
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця іов.лрік і во з оьмі ж і.ііріо 
ВІДІЮВІДАЛЬНІСТЮ _____«КРИВОРІЗЬКИЙ \11Л АНІЧНПЙ ЗАВОД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50011, Дніпропетровська обл.. м.КривийРіг. вул.Світлогірська. 70А/2________

кол ЗГІДНОГО з СЛРГТОУ 43743045
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

____Директор Котенко Роман Миколайович. (097)655-03-02
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, ном ер  телефону,

e-mail: knn eh / .av o cP « gm ail .com  _________________
телеф аксу, ад реса  електронної пошти: '

для фізичної особи  —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і ном ер  паспорта,

ким і коли виданий, м ісце  проживання, реєстраційний ном ер  облікової картки платника

податків, ном ер телефону, телеф аксу, ад реса  електронної пошти: 

Роботи виконуються на території України
м ісце ві іконання робіт підві іщ еної небезпекі і та /або  експлуатації (застосування)

маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______ .______________________________ не \ кладався_________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
____________________________________ не проводився_____ ____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Котенко Роман Миколайович 
Ф (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:

1 .Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування.

реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

- устаткування для видобутку корисних копалин відкри тим способом;____________________
- обладнання для дроблення, сортування, -збагачення корисних копалин і огрудкування 
руд та концентратів;



- конвеєрних стрічок для гірничорудної, нерудної, металургійної та 
коксох І М і Ч НОЇ 11 ром ис. юності.
2 • Зварю вальні, наплавні роботи._______________________
З . Г'азоіюлум 'яні роботи.___________________________________

та експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
п ід вищ ено ї н е б е з п е к и :_____'________________ _____________________________________________

маш ин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, ті іп або м арка 
І .Вантажопідіймальних кранів, а саме:__  ____  _________ _______

- крап автомобільний КС-4574, зав.№00580.1994р.в., Україна, державний номерний знак- 
47381 А А ;
- кран стріловий, самохідний на спеціальному шасі автомобільного типу. КС-6471.
зав.№800929. 1980р.в. Україна, державний номерний_______ ______________________________
знак-АЕ4168НС.

(за наявності)номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
2. І Іосч дини, що працюють під тиском понад 0.05 МІ Іа. крім автомобільних газових 

балонів, що є ємкостями для газового моторного п а л и в а . _______________________
виконуються та /аб о  експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих  м ісц ь  8 , у то м у  числі тих, на  як их існ ує  п ідвищ ений 
ризик винекнення тр а в м  6________________________________________________________________

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

Кількість буд івель і сп о р уд : Коднс) офісне приміщення орендоване згідно 
договору оренди №9 від 31 серпня 2020 року з ФО І І Чумаченко В .В.;
Коднс) виробниче приміщення цеху, орендоване згідно договору оренди №11 від 
З 1 серпня 2020року з Ф О П  Чумаченко В.В. _______________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІН Ш І ВІДО М О СТІ Директор - Котенко Роман Миколайович, головний механік -
Чередник Віталій Анатолійович, інженер з охорони__праці- Грачов Михайло
Леонідович, начальник цеха - Іваненко Владислав Вікторович.
головний снсргсгик-К узьменко Сергій Іванович, начальник авто цсха-Кондратішин В іктор 
Дми гро в 11 т  начальник відділу МТЗ- Журавко Володимир В ік і о рови ч пройшли навчання і
перевірку в ГОВ «Н КЦ  Граніт» м.Кривий Ріг:_____

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги____потерпілим. електробезпеки (витяг з __протоколу №185 від
02.10.2020р.);

11Ы1.С ( І і  р\ па з електробезпеки до і вище 1000 В ) (витяг з протоколу №192 від
02.10.2020р.) * ________________________  __________________________

І Іі 1А()] І 0,00-1.81 -18 Правила охорони під час експлуатації обладнання, що працюють
під і иском (витяг з протоколу №198 від 09.10.2020р.)_______________________________________

Ш 1М I I І  0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
ван тажопідіймальних кранів, підіймальних ті рис троїв і відповідного обладнання (витяг з 
протоколу №206 від 16.іб.2020р)

Пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з 
протоколу №74 від 06.10.2020р.)

