управління навчання та 
розвитку персоналу ВАТ «ЦГЗК». Стропальник Зрозряду. Повторна перевірка знань проведено
11.03.2017 протокол № 7.; Держ авний воєнізований гірничорятувальний загон Д С Н С  України 
«Підготовка Уповноважених керівників робіт  з ліквідації аварій». Протокол від 12.10.2016 № 1.; ТОВ 
«ЦТОР».НПАОП 0.00-1.13-71 «П равш а будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних 
установок повіт ропроводів і газопроводів о б ’ємі відповідальності за правш ьну та безпечну 
експлуатацію компресорних установок і повітропроводів.» Протокол від28.04.2016 №92.; Д П  
«Криворізький Експертно-Технічний Центр Держ гірпромнагляду України».

НПАОП 0.00-1.72-14 «П равш а з охорони праці під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р.№ 08-11-13).

НПАОП 0.00-1.24-10 «Правш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.58-12 «П равш а охорони охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах» у  відділі розвитку та 
навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.15-07 «П равш а охорони праці під час виконання робіт  на висоті» у  відділі 
розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).



НПАОП 0.00-1.62-12 «Правш а охорони праці на автомобільному транспорті» у  відділі 
розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.71-113 «П равш а охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» у  відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  
загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 21.08.2017 р .№  08-11-13).

Д П  «Криворізький Експертно-Технічний Центр Держпраці». «Знання законів і нормативних актів з 
охорони праці, техногенної та пож еж ної безпеки, гігієнічного забезпечення, надання першої допомоги 
потерпілим, загальнообов’язкового державного соціального страхування та професійних 
захворювань . Протокол від 07.10.2016 № 159-16.; Відділ навчання та розвитку персоналу ВАТ 
«ЦГЗК». НПАОП 0.00-1.01-07. «Правша будови та безпечної екст уат ації вантажопідіймальних 
кранів» Протокол від 29.04.2016р №49.; Чергова перевірка знань протокол від 05.01.2017№ 1.

Н ачальник служ би експлуат ації Г Т Ц  М І  Корявченков А.В. пройшов навчання та перевірку 
знань: НПАОП 0.00-1.61.-12 «Правш а будови і безпечної експлуатації вантаж опідіймальних кранів> 
у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісі 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-11)

НПАОП 0.00-1.07-94. «П равш а безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, 
у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісі 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-11,

НПАОП 63.2-1.13.-87 «П равш а з техніки безпеки та промислової санітарії при експлуатац 
нафтобаз і автозаправних станцій» у  відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знан 
у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праї 
від 21.08.2017 р .№  08-11-12).

НПАОП 0.00-1.24-10 «П равш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкрити 
способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загаїьнокомбінатськ 
комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р .№  О 
11-13).

НПАОП 0.00-1.58-12 «П равш а охорони охорони праці під час екст уат ації електроустаткування г 
електромереж на відкритих гірничих роботах» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» г 
перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань 
питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.15-07 «П равш а охорони праці під час виконання робіт на висоті» у  відділі розвип, 
та навчання ПРА Т «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол засідаь 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.62-12 «П равш а охорони праці на автомобільному транспорті» у  відділі розвитку 
навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісії (Протокол засідаї 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-13).

НПАОП 0.00-1.71-113 «П равш а охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями 
відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській ком 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р. №  08-11-

НПАОП 0.00-1.72-14 «П равш а з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів 
інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкрив 
способом» у  відділі розвитку та навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатсі



комісії (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2017 р .№  08
11-13). Чергова перевірка знань протокол від 30.01.2017 №4.

Н ачальник д ільниці з ут рим ання доріг Глеюват ського к а р ’єру Г Т Ц  №1 Ясюра Я.В. пройшов 
навчання та перевірку знань: Д П  «Криворізький експертно-технічний центр держпраці» «Навчання 
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим  
, електро безпеки та пож еж ної безпеки. Посвідчення №  399/19 від 13.02.2017 №  19-17.; Держ авне 
підприємство «Криворізький експертно-технічний центр держпраці»

НПАОП 0.00-1.62-12 «П равш а охорони праці на автомобільному транспорті» у  відділі розвитку та 
навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.05.2018 р. №  122). Чергова перевірка знань 
протокол від 27.01.2017№ 3/1.

