
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_______________
____________ «ПІВДЕННИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________ 50026. Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг
місцезнаходження,

______________________________________ 00191000_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ Генеральний директор Федін КостянтинАнатолійович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________________ тел. (056)407-73-09, e-mail: office@ugok.com.ua______
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_______________
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 перед третіми особами № 2020/С/007/482 від 
01.05.2020 з ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра», терміном дії до 30.04.2021______________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
08 жовтня 2020 року. ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»___________________________________________

(дата проведення аудиту)

________________________________Я, Федін КостянтинАнатолійович ._________________________
(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, а саме:

*: (найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани, а саме:кран мостовий КМ-5.0-23.0-16.0-А7, рік виготовлення 2018. 
країна виробник Україна__________________________________________________________________

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)

______ Кількість робочих місць -  понад 1000, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  10.____________________________________________________________________

кількість робочих місць, у  тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______ Адреса розташування підприємства: Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг__________
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:office@ugok.com.ua


Інші відомості: Генеральний директор Федін К.А. 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 
31.05.2019 № 172-19).

Директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В.. головний 
механік -  начальник rît ділу Мартиненко A.B.. головний енергетик -  начальник відділу Перехрест 
А.І. 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 22.05.2020 № 90-20).

Начальник в і т т л і л у  охорони праці Фуголь В.І.. заступник голови профкому Чайніков О.В.. 
провідний інженер з охорони парці та промислової безпеки Суркін О.О., провідний інженер з 
охорони парці та промислової безпеки Будін Є.І., провідний інженер з охорони парці та 
промислової безпеки Єгорочкіна A.B.. провідний фахівець з охорони праці та промислової безпеки 
Лобач О.С.. начальник бюро аналізу та удосконалення системи охорони праці Железняк O.K. 
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 15.08.2018 № ОП 328-18).

Головний енергетик -  начальник відділу Перехрест A.I. (V група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов:навчання з 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.08.2018 № 
345-18);навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» від 13.08.2018 № 135-18).

Директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В. (IV група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) 
пройшов:навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП
40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок» в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 03.08.2018 № 345-18):навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» від 13.08.2018 № 
135-18).

Начальник в і т т т т і л у  охорони праці Фуголь В.І. (IV група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшов:навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок» в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 03.08.2018 № 345-18):навчання та перевірку знань з 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» від 13.08.2018 № 135-18).



Директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В., начальник 
в і п г т і л у  охорони праці Фуголь В.І., головний механік підприємства -  начальник відділу 
Мартиненко A.B., головний енергетик підприємства -  начальник відділу Перехрест А.І., 
начальник ю ридичного шллілу Лосев Д.В., начальник служби -  головний ревізор з безпеки руху 
на залізничному транспорті Беденок В.В., провідний інженер з технічного нагляду за ВПЗ 
Радченко Ю.А., заступник голови профкому Чайніков О.В., та інші посадові особи пройшли 
навчання з НПАОП 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 Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 15.08.2018 № 328-18).

Директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В.. начальник 
віллілу охорони праці Фуголь В.І., головний механік підприємства -  начальник відділу 
Мартиненко A.B.. головний енергетик підприємства -  начальник відділу Перехрест А.І.. 
начальник юри личного шллілу Лосєв Д.В.. начальник служби -  головний ревізор з безпеки руху 
на залізничному транспорті Беденок В.В., провідний інженер з технічного нагляду за ВПЗ 
Радченко Ю.А., заступник голови профкому Чайніков О.В., та інші посадові особи пройшли 
навчання з НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками» в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.08.2018 № 
328-18).

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

Наказом по AT «ПІВДГЗК» від 30.01.2020 № 50 «Про організацію належного нагляду, 
технічного обслуговування, технічного огляду і ремонту обладнання» призначені особи, 
відповідальні за:

- здійснення нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією обладнання:
- утримання в справному стані обладнання:
- безпечне проведення робіт.
На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними 

працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з
питань охорони праці. __________________________________________________________________

Перелік робіт підвищеної небезпеки підприємства розроблено у відповідності до НПАОП 
0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою._______________________________________

(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 затверджена структура служби охорони праці та створений відділ
охорони праці. _______________________________________________________________________

До складу в і л л і л у  охорони праці входять:начальник відділу, провідний інженер з технагляду 
за вантажопідіймальними механізмами, провідний спеціаліст з охорони праці та промислової 
безпеки, головний ревізор на залізничному транспорті, провідний спеціаліст з безпеки руху 
автотранспорту, ревізор з безпеки руху на залізничному транспорті, бюро аналізу і удосконалення: 
бюро охорони праці і промислової безпеки рудоуправління:бюро з охорони праці та промислової 
безпеки гірничопереробного комплексу: бюро з охорони праці та промислової безпеки 
залізничного транспорту:бюро з охорони праці та промислової безпеки гідромеханічних 
цехів:бюро з охорони праці та промислової безпеки допоміжних цехів.



Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» в АТ «ПІВДГЗК» розроблено та
затверджено в новій редакції нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, а 
саме:

Стандарт підприємства «Система управління охороною праці на виробничому рівні», 
затверджений та введений в дію наказом від 18.12.2017 № 627;

Положення про службу охорони праці, затверджене та введене в дію наказом від 05.06.2018 
№ 248п:

Положення про відділ охорони праці АТ «ПІВДГЗК». затверджене та введене в дію 
рішенням правління ПАТ «ПІВДГЗК» від 04.03.2015, протокол № 04/03/2015:

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджене та введене в дію наказом від 01.12.2017 № 608:

Положення про застосування наряд-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, 
затверджене та введене в дію наказом від 04.02.2020 № 60п:

Наказом по підприємству від 02.01.2020 № 2 затверджено склад центральної комісії з 
перевірки знань керівників та спеціалістів з питань охорони праці, а саме: 

голова комісії:
- директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко О.В.: 
заступник голови комісії:
- начальник в і л л і л у  охорони праці Фуголь В.І.: 
члени комісії:
- головний механік підприємства -  начальник відділу Мартиненко A.B.;
- головний енергетик підприємства -  начальник відділу Перехрест А.І.;
- начальник служби безпеки руху -  головний ревізор з безпеки руху Беденок В.В.;
- провідний інженер технічного нагляду за ВПМ Радченко Ю.А.:
- та інші.

Згідно з вимогами Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці в кожному структурному підрозділі АТ «ПІВДГЗК» створені комісії з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці.

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки регламентується інструкціями 
з охорони праці по професіям та видам робіт, які розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00- 
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затвердженого наказом 
Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 року № 9. Інструкції з охорони праці у новій редакції 
затверджено та введено в дію наказами по підприємству. Перелік інструкцій з охорони праці 
затверджений в кожному структурному підрозділі АТ «ПІВДГЗК». Відповідно до вимог НПАОП 
0.00-4.15-98 на підприємстві ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці та журнали 
обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Згідно з вимогами ловілника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом 
Мінпраці від 29.12.2004 № 336. на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції 
відповідальних осіб.

Організацію і проведення професійно-кваліфікаційного навчання працівників (фахівців та 
робітників) підприємства здійснює відділ підготовки кадрів АТ «ПІВДГЗК» (ліцензія на надання 
освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації, видана Міністерством освіти і науки України, серія АЕ № 527039, термін дії -  
необмежений).

Всі працівники структурних підрозділів АТ «ПІВДГЗК» забезпечуються спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до «Норм безплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту», 
затверджених наказом по ПАТ «ПІВДГЗК» від 07.11.2017 № 851.

Працівники АТ «ПІВДГЗК» проходять періодичні медичні огляди відповідно до «Порядку 
проведення медичного огляду працівників певних категорій» затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 21.05.2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції



України 23.07.2007 року за № 846/14113. Протягом 2019-2020 року працівники підприємства
пройшли періодичний медичний огляд в ТОВ «МЕДИКОМ КРИВБАС». За результатами 
періодичного медичного огляду працівників АТ «ПІВДГЗК» складено заключні акти (надано копії 
заключних актів за результатами періодичного медичного огляду працівників структурних 
підрозділів АТ «ПІВДГЗК»).

Всі працівники АТ «ПІВДГЗК», які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки та 
тих, що потребують професійного добору згідно із затвердженим наказом Міністерства охорони 
здоров’я України та Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 23.09.1994 
року № 263/121 «Переліком робіт, де є потреба у професійному доборі», статтею 5 Закону України 
«Про охорону праці», статтею 38 Гірничого Закону України та наказом Міністерства охорони 
здоров’я України від 21.05.2007 року №246, проходять психофізіологічну експертизу.

На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці 
(затверджено Постановою КМУ від 01.08.1992 за № 442) на АТ «ПІВДГЗК» проводиться атестація 
робочих місць за умовами праці. Наказом по ПАТ «ПІВДГЗК» від 27.08.2019 № 385 на підставі 
результатів атестації робочих місць за умовами праці затверджено перелік робочих місць, робіт, 
професій, посад на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, яким 
підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за Списками №1 та № 2._______________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

АТ «ПІВДГЗК» -  підприємство з видобування залізної руди відкритим способом, та 
виробництва з неї концентрату і агломерату.

АТ «ПІВДГЗК» має у своїй структурі 6 основних структурних підрозділів. 21 допоміжний 
структурний підрозділ та 31 відділ та службу апарату управління.

При провадженні виробничої діяльності рудозбагачувальна фабрика № 2 підприємства 
планує розпочати експлуатацію наступного обладнання підвищеної небезпеки:

- кран мостовий КМ-5,0-23,0-16,0-А7, зав. № 00870, рік виготовлення 2018. країна виробник 
Україна: 18.09.2020 фахівцями ТОВ «Лабораторія неруйнуючого контролю та технічного 
діагностування» крану проведений первинний технічний огляд, за результатами якого кран 
знаходиться у технічно-справному стані.

Відповідність зазначеного обладнання підтверджена наявністю декларації про відповідність 
технічному регламенту безпеки машин №UA.034.0236/1-17.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, 
устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, акти технічних оглядів, 
графіки обслуговувань).___________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Забезпечення працівників конвертерного цеху 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_____________________________

засобів індивідуального захисту,

АТ «ПІВДГЗК» .забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з 
охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект НПАОП 
відповідно до заявлених видів робіт, а саме: 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 Міністерства 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 0.00-2.01-05 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 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, та інші.

Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується.__________________________________________________

На п і д п р и є м с т в і  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 ^матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

а#./ Ф ііді»
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ ф . №  _______.

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.” .



( / а


