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Місце (адреса) виконання робіт об'єкти ПАТ “Кривбасзалізрудком”
підвищеної небезпеки м. Кривий Ріг

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

ЧАО СК “Скіфія” , строк дії полісу до 31.01.2019р.

Я, Караманиць Федір Іванович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: налагодження, експлуатація, 
ремонт та технічне обслуговування об'єктів, обладнання та приладів, пов'язаних з 
використанням ковальсько-пресового обладнання.

Роботи ведуться на робочих місцях, оснащених необхідним обладнанням у 
відокремлених приміщеннях капітальних споруд дільниць Ремонтно-механічного заводу 
Сервісного управління ПАТ “Кривбасзалізрудком”, кількість робочих місць 13, в тому числі 
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм складає 13 місць.

Наказом №211 від 02.04.2007р. по ПАТ “Кривбасзалізрудком” створена служба 
охорони праці. Введено в дію “Положення про службу охорони праці



ПАТ “Кривбасзалізрудком” наказом №1485 від 16.10.2013р. Директором з охорони праці 
наказом №2891 К від 27.09.2012р. призначений Забурдяєв С.Г.

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 “Типове положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з охорони праці” керівники та спеціалісти пройшли 
навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

Пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці у ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці»: голова правління Караманиць Ф.І., 
технічний директор Річко В.С., головний механік Журбенко С.В., головний енергетик 
Чуприна Е.В.(протокол № 560-15 від 18.12.2015р), а також директор з охорони праці 
Забурдяєв С.Г. (протокол № 560-15 від 18.12.2015р) та директор з виробництва Бугрєєв С.В. 
(протокол № 560-15 від 18.12.2015р).

Пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці та НПАОП 
28.0-1.33-13 в КП «НВЦ» ДОР (протокол №164 від 23.11.2017р): Бабаев Ілля Олександрович 
- головний інженер, Соколовський Артем Станіславович - заступник директора з ОП, 
Парамонов Володимир Олександрович - головний механік, Петренко Андрій 
Володимирович - головний енергетик, Пирог Микола Миколайович - начальник дільниці, 
Слайковський Андрій Володимирович - начальник дільниці, Маклаков Микола Іванович - 
начальник дільниці, Постоян Владислав Олександрович - начальник дільниці.

На підприємстві розроблені та введені в дію наступні положення та накази:
- Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до 
вимог Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена служба з 
охорони праці (наказ від 16.10.2013р №1425);
- “Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на виконання 
робіт в структурних підрозділах ПАТ “Кривбасзалізрудком”(затведжено14.08.2012 
року наказом №1051);
- “Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці” (затверджено 16.06.2006 року);
- Наказ №987 від 07.05.2014 року “ Про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці у ПАТ “Кривбасзалізрудком”;
- “Настанова по системі управління охороною праці” (затверджено 17.04.2012 року 
наказом №465);
- Наказ №19 від 03.01.2014 року “Про призначення відповідального за пожежну 
безпеку;
- Наказ №1448 від 03.06.2016 року “Про утворення комісії з питань охорони праці”;
- Наказ №24 від 11.08.2015 року “Про призначення відповідальних осіб, 
відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію станочного обладнання”.

При виконанні заявлених робіт на підприємстві керуються наступними нормативними 
актами:

- Закон України “Про охорону праці”;
- НПАОП 0.00-1.20-98 “Правила безпеки систем газопостачання України”;
- ДБН В.2.5.-20-2001 “Газопостачання”;
-НПАОП 40.1-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів”;
- НПАОП 28.0-1.33-13 “Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт”;
- НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”;
- НПАОП 0.00-4.12.05 “Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці”;



- НАПБ А 01.001-2004 “Правила пожежної безпеки в Україні”;
- “Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на підприємствах, установах і організаціях”.
Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року №336 на підприємстві 

розроблені посадові інструкції керівників і фахівців.
Інструкції з охорони праці складені відповідно до “Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці”, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці №9 від 
29.01.1998 року, і введені в дію наказом №1192 від 28.08.2013 року.

Обладнання та прилади, які використовуються на підприємстві при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки, проходять випробування та перевірку в акредитованих лабораторіях.

На підприємстві розроблені та впроваджуються “Комплексні заходи по досягненню 
встановлених нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища, попередженню 
випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на 2018 рік, 
затверджені 26.12.2017 року.

Наказами по підрозділам підприємства призначені відповідальні за безпечне виконання 
робіт підвищеної небезпеки, а саме:

- Наказом №8 від 29.01.2018 по Ремонтно-механічному заводу Сервісного управління 
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" призначено відповідальних осіб за безпечне 
проведення робіт на ковальсько-пресовому обладнанні.

- Наказом №1 від 02.01.2017р по Сервісному управлінню ПАТ 
"КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" створено постійно-діючої комісії для перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників Сервісного управління та Ремонтно-механічного 
заводу Сервісного управління.
Працівники, які виконують роботи, пов'язані використанням та обслуговуванням 
ковальсько-пресового обладнання пройшли навчання та мають відповідні 
посвідчення коваля та електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування 
(протоколи №3 від 02.11.2016 року, протокол №3 від 04.11.2016 року, протокол №8 від 
17.11.2016 року, протокол №9 від 08.12.2016 року).

Обстеження технічного стану будівель (споруд) ПАТ “Кривбасзалізрудком” виконується 
згідно затвердженого графіку періодичних планових обстежень на 2017-2018 р.р.

Працівники підприємства забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, які 
знаходяться на кожному об'єкті, що використовується та обслуговується.

Всі працівники в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту згідно з галузевими нормами.

Працівники підприємства проходять медичні огляди в поліклініках м. Кривого Рогу.
Періодичні випробування засобів захисту проводяться електротехнічною лабораторією 

центральної енергетичної лабораторії ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ"(свідоцтво про 
атестацію № ПЄ 0038/2014, чинне до 23.06.2019), про що надано протоколи від 15.06 2016, 
від 22.06.2016, від 17.08.2016, 07.09.2016 та інші).

Підприємство власними силами здійснює професійно-технічне навчання персоналу з 
робітничих професій, а також навчання та перевірку знань працівників з питань охорони 
праці.

- З метою удосконалення рівня професійної кваліфікації та компетентності персоналу, 
ефективності та якості професійно-технічного навчання персоналу підприємства, 
затверджено плани професійно-технічного навчання робочих у структурних підрозділах 
підприємства наказом від 30.07.2010 № 782 створено кваліфікаційні комісії з приймання 
екзаменів у персоналу підприємства.

Навчання з питань охорони праці здійснюється в учбово-курсовому центрі 
підприємства, який має ліцензію на надання освітніх послуг (серія АЕ № 458847, видана 
Міністерством освіти і науки України 11.07.2014 р.).



Усі працівники згідно з "Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці", затвердженим головою правління 
ПАТ "КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ" -  навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з 
охорони праці.

Голова правління 
ПАТ “Кривбасзаліз Ф.І.Караманиць

_______ 2018р.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2018р. ^
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