Пройшов навчання та перевірку знань у  цеховій комісїі ГТЦ-1: Закон України «Про охорону праці»; 
«Правш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». «Правш  
охорони праці на автомобільному транспорті»; «Правш охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних  
і нерудних копаїин відкритим способом» «Правш охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 
«Правш безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (  в о б ’ємі на 3 кваліфікаційну групу 
електробезпеки); «Правш  охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»; «Правш  
будови та безпечної експлуатації сосудів. працюючих під тиском»; «П равш  охорони праці під час 
виконання вантаж но-розвантаж уванню. робіт»; «Положення про СУОП в П Р АТ «ЦГЗК»; 
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт  с підвищеною небезпекою в П РАТ «ЦГЗК»; 
«Положення про систему БМП обладнання ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення про бірочну систему допуску 
до ремонтів технологічного обладнання з електроприводом в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення 
про порядок проведення аудитів безпеки в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення: Кардинальні правш а охорони 
праці і промислової безпеки в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про порядок проведення тренінг- 
інструктажів в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення «Захисні огородження в П Р АТ «ЦГЗК»; «Інструкції з 
охорони праці «Загачьні вимоги безпеки для працівників П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції з охорони праці 
№ 12 «Вимоги безпеки при виконанні робіт  на перевантажувальних пунктах кар 'єрів П РАТ «ЦГЗК»; 
«Інструкція з охорони праці № 22 «Вимоги безпеки під час проведення робіт на бульдозерних відвачах 
з застосуванням автотранспортних засобів в П РАТ «ЦГЗК». Чергова перевірка знань Протокол № 57  
від 15.12.2017р.

Н ачальник виробничо -  бульдозерної д ільниці Г Т Ц  №1 Грищенко П.О. пройшов навчання та 
перевірку1 знань: НПАОП 0.00-1.62-12 «П равш а охорони праці на автомобільному транспорті» у  
відділі розвитку та навчання ПРАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загачьнокомбінатській комісії 
(Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.05.2018 р. №  122).

Пройшов навчання та перевірку знань у  цеховій комісїі ГТЦ-1): Закон України «Про охорону праці»; 
«Правш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копаїин відкритим способом». «Правш  
охорони праці на автомобільному транспорті»; «Правш охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних  
і нерудних копалин відкритим способом» «Правш охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 
«Правш безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (  в о б ’ємі на 3 кваліфікаційну групу 
електробезпеки); «Правш  охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»; «Правш  
будови та безпечної експлуатації сосудів, працюючих під тиском»; «П равш  охорони праці під час 
виконання вантаж но-розвантажувальних робіт»; «Положення про СУОП в П РАТ «ЦГЗК»; 
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт с підвищеною небезпекою в П Р АТ «ЦГЗК»; 
«Положення про систему БМ П обладнання П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про бірочну систему допуску



до ремонтів технологічного обладнання з електроприводом в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення щ  
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в П РАТ «ЦГЗК»; «Положені 
про порядок проведення аудитів безпеки в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення: Кардинальні правила охорої 
праці і промислової безпеки в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення про порядок проведення тренін 
інструктажів в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення «Захисні огородження в П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції 
охорони праці «Загальні вимоги безпеки для працівників П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції з охорони пра 
№ 12 «Вимоги безпеки при виконанні робіт  на перевантажувачьних пунктах к а р ’єрів П РАТ «ЦГЗК 
«Інструкція з охорони праці № 22 «Вимоги безпеки під час проведення робіт на бульдозерних відвал 
з застосуванням автотранспортних засобів в П РАТ «ЦГЗК». Чергова перевірка знань Протокол №  
від 15.12.2017р.