Наказом №9-041 від 20.10.2020р. головного енергетика Кузьменка Сергія Івановича 
призначено відповідальною особою за надійну і безпечну експлуатацію електроустановок 
електрогосподарства, який пройшов навчання і перевірку знань з Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки 
пожежної безпеки (витяг з протоколу №2/68 від 15.02.2018р..11Ы НС (витяг з протоколу



№3/33 від 11.03..2020р. У-группа з електробезпеки до і вище 1000В.) ГОВ «НКЦ
«Моноліт»; ___________________________________ _̂_____________

Наказом № Ю -Оп від 20.10.2020р. призначено начальника автоцеху Кондратішина 
Віктора Дмитровича відповідальною особою за утриманням у справному с гані та безпечне 
проведения робіт вантажопідіймальними кранами, який., пройшов навчання і перевірку
знань •; Правил охорони праці під час .експлуатації пан іажопідіймальїшх кранів.
під! й h і а; іьних пристроїв і в іди ювідного обладнання (Н І ІАО ГІ 0.00-1.80-18) (витяг з
протоколу №6/72 від 20.06.2018р. 'ГОВ «НКЦ» М о н о л і т » _____________

І Іаказом № 10/2-ОП від 20.10.2020р. призначено начальника відділу М ТЗ Ж уравко 
В олодимира В ікторовича відповідальною особою, яка здійснює нагляд за утриманням та 
безпечною експлуатацією обладнання та пройшов перевірку навчання та перевірку знань 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №1/75 від22.01,2020р.). Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання (НПА011 0.00-1.80-18) (витяг з протоколу №6/72 в ід 20.06.201 8р. 
TO B «11К1 [» Моноліт»

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
'охорони праці та промислової безпеки;

І Іаказом №1.3-011 по підприємству від 07.09. 2020р. створено служоу з пи тань 
охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці 
Грачова Михайла Леонідовича (наказ від 07.0е).2020р.)

11а підприємстві наказом від 08.09.2020р. №2-011 створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці. Голова комісії-директор Котенко P.M.. члени комісії: Грачов
М.Л.. Іваненко В . В . ________________________________ _______

Також на підприємстві розроблені:____________
-11 оложе ння і що службу охорони праці (наказ про затвердження та введення в дію № 4-

011 від 09.09.2020р.) _____
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження та введення в 

дію №4-011 від 09.09.2020р. )
-І Іоложення про проведення навчання та перевірки знань робітників з пи тань охорони 

праці (наказ про затвердження та введення в дію №4-011 від 
09.09.2020р.)

-Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження та 
введення в дію №4-011 від 09.09.2020р.)

-Положення про застосування нарядів-допусків нр_и виконанні робіт підвншенної 
небезпеки на підприємстві (наказ про затвердження та введення в дію №4-011 від
09.09.2020р.) _______ _______________

-Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ про затвердження та введення
» дію №4-011 від 09.(І9.2020р.)______________

-ІІрограма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження'та
введення в дію №1/1-ОП від 20.08.2020р.) ______________________

-ІІрої рама первинного інструктажу з питані) охорони праці (наказ про затвердження та 
введення в дію №1/2-011 від 20.08.2020р.)

-Перелік інструкцій з охорони праці -додаток № 1 (наказ про затвердження та введення в 
дію №4 від 09.09.2020р.). в тому числі:№1 виробнича інструкція з пожежної безпеки; №2 
Інструкція з ох орони. праці надання першої долікарської до 11 о м о ги постраждалим при 
нещасних випадках; .№3 Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника; №4 
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з інструментами та пристроями; №5 
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт з електрифікованим інструментом; 
№7 Інструкція з охорони праці для машиніста крана автомобільного: №9 Інструкція з 
охорони праці___ з безпечного ведення робі і__для стропальників, які обслуговують



пан гажопідіймальні крани, під іймильні пристрої і. відповідне обладнання: №  10 Інструкі
з охорони праці для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажонідійматьних кранів, підіймальних
11 рисі ро їв і від 11 о від н ого обладнання; № 12 Інструкція з охорони праці під час виконання 
робіт з монтажу технологічного обладнання: №13 Інструкція з охорони праці для
елекгрослюсаря з_ ремон ту та.обслуговуванні електрообладнання; №19 Інструкція з
охорони праці для електрозварника: №20 Інструкція з охорони праці при експлуатації 
балонів: №21 Інструкція з охорони праці з газополу.м'яію ї обробки металів: №22 
Інструкція з охорони праці організація безпечного ведення вогневих робіт:

