
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________________ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ1’___________________

50095, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, будинок 1
місцезнаходження,

______________________________ код ЄДРПОУ 24432974______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________керівник - генеральний директор Мауро Лонгобардо
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________тел. (056) 499-32-33, (056) 49-85-50, e-mail: amkr@arcelormittal.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; 
Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 1 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди___________________
Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
перед третіми особами № 4422.0000058/11 від 28.12.2017 з ПрАТ "Страхова компанія
"Саламандра", з додатковою угодою від 21.12.2018 № 1._______________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________________
________________________27.04.2020, ДП »КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»_______________________

(дата проведення аудиту)

Я , Мауро Лонгобардо_________________________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи

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

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Вантажопідіймальні крани, а саме: кран мостовий електричний спеціальний___________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

К М 2184.00.000, рік виготовлення 2019, країна виробник -  Україна; кран мостовий______
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

електричний спеціальний К М 1168.00.000, рік виготовлення 2019, країна_______________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 

виробник -  Україна.__________________________________________ ________________________

mailto:amkr@arcelormittal.com


Кількість робочих місць - 19879, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 8800______________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель та споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою:_________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі. будинок 1._________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Генеральний директор ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" 
Мауро Лонгобардо пройшов навчання із загального курсу охорони 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 17.04.2020 № 9/2-20).______________________________________________________________

В .о. начальника управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ 
Пархоменко P.O .. менеджер з пожежної безпеки Сердечний А.О. пройшли навчання із 
загального курсу охорони 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 04.02.2020 №  ОП9-2Р).____________________
_____ В.о. начальника управління з промислової безпеки департаменту з ОП та ПБ
Мельник С.С., заступник начальника управління з охорони праці департаменту з ОП та 
ПБ Приймак А.П., фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова О.В., 
менеджер з котлонагляду Дердіященко Б.В., менеджер з навчання і договірної роботи 
управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ Кріпак С.В., та інші фахівці, 
спеціалісти пройшли навчання із загального курсу охорони 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 31.05.2018
№ 184-18).____________________________________________________________________________
_____ Начальник бюро з нагляду вантажопідіймальних механізмів Кучеренко A.I.
пройшов навчання в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та 
перевірку знань із загального курсу охорони праці в комісії Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 10.11.2017
№ ОП445-17).________________________________________________________________________
_____ В.о. начальника управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ
Пархоменко P.O ., менеджер з котлонагляду Дердіященко Б.В., менеджер з навчання і 
договірної роботи управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ Кріпак С.В.. 
начальник бюро з нагляду вантажопідіймальних механізмів Кучеренко A.I.. та інші 
фахівці, спеціалісти пройшли навчання з Н ПАРП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання" в ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку 
знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 22.06.2018 № 216-18)._______________________________________________
_____ Фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова Р .В .. заступник
начальника управляння з охорони праці департаменту з Р П  та ПБ Приймак А.П. 
пройшли навчання з НПАРП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" в 
ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
від 27.07.2017 № 327-18).______________________________________________________________
_____ В.о. начальника управління з охорони праці департаменту з РП  та ПБ
Пархоменко P .P .. фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова Р.В .. 
менеджер з навчання і договірної роботи управління з охорони праці департаменту 
з РП  та ПБ Кріпак С.В.. в.о. начальника управління з промислової безпеки департаменту 
з РП  та ПБ Мельник С.С.. менеджер з роботи з підрядними організаціями управління
з промислової безпеки департаменту з РП  та ПБ Міхеєв І.М.. та інші фахівці, спеціалісти



пройшли навчання з НПАОП 0.00-1.71-13 "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 25.07.2017 № 277-17).________________________________________
_____ Заступник директора енергетичного департаменту з електрогосподарства
Калдарарь О.П. (V група з електробезпеки, допуск до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), начальник цеху мереж і підстанцій Балахнін О.і. (V група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), 
начальник відділу з енергонагляду УЕД Г аник К.А. (V група з електробезпеки, допуск до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), фахівець з навчальних проектів 
департаменту по персоналу Антонова О.В. (IV група з електробезпеки, допуск до роботи 
в електроустановках напругою до і вище 1000 В), начальник управління з охорони праці 
Михеєнков Є.В. (IV група з електробезпеки, допуск до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), заступник начальника цеху мереж і підстанцій 
металургійного виробництва Кривошеєв O.A. (V група з електробезпеки, допуск до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), менеджер з охорони праці 
Завадський С.О. (V група з електробезпеки, допуск до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), та інші посадові та відповідальні особи пройшли навчання з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів".
Правила_______технічної_______експлуатації_______електроустановок_______ споживачів.
НПАОП 40.1-1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів". Правила 
улаштування електроустановок в ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпраці" та перевірку знань в комісії Держпраці (протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 31.01.2018 № 7-18. від 21.07.2017 
№ 276-17)._____________
_____ Директор енергетичного департаменту — головний енергетик Лавриненко С.О.
(V група з електробезпеки, допуск до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000 В) пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з відповідних Правил від 07.03.2019 
№ 243/4.20-2019).__________
_____ Директор енергетичного департаменту -  головний енергетик Лавриненко С.О.
(V група з електробезпеки, допуск до роботи в електроустановках напругою до і вище 
1000 В) пройшов навчання з Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів в ПЗ "Центр професійної освіти і навчання" та перевірку знань в комісії 
навчального Закладу (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з відповідних
Правил від 07.03.2019 №  251)._______