Начальник колони технологічного автотранспорту Г Т Ц  М І  Мошоглов Л.В. пройшов навчання і 
перевірку знань у  цеховій комісїі ГТЦ-1: Закон України «Про охорону праці»; «Правила охорони прі 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». «Правил охорони праці 
автомобільному транспорті»; «Правші охорони праці під час експлуатації великовантажі 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і неруді 
копалин відкритим способом» «Правич охорони праці під час виконання робіт на висоті»; «Праї 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (  в о б ’ємі на 3 кваліфікаційну грі 
електробезпеки); «Правич охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»; «Пра 
будови та безпечної експлуатації сосудів, працюючих під тиском»; «Правич охорони праці під 
виконання вантаж но-розвантажувальних робіт»; «Положення про СУОП в П РАТ «ЦГЗ. 
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт с підвищеною небезпекою в ПРАТ «ЦГЗ 
«Положення про систему БМ П обладнання ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення про бірочну систему дощ  
до ремонтів технологічного обладнання з електроприводом в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в П РАТ «ЦГЗК»; «Положе 
про порядок проведення аудитів безпеки в ПРАТ «ЦГЗК»; «Полож ення: Кардиначьні правича охор 
праці і промислової безпеки в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення про порядок проведення треь 
інструктажів в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення «Захисні огородження в ПРАТ «ЦГЗК»; «Інструк 
охорони праці «Загальні вимоги безпеки для працівників П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції з охорони п 
№ 12 «Вимоги безпеки при виконанні робіт на перевантажувачьних пунктах кар ’єрів П РАТ «ЦГ1 
«Інструкція з охорони праці № 22 «Вимоги безпеки під час проведення робіт на бульдозерних відв 
з застосуванням автотранспортних засобів в П РАТ «ЦГЗК». Чергова перевірка знань Прот окол. 
від 11.12.2017р.

Начальник колони технологічного автотранспорту М 2 Г Т Ц  М І  Клименко О.Н. пройшов навч 
та перевірку знань у  цеховій комісїі ГТЦ-1: Закон України «Про охорону праці»; «Правича охо 
праці під час розробки родовищ корисних копачин відкритим способом». «Правич охорони пра 
автомобільному транспорті»; «Правич охорони праці під час екст уат ації великовантаз 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і перу 
копачин відкритим способом» «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»; «Пі 
безпечної екст уат ації електроустановок споживачів» ( в о б ’ємі на 3 кваліфікаційну , 
електробезпеки); «Правич охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»; «Щ 
будови та безпечної екст уат ації сосудів, працюючих під тиском»; «Правич охорони праці пі 
виконання вантаж но-розвантажувальних робіт»; «Положення про СУОП в ПРАТ «ЦІ 
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в П РАТ «ЦГЗК»; «Положенн. 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт с підвищеною небезпекою в П РАТ «Ці 
«Положення про систему БМ П обладнання П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про бірочну систему де 
до ремонтів технологічного обладнання з електроприводом в П РАТ «ЦГЗК»; «Положенн. 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ПРАТ «ЦГЗК»; «Полоз 
про порядок проведення аудитів безпеки в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення: Кардиначьні правича ох 
праці і промислової безпеки в ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення про порядок проведення тр



інструктажів в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення «Захисні огородження в П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції з 
охорони праці «Загачьні вимоги безпеки для працівників П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції з охорони праці 
№ 12 «Вимоги безпеки при виконанні робіт  на перевантажувачьних пунктах к а р ’єрів П РАТ «ЦГЗК»; 
«Інструкція з охорони праці № 22 «Вимоги безпеки під час проведення робіт на бульдозерних відвалах 
з застосуванням автотранспортних засобів в П РАТ «ЦГЗК». Чергова перевірка знань Протокол №54 
від 12.12.2017р.

Начальник ремонт ної майстерні ГТЦ  № 1 Безгодов Д.М. пройшов навчання та перевірку знань: ТОВ 
"ЦТОР", Правича будови та безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, 
повітропроводів і газопроводів", протоко.ч№92 від 28.04.2016.; ТОВ "ЦТОР" , правила будови та 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, як  особа відповідачьна за справний стан 
та безпечну дію посудин, що працюють під тиском, протокол №91 від 22.04.2016.

НПАОП 0.00-1.62-12 «П равш а охорони праці на автомобільному транспорті» у  відділі розвитку та 
навчання П РАТ «ЦГЗК» та перевірку знань у  загальнокомбінатській комісії (Протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.05.2018 р. №  122).

