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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  
в ід п о в ід н о ст і м атер іал ь н о -тех н іч н о ї бази  ви м о гам  

зак о н о д ав ств а  з п и тан ь  о хорон и  п рац і

Відомості про роботодавця П РИ ВА ТН Е А К Ц ІО Н ЕРН Е ТО В А Р И С Т В О _
"ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРН И ЧО -ЗБА ГА ЧУ ВА Л ЬН И Й  КОМ БІН А Т"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 50066, Д ніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, П окровський район________
місцезнаходження,

______________________________ код ЄДРПОУ 00190977______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Ш евчик Дмитро В олодимирович_____________
прізвище,ім 'я та по батькові керівника,

тел./факс (056) 410-75-01,dm itry.shevchik@ m etinvestholding.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;

_____ Роботи виконую ться на об'єктах П РИ ВА ТН О ГО  А КЦ ІО Н ЕРН О ГО _______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

ТО ВА РИ СТВА  "ЦЕН ТРА ЛЬН И Й  ГІРН И ЧО -ЗБА ГА ЧУ ВА Л ЬН И Й  КОМ БІНАТ"
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відш кодування наслідків мож ливої шкоди 
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків мож ливої школи від 11.12.2017 №  3387163. укладений з 
ПРАТ "УАСК АСКА ", термін дії до 31.12.2018.___________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Звіт за результатами проведення аудиту системи управління охороною праці,

(дата проведення аудиту)

______________ виданий ДП "КРИ ВОРІЗЬКИ Й  ЕТН" від 19.10.2018________________

Я, Ш евчик 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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:

- роботи, що виконую ться на висоті понад 1.3 м етра;
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- експлуатація та рем онт водозбірних споруд.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:dmitry.shevchik@metinvestholding.com


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць на підприємстві 4567, в тому числі на яких існує ризик
к іл ь к ість  р о б о ч и х  м ісц ь, у  т о м у  ч и сл і ти х ,

_________________________________виникненя травм - 2958_________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______До складу ПРАТ "ЦГЗК" входять наступні структурні підрозділи: виробничі цеха
(видобуток на 3-х кар’єрах): виробничі цеха (транспортування -  три кар’єра): виробничі 
цеха (переробний комплекс -  дробильна фабрика, збагачувальна фабрика, цех 
шламового господарства): допоміжні цеха, відділи, служби (забезпечення виробництва - 
цех мереж та підстанцій, цех технічного енергозабезпечення, шахта "Гігант-Глибока", 
автотранспортний цех, цех збереження та відпуску матеріалів, відділ охорони праці: 
технічний віл тіл, відділи -  виробничий, головного енергетика, технічного контролю, 
головного збагачувача, головного геолога, капітального будівництва, капітального
ремонту): та інші.__________________________________________________________________
_____ Підприємство на виконання вимог Земельного кодексу України уклало договори
оренди земельних ділянок:__________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

- договір оренди земельної ділянки від 02.09.2009 р. на площу 637, 3514 га (кар’єр №1)
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

на території Жовтневого району м. Кривий Ріг, державна реєстрація договору оренди 
проведена 16.09.2009 за№  040910800786 в "Центрі Державного земельного кадастру":
- договір оренди земельної ділянки від 16.07.2010 на площі 134, 2739 га (кар’єр №2) на 

території Жовтневого району м. Кривий Ріг, державна реєстрація договору оренди 
проведена 18.08.2010 за№  041010800611 в "Центрі Державного земельного кадастру":

- договір оренди земельної ділянки від 16.07.2010 на площі 4, 9147 га (гідрозахист______
кар’єру №2) на території Жовтневого району м. Кривий Ріг, державна реєстрація_____
договору оренди проведена 18.08.2010 за № 041010800610 в "Центрі Державного_____
земельного кадастру":_____________________________________________________________

- договір оренди земельної ділянки від 16.07.2010 на площі 70, 2420 га (відвал №6) на 
території Жовтневого району м. Кривий Ріг, державна реєстрація договору оренди____