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання 
підвищеної небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним 
персоналом, які відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснюють нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устатковання._________________

Наказами по підприємству та розпорядженнями по сортопрокатному цеху № 1 
призначені особи (з числа інженерно-технічних працівників, які пройшли відповідне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці), що відповідальні за справний стан 
та безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також відповідальні за
безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.______________________________________

Розпорядженням від 25.09.2018 № 3974 по сортопрокатному цеху № 1 
відповідальними особами призначено, а саме: за утримання в справному стані 
вантажопідіймальних кранів і машин по механообладнанню - старшого майстра основної 
виробничої дільниці Ворончихіна Є.О.. по електрообладнанню - майстра з ремонту 
обладнання Якубпя О.Ю.: за утримання в справному стані кранової колії - старшого 
майстра основної виробничої дільниці Ворончихіна С.О.________________________________



Розпорядженням від 18.12.2019 № 5169 по сортопрокатному цеху № 1
відповідальною особою за електрогосподарство цеху призначено заступника начальника
цеху з електрообладнання Коршуна С.Ф.______________________________________________

На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними 
працівники. які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних 
нормативно-правових актів з питань охорони праці.____________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 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’’ на підприємстві у 2019 році переглянута та 
затверджена структура служби охорони праці та створений департамент з охорони праці 
та промислової безпеки, підпорядкований директору департаменту з охорони праці та
промислової безпеки (наказ від 17.11.2017 № 1378. наказ від 30.04.2019 № 468)._________

Департамент з охорони праці та промислової безпеки включає:_______
- управління з охорони.праці:__________________________________________________________
- управління з промислової безпеки:_________________________________________________
- відділ нагляду і контролю за безпечною експлуатацією будівель та споруд:___________
- спецвідділ. _______________________________________________________________________

Розпорядженням по департаменту з охорони праці та промислової безпеки 
структурні підрозділи підприємства закріплено за керівниками і спеціалістами з охорони
праці.___________ _____________________________________________________________________

В усіх структурних підрозділах призначені інженери з охорони праці або керівники.
в компетенцію яких входять питання охорони праці та пожежної безпеки.______________

Принципи діяльності ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" в сфері охорони праці 
задокументовані в керівництві з охорони праці та промислової безпеки, які затверджені
генеральним директором._____________________________________________________________

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію наступні стандарти:_____
- СТП 196-04:2019 "Аналіз зі сторони керівництва" (наказ від 16.08.2019 № 899):______
- СТП 196-14:2017 "Навчання з охорони праці та пожежної безпеки" (наказ від 
12.09.2017 №  1119):___________________________________________________________________
- СТП 196-11:2017 "Застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 

небезпеки" (наказ від 22.09.2017 № 1161):____________________________ ________________
- СТП 196-15:2018 "Порядок організації і проведення профілактичних медичних 

оглядів" (наказ від 22.03.2018 № 369);__________________________________________________
- СТП 196-21:2016 "Обов’язки, відповідальність і права персоналу в області охорони 

праці та промислової безпеки" (наказ від 23.01.2017 № 64)._____________________________
Відповідно до СТП 196-14:2017 "Навчання з охорони праці та пожежної безпеки" на 

підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної
безпеки у керівників і спеціалістів у наступному складі:___________________________'
голова комісії:________________________________________________________________________
- в.о. начальника управління з охорони праці департаменту з ОП та ПБ

Пархоменко О.О.;_____________________________________________________________________
члени комісії:________________________________________________________________________
- в.о. начальника управління з промислової безпеки департаменту з ОП та ПБ 

