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відповідності матеріально-технічної бази вимогам
• У 5законодавства 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, ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН, код ЄДРПОУ 00190977,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 
__________________________________ Шевчик Дмитро Володимирович____________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________ тел.: (056) 410-75-01, dmitriy.shevchik@metinvestholding.com____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
ПРАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» м. КРИВИЙ Р іг____

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 ш коди:________________________________
ПРАТ «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»._________________
договір СТР № 3387163 від 11.12.2017 р., строк дії до 31.12.2018 р.__________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_______
(дата 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:
Технологічні транспортні засоби:
-  Автонавантажувач -  40814 (вантажно-розвантажувальні роботи), держ. № Т031-47АЕ, 1992 рік 
випуску, виробник -  Україна, свідотство про реєстрацію №АЕ004638 видано Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. 03.04.2017р., техогляд проведено 06.07.2018р. 
ДП Криворізький ЕТЦ Держпраці;
- Екскаватор одно ковшовий Борекс-2201 на базі трактора МТЗ-82.1.26 (розчистка доріг від снігу
та земельні роботи ), держ. № Т031-03АЕ, 2007 рік випуску, виробник -  Україна, свідотство про
реєстрацію №АЕ004690 видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.
03.04.2017р., техогляд проведено 04.09.2018р. ДП Криворізький ЕТЦ Держпраці._____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Робочих місць -  2 одиниці, у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 2 
одиниці.____________________________________________________________________ _________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, на експлуатації машин,
механізмів, будівель і споруд (приміщень), виробничих об ’єктів

ІНШ І ВІДОМОСТІ: Генеральний директор Шевчик Дмитро Володимирович_________________
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).

mailto:dmitriy.shevchik@metinvestholding.com


(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової 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 експлуатації 
нафтобаз і автозаправних станцій» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії 
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.-12 
«Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування



руд та концентратів 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» та перевірку знань 
в комісії Держпраці (Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
17.08.2017 р .№  305-17).

Начальник служби безпеки руху на залізничному та автомобільному транспорті 
Ємельянов O.A. 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 0.00-1.62-12 «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 27.5-1.13.79 «Правила безпеки на залізничному транспорті підприємств системи 
Мінчормету СРСР» 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).

Провідний фахівець з ОП та ПБ Клименко B.C. 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 0.00-1.62-12 «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 p., № 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);

НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони охорони праці під час експлуатації електроустаткування 
та електромереж на відкритих гірничих роботах» та перевірку знань в комісії Держпраці (Протокол 
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 «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).

Начальник АТЦ Петрук C. М., 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 р. №179-17).

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 15.08.2017 р. № 145).

Зам. начальника цеху з інжинірінгу АТЦ Возненко О. В., 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 24.05.2018 
р. №76-18).



Пройшов навчання та перевірку знань: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці протокол 
№ 160-18 від 14.09.2018 року.

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 07.03.2017 р. № 75).

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 15.08.2017 р. № 145).

Начальник служби експлуатації АТЦ Воскресенський В. 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
13.07.2018 р. № 114-18).
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 15.08.2017 р. № 145).

Начальник колони №2 автотранспорту АТЦ Баранов А. А. 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
19.02.2018 р. № 7-18).

Пройшов навчання та перевірку знань: НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила будови і безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці протокол 
№ 148-18 від 31.08.2018 року.

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 15.08.2017 р. № 145).

НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» Атестований, як особа, відповідальна за справний стан і безпечну дію 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 02.04.2018 р. № 87).

Механік автотранспортного цеху Кісілевський А.І., пройшов навчання і перевірку знань: 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 15.08.2017 р. № 145).

НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 
Атестований, як особа, відповідальна за справний стан і безпечну дію 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 02.04.2018 р. № 87).

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці протокол № 202-18 від 18.05.2018 року.

пройшли навчання та перевірку знань: Закону України "Про охорону праці", Правил будови і 
безпечної експлуатації навантажувачів, Положення про систему управління охороною праці в ПРАТ 
".ЦГЗК" . Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ПРАТ 
"ЦГЗК", Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та інших нормативно-правових 
актів з питань охорони праці в автотранспортному цеху ПРАТ "ЦГЗК " . комісія створена на підставі 
розпорядження від Об. 01.2017 №  5 (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 16.01.2017 №01/01.17).

Робітники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою пройшли навчання в навчальних закладах 
і мають свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації та посвідчення на право 
керування транспортними засобами.



Відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони пуаиі, робітники зайняті на роботах з підвищеною небезпекою 
пов’язаною з експлуатацією технологічних транспортних засобів пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, а саме: -водій атонавантажувача автотранспортного цеху Вовк В.Г. 
пройшов навчання та перевірку знань: Закону України "Про охорону праці". Правил будови і безпечної 
експлуатації навантажувачів, Положення про систему управління охороною праці в ПРАТ "ЦГЗК", 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в ПРАТ "ЦГЗК", 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, загальні вимоги з охорони праці для 
працівників, інструкції з охорони праці № 80-05 для водія навантажувача автотранспортного цеху та 
інших нормативно-правових актів з питань охорони праці в автотранспортному цеху ПРАТ "ЦГЗК", 
комісії створені на підставі розпоряджень від 06.01.2017 № 5, від 27.04.2017 № 639 (протоколи 
засідань комісій з перевірки знань з питань охорони праці від 16.01.2017 № 01/01.17).

- машиніст екскаватора (одноковшового автотранспортного цеху) Крутієв А.А. пройшов 
навчання та перевірку знань: Закону України "Про охорону праці", загальних вимог безпеки для 
працівників ПРАТ "ЦГЗК", інструкції з охорони праці № 80-20 для машиніста екскаватору 
(одноковшового) автотранспортного цеху та інших нормативно-правових актів з питань охорони 
праці автотранспортному цеху ПРАТ "ЦГЗК". комісія створена на підставі наказу №1523 від 
21.11.2017р. (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 29.10.2018 № 7).

Інструкції з охорони праці для робітників зайнятих на роботах пов ’язаних з експлуатацією 
технологічних транспортних засобів, складені відповідно до НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці".

Працівники ПРАТ "ЦГЗК", зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації 
устаткування підвищеної небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли авчання 
та перевірку знань з відповідних професій та мають посвідчення.

Всі працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатації устаткування підвищеної небезпеки, пройшли в установленому порядку періодичну 
перевірку знань з питань охорони праці, нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій з 
охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи у цехових комісіях структурних підрозділів ПРАТ 
"ЦГЗК" (протокол від 21.08.2017 № 08-17-50: протокол від 21.08.2017 № 08-17-36: прот кол від
21.08.2017 № 08-17-56: протокол від 21.08.2017 № 08-17-76: протокол від 21.08.2017 № 08-17-22: 
протокол від 21.08.2017 № 08-17-30: протокол від 21.08.2017 № 08-17-21: протокол від 21.08.2017 №  
08-17-68, протокол від 21.08.2017 № 08-17-78, протокол від 21.08.2017 № 08-17-27, протокол від
21.08.2017 № 08-17-31, протокол від 21.08.2017 № 08-17-65, протокол від 21.08.2017 Л І -  08-17-8, 
протокол від 21.08.2017 № 08-17-38, протокол від 21.08.2017 № 08-17-84, протокол від 211 2017 №  
08-17-64, протокол від 21.08.2017 № 08-17-32, протокол від 21.08.2017 № 08-17-53).

Згідно із ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники підприємства, зайняті и 
виконанні робіт з підвищеною небезпекою, проходять психофізіологічну експертизу у лікувально- 
діагностичному центрі ТОВ "МЕДИКОМ" згідно з укладеним договором від 09.02.2017№ 153-39-04.

Наказом від 03.01.2017№ 02 "Про заходи щодо покращення умов праці у 2017 році" затверджені 
"Комплексні заходи щодо досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань та аварій на 2017 рік”.

Згідно «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інши\ засобів 
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості», затвердлсених 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.

Професійно-кваліфікаційний склад працівників ПРАТ "ЦГЗК" задіяних під час експлуатації 
технологічних транспортних засобів відповідає заявленому виду діяльності.



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.

Для організації виконання правових, організаційно -технічних, санітарно -гігієнічних, соціально - 
економічних і лікувально -профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці» 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._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інстр ктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту нормативно-правової : а матеріально-

технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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:

• «Положення про систему управління охороною праці в ПрАТ «ЦГЗК», затверджено наказом 
від 13.03.2017 № 293;

• «Положення про службу охорони праці», затверджено наказом від 26.06.2017 № 879;
• «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 від 

30.05.2014 № 878;
• «Положення про розробку інструкцій з охорони праці на підприємстві (нова редакція), 

затверджено наказом від 07.11.2014 № 1719.

Розроблені та затверджені наказом від 15.11.2017р. №1155 по ПРАТ «ЦГЗК» :
Інструкція №80-05 з охорони праці для водія навантажувача;
Інструкція №80-20 з охорони, праці для машиніста екскаватора (одноковшового).

П. В. ТТТКВЧИК
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів гоедодарювандя у територіальному 
органі Держпраці 2018 р. № / 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.