проведена 18.08.2010 за № 041010800612 в "Центрі Державного земельного кадастру";
- договір оренди на земельну ділянку площею від 14.02.2012 на площі 60,7 га__________
(комунікаційний коридор) на території Тернівського району м. Кривий Ріг, державна 
реєстрація договору оренди проведена за № 1100004000996 в управлінні Держкомзему
у м. Кривий Ріг; _________________________________________________________________
- державний акт на право постійного користування землею І-ДП №006371 від 27.08.2001 

на площу 74, 2860га (відвал №4) на землях Жовтневого району міста Кривий Ріг;_____
- державний акт на право користування землею В № 098095 № 23 від 1987 року на______

площу 3715. 1 га (хвостосховище) на землях Криворізького району;__________________
- державний акт на право користування землею В № 097758 № 213 від 1990 року на_____

площу 43. 9 га (гідрозахист хвостосховища) на землях Криворізького району.__________
_____ Для розробки родовища в полі шахти "Гігант-Глибока" підприємство_____________
уклало 12 договорів оренди земельних ділянок на загальну площу 204.00 га з них:______
- договір оренди земельної ділянки від 16.07.2010 р. на площі 32.5040 га на території 
Саксаганського району м. Кривий Ріг, державна реєстрація договору оренди проведена

18.08.2010 за № 041010800600 в "Центрі Державного земельного кадастру";___________
- договір оренди земельної ділянки від 16.07.2010 р. на площі 2.7903 га на території 
Саксаганського району м. Кривий Ріг, державна реєстрація договору оренди проведена
18.08.2010 за № 041010800608 в "Центрі Державного земельного кадастру";___________
- договір оренди земельної ділянки від 16.07.2010 р. на площі 0.3014 га на території 
Саксаганського району м. Кривий Ріг, державна реєстрація договору оренди проведена
18.08.2010 за № 041010800607 в "Центрі Державного земельного кадастру";___________
- договір оренли земельної ділянки від 16.07.2010 р. на площі 0.2624 га на території



- 17-ть договір оренди земельних ділянок від 02.12.2013 на площу 229,6119 га (відвал 
"Північний" кар’єру №3) на території Петрівського району Кіровоградської області.
державна реєстрація договорів оренди проведена з 10.12.2013 по 13.12.2013 у________

Реєстраційній службі Петрівського районного управління юстиції Кіровоградської 
області; ________________________________________________________________________
- Державний акт на право власності на земельну ділянку (відвал "Західний" кар’єру №4) 
серії ЯК №939988 зареєстрований 29.11.2012 на площу -  56, 9847 га;_________________
- Свідоцтво на право власності на нерухоме майно -  земельна ділянка (відвал "Західний"
кар’єру №4) серії САК №687615 зареєстроване 13.06.2015 на площ у- 37, 6953 га._____
Підприємство користується надрами, що підтверджено актами гірничих відводів:
- для розробки родовища залізистих кварцитів "Велика Глеюватка" виданого Державною 
службою України з питань праці за №3148 від 13.12.2016 на площу 619, 2 га.;________
- для розробки Петрівського родовища залізистих кварцитів виданого Державною______

службою України з питань праці за №3149 від 13.12.2016 на площу 316, 4 га.;________
для розробки Артемівського родовища магнетитових залізистих кварцитів виданого 
Державною службою України з питань праці за №3147 від 13 грудня 2016 року на 
площу 212, 8 га.;_________________________________________________________________
- для розробки родовища магнетитових кварцитів поля шахти ім. Орджонікідзе (Перша
ділянка) виданого Державною службою України з питань праці за №3199 від_________
31.03.2017 на площу 89,4 га._____________________________________________________
_____ Цех шламового господарства експлуатує гідротехнічні споруди хвостового
господарства та основне і допоміжне обладнання для укладання хвостів і підтримки 
обсягу води в ставку зворотнього водопостачання.___________________________________