Мельник С.С.:________________________________________________________________________
- менеджер з котлонагляду Дердіященко Б.В.;__________________________________________
- менеджер з пожежної безпеки Сердечний А.О.:______________________________________
- начальник газорятівної служби Леонов С.О.:________________________________________
- заступник начальника газорятівної служби Кваша P.A.;______________________________
- фахівець з навчання департаменту з персоналу Антонова О.В.;_______________________
- представник об’єктів пожежної частини (за узгодженням);____________________________



машиніст крану Компанець Н.Г. пройшла навчання за професією машиніст крану 
металургійного виробництва в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 05.05.2016
реєстраційний № 2016/1451;___________________________________________________________
машиніст крану Пустовойтенко І.В. пройшла навчання за професією машиніст крану 
металургійного виробництва в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 07.04.2014
реєстраційний № 2014/1529;___________________________________________________________
машиніст крану Приходько О.В. пройшла навчання за професією машиніст крану 
металургійного виробництва в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 14.07.2011
реєстраційний № 38-928;______________________________________________________________
машиніст крану Прадюх О.С. пройшов навчання за професією машиніст крану 
металургійного виробництва в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 26.04.2016
реєстраційний № 5710;________________________________________________________________
машиніст крану Бушуєва І.О. пройшла навчання за професією машиніст крану 
металургійного виробництва в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 14.02.2018
реєстраційний № 2018/1022;___________________________________________________________
машиніст крану Мішак Я.М. пройшов навчання за професією машиніст крану 
металургійного виробництва в ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", свідоцтво про 
присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих професій від 26.12.2011 
реєстраційний №  18226._______________________________________________________________

Працівники сортопрокатного цеху № 1, зайняті на експлуатації заявленого 
обладнання підвищеної небезпеки, пройшли в установленому порядку спеціальне 
навчання і згідно п. 3.14 НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли періодичну перевірку знань з 
питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в цеховій комісії (протоколи 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.07.2019 № 445.
31.07.2019 №  448. 01.08.2019 № 452. від 02.08.2019 № 464. від 05.08.2019 № 466 та інші).

У сортопрокатному цеху № 1 є в наявності необхідна експлуатаційна документація
(паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань). 
на машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки, що декларуються. На 
підприємстві, здійснюється контроль за додержанням працівниками технологічних 
процесів, правил експлуатації машин та механізмів, відповідно до вимог з питань 
охорони праці.________________________________________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки у сортопрокатному цеху 
№ 1 експлуатується наступні машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки:
- кран мостовий електричний спеціальний КМ 2184.00.000. в/п 20 т. заводський 

№ 8316. рік виготовлення 2019. країна виробник -  Україна. ТОВ "Харківський завод
підйомно-транспортного устстковання". м. Харків;_______________________________і_____
крану ТОВ "ПромТехДіагностика" (Дозвіл на виконання робіт №  32.17.30 з проведення 
технічного огляду, випробування, експертного обстеження, технічного діагностування, 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, діє до 18.09.2022) проведено
17.03.2020 первинний технічний огляд.________________________________________________
- кран мостовий електричний спеціальний КМ 1168.00.000, в/п 10 (5+5) т. заводський 
№ 8317, рік виготовлення 2019, країна виробник -  Україна, ТОВ "Харківський завод
підйомно-транспортного устстковання", м. Харків;_____________________________________
крану ТОВ "ПромТехДіагностика" проведено 09.04.2020 первинний технічний огляд.

На вище зазначені крани органом з сертифікації "ПРОМТЕСТ" видано Декларацію 
(обліковий номер декларації UA.034.D.0268-17 від 15.09.2017) про відповідність вимогам 
технічних регламентів: Технічного регламенту з електромагнітної сумісності 
обладнання. Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання.



Технічного регламенту безпеки машин, для виробника продукції
ТОВ "ХЗ ПТУ”, м. Харків, на крани мостові електричні типів КМ..., КТ..., КМГ..., 
(де - літери та цифри, що означають відмінність моделей за конструктивним 
виконанням), запасні частини та комплектуючі до них, код ДКПП 28.22.14. що 
виготовляються серійно з 15.09.2017 р. до 15.09.2022 р.; Сертифікат експертизи типу 
№ 01489. що зареєстрований в реєстрі органу з оцінки відповідності "ПРОМТЕСТ" 
за № UA.TR.034.2527-17 на відповідність Технічного регламенту безпеки машин. 
Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. 
Технічного регламенту безпеки низьковольтного електричного обладнання. 
ДСТУ ЕЫ 60204-32:2014. ДСТУ ЕЫ 292-2-2001. ДСТУ ІЕС 61000-6-2:2015 р. 8 
(табл. 1 (1.5)). ДСТУ ІЕС 61000-6-4:2015 р. 7 (табл. 1(2)). ТУ У29.2-19364229-020:2005 
на продукцію крани мостові електричні типів КМ.... КГ.... КМГ.... (де - літери та 
цифри, що означають відмінність моделей за конструктивним виконанням), запасні 
частини та комплектуючі до них, виданий органом з оцінки відповідності "ПРОМТЕСТ",
термін дії до 14.09.2022.______________________________________________________________