Пройшов навчання та перевірку знань у  цеховій комісїі ГТЦ-1: Закон України «Про охорону праці»; 
«П равш а охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». «Правш  
охорони праці на автомобільному транспорті»; «П равш  охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних 
і нерудних копалин відкритим способом» «Правш охорони праці під час виконання робіт  на висоті»; 
«Правш безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (  в об ’ємі на 3 кваліфікаційну групу 
електробезпеки); «П равш  охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями»; «Правш  
будови та безпечної експлуатації сосудів. працюючих під тиском»; «П равш  охорони праці під час 
виконання вантаж но-розвантажувальних робіт»; «Положення про СУОП в П РАТ «ЦГЗК»; 
«Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт с підвищеною небезпекою в П РАТ «ЦГЗК»; 
«Положення про систему БМ П обладнання ПРАТ «ЦГЗК»; «Положення про бірочну систему допуску 
до ремонтів технологічного обладнання з електроприводом в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення 
про порядок проведення аудитів безпеки в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення: Кардинальні правича охорони 
праці і промислової безпеки в П РАТ «ЦГЗК»; «Положення про порядок проведення тренінг- 
інструктажів в ПРА Т «ЦГЗК»; «Положення «Захисні огородження в ПРА Т «ЦГЗК»; «Інструкції з 
охорони праці «Загачьні вимоги безпеки для працівників П РАТ «ЦГЗК»; «Інструкції з охорони праці 
№ 12 «Вимоги безпеки при виконанні робіт на перевантажувачьних пунктах кар 'єрів П РАТ «ЦГЗК»; 
«Інструкція з охорони праці № 22 «Вимоги безпеки під час проведення робіт  на бульдозерних відвалах 
з застосуванням автотранспортних засобів в ПРА Т  «ЦГЗК». Чергова перевірка знань Протокол № 5 7 
від 15.12.2017р.

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» та згідно з «Положенням про службу охорони праці», затвердженого наказом генерального 
директора ПрАТ «ЦГЗК» від 26.06.2017 №879. на підприємстві створена і функціонує служба 
охорони праці, відповідальним за стан охорони праці на комбінаті призначено директора з охорони
праці та навколишнього середовища._______________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» у ПрАТ «ЦГЗК» розроблено та 
затверджено нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, а саме:

1 • «Положення про систему управління охороною праці в ПрАТ «ЦГЗК», затверджено наказом
• від 13.03.2017 № 293;
1 • «Положення про службу охорони праці», затверджено наказом від 26.06.2017 № 879;
•
і
і



• «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом від 29.07.2016 № 733;

• «Положення про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки 
затверджено наказом від 05.02.2015 № 95;

• «Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт», затверджено наказом в 
30.05.2014 № 878;

• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві (нова редакцЬ 
затверджено наказом від 07.11.2014 № 1719.

Розроблені та затверджені наказами від 30.12.2015 №1311, від 03.03.2018 №265, 18.07.20 
№940, від 17.07.2018 №936 по ПРАТ «ЦГЗК» інструкції з охорони праці по професія\ 
видам робіт:
Інструкція з охорони праці № 47-01 для водія автотранспортних засобів (зайнятого 
транспортуванні гірничої маси у технологічному процесі у кар'єрі) ГТЦ №1;
Інструкція з охорони праці № 47-21 для водія автотранспортних засобів (по заправці водс 
бурових верстатів та зрошенню доріг у кар'єрі) ГТЦ №1;
Інструкція з охорони праці № 47-24 для водія автотранспортних засобів ГТЦ №1; 
Інструкція з охорони праці № 47-31 для машиніста бульдозера (у кар'єрі) ГТЦ №1; 
Інструкція з охорони праці № 47-34 для машиніста автогрейдера (у кар'єрі) ГТЦ №1: 
Інструкція з охорони праці № 47-35 для тракториста (у кар'єрі) ГТЦ № 1;

Протоколи перевірки знань у робітників, які виконують роботи підвищеної небезпеки на Т  
Протоколи № 60 від 19.12.2017р., № 62 від 20.12.2017р., № 64 від 21.12.2017р. засідання ком 
створеної на підставі наказу №1523 від 21.11.2017р. по ПРАТ «ЦГЗК» по перевірці знань з охорс 
праці у водіїв автотранспортних засобів (зайнятих на транспортуванні гірничої маси у технологічно 
процесі у кар'єрі).

Протокол № 4 від 05.01.2018р. засідання комісії створеної на підставі наказу №1523 від 21.11.201 
по ПРАТ «ЦГЗК» по перевірці знань з охорони праці у водіїв автогрейдера (у кар'єрі).