-Перелік журналів з охорони праці, які веду ться на підприємстві: ________________
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці: __________________
-журнал реєс трації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______________
-журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; ___  ______________________
-журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці:
-журнал реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робі т підвищеної небезпеки; 
-журнал облік}, технічного обслуговування і ремонт} ван тажопідіймальних кранів:
-журнал протоколів з перевірки знань з І ІЬ Г Г С : ___________
-журнал обліку вогнегасник ів ;_________________________________________________ ____
-журнал обліку,перевірки та випробувань__електроінструмента.___трансформаторів.
перетворювачів частоти та переносних світильників;________________________________________
-журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві. ___________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
Працівники підприємства ГОВ «КРИ ВО Р ІЗЬКИ Й  М ГХ А І1 1411ИЙ ЗАВОД», що зайняті 

на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу 
згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246.

Працівники підприємства, які експлуатують обладнання та виконують заявлені
роботи: _________________________________________  _____ ,__________________

-Кухар Валерій Костянтинович пройшов навчання за професією машиніст крана 
автомобільного в Д О С Л А Ф  Ю ГО К А  м. Кривого Рога (свідоцтво №165502 від 
18.03,1989р.}: пройшов навчання з підвищення робітничої кваліфікації \ ГОВ «И КЦ  
Г раніт» за професією машиніст крана автомобільного 6-го розряду)свідоцтво №0413 від
І 7.12.2019р.);

-Голотвін Володимир Юрійович пройшов навчання за професією машиніст крана 
авто\і(>більного 6-го розряду в О У К  Главкривбасбуд (свідоцтво №2852 від 21.12.1989р.
протокол № 26); ___  ____________________________________________________________________

-Дарницький Максим. В ікторович пройшов навчання за професією електрослюсар, 
черговий по ремонту електрообладнання ПО «Кривбасруда» (свідоцтво №25
від 14.05.1996рю іщотокол №44): ________
пройшов навчання і перевірку знань КЦП для робі тників з виконанням строїіальних робіт 
ГОВ « И К І1 Моноліт» м.Кривий- Ріі (протокол №7/54 від 30.07.2.020р)

-Ьєдунов СГсргій Іванович пройшов навчання за професією елек трогазозварювальник З 
(.третього) розряду в СП ТУ  № 29 м.Кривого Рогу (атестат № 61 1 від 14.06.1986рю). слюсар- 
ремонтник 2 (другого) розряду С И ГУ  №29 м.Кривого Рогу (диплом №626004 від 
23.07.1978р. рег.№786)

-Лихацький Сергій Анатолійович пройшов навчання ІІТ У  №39 м,Кривого Рогу за 
професією елек трогазозварювальник на автоматичних і напівавтоматичних машинах; 
контролер зварювальних робіт з одержанням середньої освіти (диплом П І  №  017014 від
30.06.1994рю рег.№ 1 3 9 1 ) _____________________________________________________________

-Вигодін Віктор Иванович пройшов навчання за професією електрозварник ручної 
зварки 5-го ( п'ятого )розряду У К  КЦ РЗ м .Кривого Рогу (свідоцтво № 265 від 
19.07.1989р.) _______  _________________ ________ ____________________________



-Сук Віталій Анатолійович пройшов навчання автотранспортний технікум за
сі іеціальн істю «Обсл утовуван ня__та__ремонт автомобілів та двигунів» та здобув
ква: і іфікацію механік (диплом РП №46642069 відО 1.07.2014р. )____________________________

-Талізін.Олександр Валерійович пройшов навчання і перевірку знань КЦГІ для
робітників з виконанням стропальних робіт ТОВ «Н КЦ  Моноліт» м.Кривий- Ріг (протокол 
№7/54 від 30.07.2 0 2 0 р )._________________  ___________  _______  _______________

-Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку- знань в ТО В «НКЦ  Граніт» 
згідно: -«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.
підіймальних.пристроїв... і..відповідного обладнання» (Н І ІА О ІІ 0.00-1.80- 18)(витяг з
протоколу №207 від 16.10.2020р),______________________
-■■1ІЬІ I C (111ІАОІ 1..40.1-1.21-98». «Правила пожежної безпеки України» (витяг з
11 рото колу №  193 від02.10.2020р.); «Правила охорони праці 1гід час роботи з інструментом 
та пристроями (НГІАОП 0.00-1.71-13) (витяг з протоколу №191 від 02.10.2020р.); з 
1 Іожарно-технічному мінімуму (протокол №71 від 23.09.2020р.); « ІІрвила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (Н П АО П  0.00-1.81 -18)(протокол 
№ 199 від 09.10.2020р.): КЦІ 1 для робітників з виконанням стропальних робіт (витяг з
протоколу №7/54 від 30.07.2020р.) _ _____

На підприємстві розроблені та впроваджуються заходи щодо досягнення встановлених 
норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професіональних 
захворювань і аварій на 2020рік.