експлуатаційної документації,
_____ Забезпечення працівників сортопрокатного цеху № 1 підприємства спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту здійснюється 
у відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці" та 
НПАОП 27.0-3.01-08 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості", а 
саме: костюм робочий, костюм зимовий, захисні каски, рукавички нітрилові, рукавиці
комбіновані та інше.___________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

______В Управлінні персоналу ПАТ ’’АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ’’ проводиться
навчання та перевірка знань працівників підприємства за необхідними професіями та 
знання норм і правил охорони праці та промислової безпеки (Декларація відповідності 
матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки під час навчання з питань охорони праці інших суб’єктів 
господарювання, зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держгірпромнагляду від 10.06.2014 за №  62; Ліцензія на надання 
освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на 
рівні кваліфікаційних вимог до професійного навчання, видана Міністерством освіти і 
науки України. Серія АЕ № 527051. дійсна до 08.07.2017 (лист Міністерства освіти і 
науки України від 20.06.2017, вхід. № 05-393. щодо підтвердження ліцензії 
ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" на здійснення освітньої діяльності у сфері 
професійної освіти згідно якому ліцензія (Серія АЕ №  527051 видана 01.09.2014 р.)
є безстроковою).______________________________________________________________________
______Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246. на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Медичні огляди 
працівникам ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ", зайнятих на роботах із 
шкідливими та небезпечними факторами виробництва, проводяться згідно з "Порядком 
організації і проведення профілактичних медичних оглядів" (СТП 196-15:2018) в 
медичному центрі поліклініки металургійного виробництва ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ 
КРИВИЙ РІГ" (ліцензія на медичну практику Серія АГ № 601412 від 05.05.2011. видана 
Міністерством бхорони здоров'я України). За результатами медичного огляду 
оформлюється заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників. Згідно із ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники 
підприємства зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують 
професійного добору проходять психофізіологічну експертизу._________________________



______На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами
праці (затверджено Постановою КМУ від 01.08.1992 за № 442), на підприємстві 
проводиться атестація робочих місць за умовами праці з метою підтвердження права на
пільгове пенсійне забезпечення._______________________________________________________
______Регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і
власника проводиться відповідно до колективного договору між адміністрацією 
підприємства і уповноваженим трудовим колективом виборним профспілковим органом. 
На підприємстві, згідно з вимогами Закону України "Про колективні договори та угоди” 
та з метою регулювання соціально-трудових відносин і посилення соціального захисту 
працівників розроблено та введено у дію конференцією трудового колективу 
ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" колективний договір 2007-2008 років, який на
теперішній час є діючим.______________________________________________________________
______Додатком №  3 до Колективного договору є Програма комплексних заходів щодо
поліпшення умов праці, попередження виробничого травматизму, професійних 
захворювань в підрозділах ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ". Також на 
підприємстві затверджено Програму технічних заходів, спрямованих на поліпшення 
умов та безпеки праці, а також підвищення існуючого рівня охорони праці - в
ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ".______________________________________________
_____ На ПАТ "АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ" є в наявності нормативно-правова
документація: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 № 1107: "Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2004 № 687: "Порядок проведення атестації робочих 
місць за умовами праці", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
01.08.1998р. № 442 (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 
України від 05.10.2016 № 741): "Порядок проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій", затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України 
від 21.05.2007р. № 246 (із змінами, внесеними згідно з наказом М іністерства охорони 
здоров'я України від 14.02.2012р. № 107): НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями"; НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання". НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою"; НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці"; НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці"; НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення про 
службу охорони праці"; НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників"; НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці"; НПАОП 27.0-3.01-08 "Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам металургійної промисловості"; НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації 
електрозахисних засобів; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів; Правила улаштування електроустановок та інші.___________________________
_____ Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється
новими виданнями, зберігається та актуалізується._____________________________________



_____ Ня підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети з охорони
праці, обладнанні оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною та довідковою літературою.
навчальними програмами._____________________________________________________________

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

Мауро Лонгобардо
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / Р ' 20 р. №

і

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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