Протокол № 1 від 03.01.2018р., № 4 від 05.01.2018р. засідання комісії створеної на підставі нак 
№1523 від 21 .11.2017р. по ПРАТ «ЦГЗК» по перевірці знань з охорони праці у машиністів бульдоз 
(у кар'єрі).

Протокол № 69 від 25.12.2017р., № 71 від 26.12.2017р., № 19 від 25.06.2018р. засідання коу 
створеної на підставі наказу №1523 від 21.11.2017р. по ПРАТ «ЦГЗК» по перевірці знань з охор- 
праці у водіїв автотранспортних засобів, зайнятих у технологічному процесі (у кар'єрі).

Протокол № 3 від 04.01.2018р., № 5 від 05.01.2018р. засідання комісії створеної на підставі на* 
№ 1523 від 21.11.2017р. по ПРАТ «ЦГЗК» по перевірці знань з охорони праці у трактористів (у кар'(

Пастушенко О.М. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої ма< 
технологічному процесі у  кар ’єрі); ВНРП П АТ ЦГЗК №000598; Водій автомобіля БелАЗ-75145,71 
ВНРП П АТ Ц ГЗК № 346 протокол №  146 Водій БелАЗ 7522,7523,75191,7512-10.

Золотарь Д.В. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої ма> 
технологічному процесі у  к а р ’єрі); № 002150 з вивчення будови та експлуатації техніч, 
обладнання і ремонту великовантажних автосамосвалів БелАЗ 75131, «Кривбасрудоремонт ОП1

Лазоренко С.С. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої ма  
технологічному процесі у  к а р ’єрі); ТОВ «ЦТОР» протокол № 5707 від 31.10.2011р. бус 
експлуатація і обслуговування великовантажних автосамосвалів БелАЗ -75131, БелАЗ-75145.

Костючок В.Г. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої ма 
технологічному процесі у  к а р ’єрі); ВНРП П АТ ЦГЗК протокол № 003595 від 12.06.2007р. в 
автотранспортних засобів БелАЗ 7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.



Чумаченко С.П. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  кар ’єрі); ВНРП П АТ Ц ГЗК № 003599 водій автотранспортних засобів БелАЗ 
7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.

Мулява О.М. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  к а р ’єрі); ВНРП ПАТ Ц ГЗК  протокол № 002452 водій автотранспортних 
засобів БелАЗ 7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.

Березніков А. В. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  к а р ’єрі), ВНРП П А Т Ц ГЗК протокол № 323 від 05.12.2005р. водій 
автотранспортних засобів БелАЗ 7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.

Манжос П.О. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  кар'єрі), ВНРП П АТ Ц ГЗК протокол № 000892 водій автомобіля БелАЗ 
75131.

Ш ипілов С.Є. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  кар ’єрі); ВНРП П А Т ЦГЗК протокол № 190 водій автотранспортних засобів 
БелАЗ 7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.

Хлєбов О.Л. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  к а р ’єрі); ВНРП П АТ Ц ГЗК протокол № 0262/2 водій автотранспортних 
засобів БелАЗ 7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.

Єрмізін І.Б. водій автотранспортних засобів (зайнятий на транспортуванні гірничої маси у  
технологічному процесі у  кар'єрі), ВНРП П А Т ЦГЗК протокол № 3 від 15.01.2007 водій 
автотранспортних засобів БелАЗ 7523,7522, 7555, 7540, 7548, 75191, 7512-10, 75145, 75131.

Кисель О.А. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’є р і ); ВНРП  
П АТ ЦГЗК Водій автотранспортних засобів БелАЗ-7522, 7523, 7540, 7548, 7555, 75191, 7512-10, 
75145, 75131. Підстава: протокол екзаменаційної комісії від 12.06.2007 №190.

Соколовський 0.1. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’є р і ); 
ВНРП П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 
7540, 7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з 
гідромеханічною трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131, 
з електромеханічною трансмісією. Свідотство № 2327; Протокол № 84 від 18.05.2011р.

Солощенко П.О. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’єрі ); 
ВНРП П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 
7540, 7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з 
гідромеханічною трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131, 
з електромеханічною трансмісією. Свідотство № 0454/2; Протокол № 117 від 25.05.2012р.