При цьому у ЦШГ експлуатується землеснаряд 350-50Л, р.в. 1986, СРСР. Основна 
задача якого полягає у очищені ставка зворотнього водопостачання.___________________

Згідно з наказом від 08.12.2017 № 1607 введені інструкції з охорони праці для 
машиніста землесосного несамохідного снаряда та машиніста насосних установок
плавучого несамохідного снаряда цеху шламового господарства._______________________
_____ Розпорядженням від 23.01.2018 № 22 затверджено порядок видачі нарядів на
виробництво робіт з підвищеною небезпекою на земснаряді.___________________________
_____ Розпорядженням від 02.01.2018 № 1а на виконання вимог п. 7 ""Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у ПРАТ "ЦГЗК"
затверджено Положення про стажування на земснаряді._______________________________
_____ Розпорядження від 22.01.2018 № 20 про допуск до самостійної роботи після
стажування машиністів земснаряду._________________________________________________
______Для забезпечення виконання робіт з ремонту та монтажу підприємства
ПРАТ "ЦГЗК" згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.15-07 організовуються та здійснюються 
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (далі - роботи на
висоті-).________________ ___________________________________________________________
______ Відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07, підприємство застосовує засоби
підмощування (риштування, помости тощо). Після збирання риштування допускаються в 
експлуатацію після затвердження комісією акту приймання в експлуатацію. Записи 
результатів огляду риштувань, відповідно до вимог пункту 7.11.1.15 НПАОП 0.00-1.15- 
07, заносяться в журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та
п р и сто су ван ь .___________________________________________________________________
______ Для виконання робіт на висоті, відповідно до вимог пункту 2.1 НПАОП 0.00-1.15-
07 працівники забезпечені лямковими запобіжними поясами, кігтями, лазами, що
випробувані, знаходяться в справному стані._________________________________________
______ Роботи із застосуванням підйомників підприємством організовуються та
здійснюються згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.15-07._______________________________
_____ До виконання робіт на висоті залучено персонал, який не має протипоказань до
виконання цих робіт за станом здоров’я і за віком, пройшов відповідне професійне



навчання, навчання з питань охорони праці з наступною перевіркою знань з питань
нормативних документів, якими регламентовано порядок виконання цих робіт.________

Інші відомості Г е н е р альний директор Ш евчик Д.В. пройш ов навчання та
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають

перевірку з нань із загального курсу "Охорона праці" в ДП "ГНМЦ" (протокол від
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