На підприємстві в наявності необхідна експлхаїаційна документація (паспорти. 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на технологічні засоби що заявлені. 
Фахівцями Д ії «Криворізький НТЦ» проведені Ч.Т.О. вантажопідіймальних кранів згідно 
ВИМШ НПАОП 0.00-1.80-18. ______

експлуатаційної документації,

/Дл я  виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладпання:-слюсарні інструменти та пристрої, засоби індивідуального та колективного 
захисту;- кран автомобільний КС-4574, зав.№00580.1994р.в.. Україна, державний 
номерний зпак-47381 АА;
- кран стріловий самохідний на спеціальному шасі автомобільного типу. КС-6471. 
зав.№800929. 1980р. в. Україна. державний номерний знак-АЕ4168НС
пер. 19.12.20,19р. ________  __________________ _ ___________________________________
-зварювальний напівавтомат ВДУ-500 зав.№ 5000024 вир.Україна ТО В «Е нергія-сварка
1 м Ь Х п е р .  19.12.2019р.____________________________________________________________________
-зварювальний натіівавтомат ВДУ-500 зав.№5000008 вир.Україна ГОВ «Енергія-сварка
ГмБХ»; пер. 19.12.2 0 1 9 р . ___ ___________________________  __________________________
-зварювальний подающий механізм СПМ-430 зав.№4300192 вир.Україна ТО В  «Енергія- 
сварка Г  м БХ  >к__пер. 19.12.2019р. ___________
-зварювальний подающий механізм СІ IM.-_4.3Q зав.№4.300222 вир.Україна ТО В «Е.нергія- 
с;варка ТмЬХ»; пер. 19.12.2019р.
-пряма_ і иліфувальна машинка Makita GA  9030R серійний №16055R
пер. 19.12.2019р. _______________________ __ ____________ ___ __ __________________

устаткування підвищеної небезпеки,тип або марка, дата виготовлення, країна походження

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 
« Типове положення про службу охорони праці»: III ІАОІ І 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчаї пія і перевірки з і іань з питань охорони праці»; «Порядок
видачі дозволів на виконання робіт .підвищеної небезпеки та...на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМ У 
від 26.10.201 1р. №11071; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»: 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій. з охорони праці»; Н П А ОП



40.1-1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НГІАОП
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НГІАОП 0.00-1.71-13 « 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями»: Н ГІАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; Ml 1 АС) 11 0.00-45.077-94 Типова 
інструкція для осіб відповідальних за утриманням вантажопідіймальних кранів у 
справному стані (зі зм. 10.2007p); НПАОГІ 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці.

ТО.В «КМ З» має договір № 983м від 08.10,2020р. про надання метрологічних послуг з 
Д І1 «Криворізький науково-виробничий цен тр стандартизації. метрології та сертифікації»: 
договір №-363 від 08.10.2020р. на проведення робіт з технічного обслуговування 
вогнегасників з ГО В «А П С-К РН В Н Й  Р ІГ» ; договір №  Ц І -19/10-01 від 19.10.2020р. про
надам ня і юслуг з ремонту і__ випробувань газополуменсвої__апаратури з ГОВ
«1НДУСТР1ЯСНРВІС»; договір підряду №149-20 від 20.10.2020р. з ГОВ
«ЕН ГР1 Ol І РОМІ Ю СТА Ч»__на виконання робіт по випробуванню опору ізоляції
о с в і г по вал ьн ої проводки,_____________________________________________________________________
петлі Фаза-нуль. випробування опору заземлювального пристрою. І блискавко захисту, 
вимірювання перехідних опорів і засобів захисту._____  __________________________

Для проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці до вимог Типового 
положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці» Н П А О ІІ 0.00-4.12-05 на підприємстві в наявності куток Охорони праці, який 
забезпечений електронними посібниками, підручниками, розроблені н а в ч ал ь н о - м ето д и ч н і 
плани, програми підготовки іспитів, тестові білети за професіями.

иормативно-правовоїта матеріальн&й8ЯЯШ9І і5ази навчально-методичного забезпечення)
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Примітки: т. Фізична особа —  підприємець своїм підписом на&сгє 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.
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