Товстоног О. О. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’є р і); 
ВНРП П А Т ЦГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт кар ’єрних смоскидів БелАЗ серії 
7540, 7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з 
гідромеханічною трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145,
75131, з електромеханічною трансмісією. Підстава: протокол екзаменаційної комісії від 17.03.17№  
24.

Шимко Р.В. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’є р і ); ВНРП  
П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 7540, 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічною  
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131, з
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 0456/2; Протокол № 117 від 25.05.2012р.



Лемеха І. В. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’єрі ); 
Комсомольский профессійних гірничий ліцей будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт  
к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 7540, 7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ 
серії 7648, 7647 з гідромеханічною трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512
19, 75145, 75131, з електромеханічною трансмісією. Свідотство №1243/12; Протокол № Т1/10 від 
25.05.2012р.

Кайко І.П. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’єрі ); ВНРП 
П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 7540 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічнок 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131, :
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 001914/2; Протокол № 80 від 23.03.2018р.

Скалозуб Є. В. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’є р і); ВНРІ 
П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 754С 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічною 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131,
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 001922/2; Протокол № 80 від 23.03.2018р.

Гузенко В.М. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’є р і); ВНРі 
ПАТ ЦГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт кар'єрних смоскидів БелАЗ серії 7541 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічно; 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131,
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 001913/2; Протокол № 80 від 23.03.2018р.

Тюлєнєв О.П. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’є р і); ВНР 
П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 754 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувачьних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічне 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131,
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 001924/2; Протокол № 80 від 23.03.2018р.

Мосін О.М. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’є р і ); ВНІ 
П АТ ЦГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 75* 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічні 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131,
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 001924/2; Протокол № 80 від 23.03.2018р.

Чадай О.І. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’є р і ); ВНі 
П АТ ЦГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 75 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувачьних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічн 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131,
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 001908/2; Протокол № 80 від 23.03.2018р.

Сопов Р.М. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’є р і ); ВИ 
П АТ ЦГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 7і 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувачьних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханічі 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131
електромеханічною трансмісією. Свідотство № 01801/2; Протокол № 150 від 29.08.2017р.

Муха 0 .0 . водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  к а р ’є р і ); В1 
ПАТ ЦГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 7. 
7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з гідромеханіч 
трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131
електромеханічною трансмісією. Свідотство №01795/2; Протокол № 150 від 29.08.2017р.



Крижановський А. І. водій автотранспортних засобів (зайнятий у  технологічному процесі у  кар ’є р і); 
ВНРП П АТ Ц ГЗК будова, експлуатація, тех.забезпечення і ремонт к а р ’єрних смоскидів БелАЗ серії 
7540, 7548, 7545, 7547, 7555 і поливозрошувальних автомобілів БелАЗ серії 7648, 7647 з 
гідромеханічною трансмісією і великовантажних самоскидів БелАЗ серії 7519, 7512-19, 75145, 75131, 
з електромеханічною трансмісією. Протокол №521 від 12.12.2011р.

Васильєв О.П. машиніст автогрейдера (у кар'єрі) 6 розряду; СПТУ № 33 М .КРИВИЙ РІГ машиніст  
скрепера, машиніст бульдозера №  125689 від 30.12.1990р.

Позняк В.В. машиніст автогрейдера (у кар'єрі) 6 розряду;. СПТУ № 86 м. Кривий Ріг Тракторист- 
машиніст А№ 896649 від 29.06.1991р.

Січевий С.Ю. машиніст бульдозера (у кар'єрі); Держ авний заклад «Дніпропетровський інститут  
професійного розвитку» Машиніст бульдозера «Котаїзи Б-275-АХ-3, О -155АХ, 0-355А0-375АК, САТ  
09К » Посвідчення №  16685 від 20.02.2015р. протокол №  2.

Білоус М.А. машиніст бульдозера (у кар'єрі); П ТУ № 33 м.Кривий Ріг Машиніст бульдозера, скрепера, 
грейдера ГВ №  002370 від 18.05.1994р.

Дроговський О.В. машиніст бульдозера (у кар’єрі); Криворізький технікум гірничої електромеханіки 
Машиніст бульдозера № 11194 від 15.07.2008р.

Гончаренко К В . машиніст бульдозера (у кар'єрі) 6 розряду; Комунальне підприємство "Навчально- 
виробничий центр” Дніпропетровської обласної ради, Машиніст бульдозера №  16 від 28.06.2008 ВНРП  
ПАТ ''ЦГЗК" Водій навантажувача, № 100 від 30.10.2002 Д ІС Г  В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Тракторист-машиніст А Т  № 025379 від 08.09.201 бПриватний закчад "Центр професійної освіти і 
навчання "Машиніст бульдозера № 163-17-01 від 03.05.201р.

Загузов С.О. машиніст бульдозера (у кар'єрі); Криворізька інспекція Держ технагляду Тракторист- 
машиніст категорії А, В, С, Д  Г  Посвідчення № 366913 від. 16.05.2011р.

Юхименко Є.С. машиніст бульдозера (у кар'єрі); Дочірнє підприємство "Сумітек Україна" Машиніст  
бульдозера КОМ АТ8П ОІ55А-5 Посвідчення №  2005-041 від 02.06.2008р. Дочірнє підприємство 
"Сумітек Україна" Машиніст бульдозера К 0М А Т5П  И275ХА-5 Посвідчення №зШ-2008-260 від 
02.06.2008р. Дочірнє підприємство "Сумітек Україна" Машиніст бульдозера КОМАТ51І 0375А 
Посвідчення №аІи 2012-052 від 04.01.2012р. ЦЕППЕЛІН УКРАЇНА ТОВ Машиніст бульдозера 
Саіегріїїаг 0 9 К №  2005-346 від 10.06.2005р. Криворізька інспекція Держ технагляду Тракторист- 
машиніст категорії А,Г. Посвідчення №  АА 255836 від. 12.12.2009р.

Стратієнко Ю.М. машиніст бульдозера (у кар'єрі); Криворізька інспекція Держ технагляду  
Тракторист-машиніст категорії А2, 0 2  Посвідчення № АС 050267 від. 27.01.2011р. ВНРП П АТ  
"ЦГЗК" Машиніст бульдозера «Котаїт 0 - 2 75-АХ-3,0-155АХ,И-355АО-375АК, СА Т 0 9 К» 
Посвідчення №  15291 від 05.04.201Зр. Протокол №17.

Крив О. В. машиніст бульдозера (у кар'єрі); Криворізька районна інспекція, посвідчення № АК  065349, 
дата видачі 11.06.1999,

Чернотевич М. І. тракторист, зайнятий (у кар'єрі) 6 розряду; Дніпропетровський сільгосподарчий 
інститут, посвідчення АА №389217, протокол № 9 від 25.08.1979,

Махінько Е. О. машиніст бульдозера (у кар'єрі); Центр професійної освіти і навчання, Посвідчення 
№ 469-15-08 Протокол № 469 від 25.09.2015,

Чечельницький О.Б. тракторист, зайнятий (у кар'єрі) 6 розряду; КРИВОРІЗЬКА ІДТН  Тракторист- 
машиніст А, В, С, Д  Е, Г  Посвідчення А Б  №  185251 від 21.06.2011р. Навчально курсовий центр 
«МОНОЛІТ» Машиніст автогрейдера Посвідчення №  1035 від 29.11.2014р. протокол№ 57. Навчально



курсовий центр «МОНОЛІТ» Машиніст опороперевізника «К-703МА-120Н, МоАЗ 40484-2» 
Посвідчення №  01475/2 від 18.11.2014р. протокол №  97.

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, корпоративному стандарту «Вимоги до 313 працівників ПАТ «ЦГЗК», а також 
керуючись «Регламентом забезпечення працівників ПАТ «ЦГЗК» спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» працівникам комбінату адміністрація 
забезпечила своєчасне придбання, комплектацію, видачу за призначенням, прання і зберігання 
сертифікованої одягу і взуття, засобів індивідуального захисту.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів  індивідуального захисту,

нормативно-правової та м атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_Д.В. Шевчик_

Декларація зареєстрована у 
Д е р ж п р а ц і 2 0 ^

(ініціали та прізвищ е)

} сурналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Примітки: 1. Ф ізична о соба  - підприємець своїм підписом  надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особам и, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідном у органу 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови К М  №  48 від 07.02.2018}
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