09.06.2016 № 232-16 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Держпраці).
__ _Працівники підприємства, які виконують заявлені види робіт підвищеної
небезпеки, проходять навчання та перевірку знань, а саме:____________________________
- генеральний директор Шевчик Д.В.. директор з капітального будівництва та 
капітальних ремонтів Войналович В.М., головний маркшейдер Охінченко Ю.А.. 
директор з персоналу Разінкіна І.В.. головний геолог Солодухіна І.В., начальник 
виробничого відділу Циганок Ю.Б., фахівець з ОП та ПБ ВОП Удовіченко О.Ю., 
провідний фахівець ВГЕ Таранік A.A., головний збагачувач Ртищев А.Б.. начальник РЕЦ 
Пожарська В.О., начальник дробильної фабрики Івашура О.О., начальник фабрики 
огрудкуванняЖилкінський А.Я., начальник транспортного відділу Діденко С.М., 
начальник шахти Бондаренко Л.П., начальник служби технічного нагляду за 
експлуатацією будівель та споруд Бабіч О.М. та інші пройшли навчання із загального 
курсу "Охорона праці" у ДП "ГНМЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол 
від 09.06.2016 № 232-16):___________________________________________________________
- директор з виробництва та планування Федотов О.Є., директор з охорони праці та 
навколишнього середовища Ровінський Ю.Ю., директор з технології та якості Міхіда 
Л.В.. директор з інжинірингу Середа P.C.. директор з персоналу Михайлов В.М., 
начальник ві тлілу охорони праці Клименко B.C., головний механік Снегірьов Г.П.. 
начальник юридичного в і д д і л у  Афанасьев В.І., начальник відділу охорони 
навколишнього середовища Білозьорова Н.Г., начальник санітарно-екологічної 
лабораторії Салтовський Д.Ю., начальник в і д д і л у  управління якістю Карпенко В.І., 
начальник Глеюватського кар'єру Рощенко В. О., начальник збагачувальної фабрики 
Сідлецький О.П.. начальник цеху шламового господарства Кучер С.Ю.. начальник 
Петрівського кар'єру Тилик О.В. начальник управління залізничного транспорту Холод 
О.В.. начальник цеху технічного енергозабезпечення з виробництва та планування 
Романченко С.В., начальник цеху мереж та підстанцій Патреченко В.Б., начальник шахти 
ім.ОрджонікідзеСапсай С.В.. начальник ГТЦ №2 Шитов О .Л , начальник ГТЦ №1 
Клімов Т.А., начальник автотранспортного цеху Петрук C. М., начальник цеху 
зберігання та відпуску матеріалів Осадчий О.О., начальник відомчої пожежної частини 
Богацький С.І.. головний фахівець з підземних гірничих робіт Сбітнєв Володимир 
Олександрович, головний гірник Варганов Денис Сергійович пройшли навчання із 
загального курсу "Охорона праці" у ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпраці" та перевірку знань у комісії Держпраці (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 25.05.2017 № 179-17 та від 25.05.2017 
№ 180-17):_________________________________________________________________________
- начальник дільниці ЦМП ПРАТ "ЦГЗК" Бут Р.В., начальник дільниці підстанцій 6 кВ 
ЦМП Нараєвський А.В пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці" у ДП 
"Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань у комісії Держпраці (протокол засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.14 №80-1124-1-14);_________________
- заступник начальника шахти ім. Орджонікідзе з технології та якості Білий В.Ю., 
механік цеху ГТЦ-1 Дідух М.С.. енергетик ГТЦ-1 П\тлаченко О.М. пройшли навчання із 
загального курсу "Охорона праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
07.10.16 №159-16);_________________________________________________________________



- головний енергетик Глеюватського кар’єру Прокохін А.О. пройшов навчання із
загального курсу "Охорона праці” у ДП "Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.06.16 №98-16);___________________________________________________________________
- начальник дільниці Петрівського кар’єру Єгупов Д.В.. механік цеху ГТЦ-2 Квас М.О., 
головний інженер ЦШГ Коваленко О.M., інженер з технічного нагляду за БІС ГТЦ-2 
Матвієнко A.B., головний механік шахти ім. Орджонікідзе Мордовець В.В.. механік 
ТПТТГ Терехов С.О., пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці" у ДП 
"Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 18.07.14 №110-14);________________________
- заступник головного інженера ФОГ Іванов A.C., головний механік ДФ Пригода В.В., 
пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 24.11.14 №188-14);_________________________________________
- головний механік ФОГ Грачьов A.B., механік дільниці Петрівського кар’єру 
Макарченко С.М., головний енергетик ФОГ Мєєрович М.С., енергетик цеху ГТЦ-2 
Сенько B.C.. пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці" у ДП 
"Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 11.08.14 №123-14);________________________
- начальник служби експлуатації ГТЦ-2 Данилик О.І., енергетик дільниці шахти ім. 
Орджонікідзе Дьяков С.О., механік цеху ГТЦ-2 Квас М.О., пройшли навчання із 
загального курсу "Охорона праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.05.17 №87-17):__________________________________________________________________
- начальник цеху ЦЗВМ Осадчий О.О., заступник начальника цеху з виробництва та 
планування ГТЦ-2 Сокол Р.П.. інженер по ТНРС БтаС ДФ Чернявський O.A., пройшли 
навчання із загального курсу "Охорона праці'1 у ДП "Криворізький ЕТЦ" та перевірку 
знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 14.04.17 №64-17);_________________________________________________
- головний механік шахти "Гігант-Глибока" Бухтіяров І.М., головний енергетик ЗФ 
Саратовський В .Л . пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці” у ДП 
"Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.17 №32-17);_________________________
- головний механік ДФ Романча В.В. пройшови навчання із загального курсу "Охорона 
праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ” та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.02.16 
№ 10-16):_________________________________ _________________________________________
- головний інженер АТЦ Возненко О.В., інженер ТНРС БтаС ЗФ Нужденко K.M., 
головний механік ЦШГ Фігурний О.М. пройшли навчання із загального курсу "Охорона 
праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.04.15 №36-15);_______
- енергетик цеху ГТЦ-2 Сенько B.C.. начальник виробничого бюро УЗТ Тарарощенко 
A.A., пройшли навчання із загального курсу "Охорона праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ" 
та перевірку знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 27.05.16 №77-16);__________________________________________
- головний інженер УЗТ Лізейкін І.В., головний енергетик УЗТ Павлюк С.В.. начальник 
служби рухомого складу УЗТ Прокопенко A.I., начальник цеху УЗТ Сербін A.B., 
начальник цеху зовнішнього транспорту УЗТ Цуман О.В. пройшли навчання із 
загального курсу "Охорона праці" у ДП "Криворізький ЕТЦ" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
26.04.16 №59-16);__________________________________________________________________



та перевірку знань у комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці від 17.08.2017 № 85/1-17);______________________________________
_____ - директор з охорони праці та навколишнього середовища Ровінський Ю.Ю..
директор з технології та якості Міхіда JI.B., начальник технологічного управлінні 
Ртищев А.Б., начальник віллілу ОП Клименко B.C., пройшли навчання з НПАОП 0.00- 
1.61-12 "Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів" у ДП "Головний навчально-методичний 
центр Держпраці" та перевірку знань у комісії Держпраці (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 17.08.2017 № 85/1-17).____________________
___ Н аказами по підприємству переглянуті та затверджені, а саме: "Положення

просистему управління охороною праці в ПРАТ "ЦГЗК"", наказ від 13.03.2017 № 293, 
"Положення про службу охорони праці ПРАТ "ЦГЗК’"', наказ від 26.06.2017 
№ 879,"Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 
ПРАТ "ПГЗК"" від 29.07.2016 № 733, "Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці в ПРАТ "ЦГЗК"", наказ від 07.11.2014 № 1719, "Положення про 
застосуваннянаряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпекиПРАТ "ЦГЗК" від 
05.02.2015 № 95.___________________________________________________________________

Н аказом по підприємству від 03.01.2017 № 2 призначена загальнокомбінатівська 
комісія по перевірці знань з питань охорони праці. Голова комісії - директор з 
виробництва та плануванню Федотов О.Є., заступник голови комісії - директор з 
охорони праці та навколишнього середовища Ровінський Ю.Ю., члени комісії: - 
директор по інжінірінгу Середа P.C., - директор з технології та якості Міхіда JI.B., - 
директор з капітального будівництва та капітальних ремонтів Войналович В.М., - 
директор з персоналу Михайлов В.М., - начальник відділу ОП Клименко B.C.. - 
начальник юридичного віл д і л у  Афанасьев В.І.. - головний спеціаліст з підземних
гірничих робіт Сбітнєв В.О.. - голова профспілки Васильченко Д.С.___________________
______ Н аказом по підприємству від 03.01.2017 № 2 призначена загальнокомбінатівська
комісія по перевірці знань норм. Правил. Положень та інструкцій з ОП у керівників та 
спеціалістів комбінату. Голова комісії - директор з виробництва та плануванню Федотов 
О.С.. заступник голови комісії - директор з охорони праці та навколишнього середовища 
Ровінський Ю.Ю., члени комісії: - директор по інжінірінгу Середа P.C.. - директор з 
технології та якості Міхіда JIB ., - директор з капітального будівництва та капітальних 
ремонтів Войналович В.М.. - директор з персоналу Михайлов В.М., - начальник відділу 
ОП Клименко B.C., начальник юридичного відділу Афанас'єв В.І., - головний спеціаліст 
з підземних гірничих робіт Сбітнєв В.О.. - начальник шахти Сапсай С.В.. - провідний 
Фахівець з ОП та ПБ. ВОП Сьомій О.М., - головний державний інспектор по нагляду у 
гірничодобувній промисловості ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (за 
узгодженням), - головний державний інспектор по нагляду у гірничорудній 
промисловості ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (за узгодженням), страховий 
експерт вілгтілу виконавчої дирекції ФССНС у місті Кривому Розі (за узгодженням).

Н аказами та розпорядженнями по ПРАТ "ЦГЗК" призначено осіб (з числа 
посадових осіб, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці), відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання 
підвищеної небезпеки, а також відповідальних за безпечне виконання робіт підвищеної
н е б е з п е к и . ___________________________________________________________________
На підприємстві діє служба охорони праці, в особі директора з охорони праці та________

наявністю служби охорони праці.

навколишнього середовища Ровінський 10.10. (наказ від 26.06.2017 № 879).____________



Наказом від 09.04.2014 № 569 переглянуті та затверджені інструкції з охорони
інструкцій про проведення навчання таінструктажу з питань охорони праці.

праці, проводяться відповідні інструктажі jb_охорони праці, що підтверджується
відмітками в журналах реєстрації інструктажів._______________________________________
_____ Згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться "Журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці". Затверджено програму
вступного інструктажу та перелік питань первинного інструктажу._____________________
_____ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого
наказом Мінпраці від 29.12.2004 № 336. на підприємстві розроблені посадові інструкції
керівників і фахівців._______________________________________________________________
______Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується
інструкціями з охорони праці по професіям та видам робіт. Перелік інструкцій з охорони
праці, які діють на ПРАТ "ЦГЗК". затверджено наказом від 21.10.2016 № 1057.________
______ Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці". Робітники 
підприємства, які задіяні на роботах підвищеної небезпеки пройшли перевірку знань з 
вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в 
межах своїх повноважень, та відповідні інструктажі з питань охорони праці з внесенням
запису до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці.___________________
______ На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами
праці на підприємстві ПРАТ "ЦГЗК" проведено атестацію робочих місць за умовами
праці._____________________________________________________________________________
______ Працівники, що виконують заявлений вид робіт, періодично проходять___________
медичний огляд та психофізіологічне обстеження у лікувально-діагностичному центрі
ТОВ «МЕДИКОМ», згідно з укладеним договором від 09.02.2017 № 153-39-04__________
______ На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на_________

експлуатаційної документації та

обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні заявлених
робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання________
підвищеної небезпеки).______________________________________________________________
______ Працівники ПРАТ "ЦГЗК" в повному обсязі забезпечені спецодягом та___________
__________________________________________________ засобів індивідуального захисту,___________________________________________________

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08_____________
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,_______________

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» та з Колективним
договором. Під час виконання робіт використовуються пояси запобіжні, каски,__________
драбини та інше, що знаходяться у технічно справному стані та проходять технічне______
обслуговування, ремонт, експлуатаційні випробування відповідно до вимог_____________
законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________________
______ Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою.______________
___________________________________________________________ нормативно-правової та__________________________________________________

Обладнано кабінет з охорони праці, оснащений наглядними танавчально-_______________
методичними матеріалами. Бібліотечний фонд налічує достатню кількість законодавчих 
та нормативних документів, в томучислі нормативно-правових актів з охорони праці,
стандартів,будівельних норм тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях.______

Бібліотечний фонд також постійно поповнюється за рахунок періодичних видань та
інтернету.



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості забезпечені 
оргтехнікою, мебляму т о щ ^ ^ ^ ^

Д.В. Ш евчик
( ін іц іал и  т а  п р ізв и щ е)

Декларація зареєстрован і у ж урналі обліку суб’єктів господарю вання 
територіальному органі Д ерж праці 20
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Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою  забезпечення виконання вимог П орядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не
зазначається ф ізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному 
органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .


