
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО_________
«АРСЕЛОРМ ІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»_______________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

___________ 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 1
м іс цез находже н ня,

___________________________________ код ЄДРПОУ 24432974__________________________
код згідно з ЄДРП О У ,

___________________________ Генеральний директор Лонгобардо Мауро_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________ тел. +380564991623, факс +380564998550, аткг(й 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, м ісце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

___________ 50095, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, буд. 1_______
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

ПрАТ «Страхова компанія «Саламандра», строк д ії до 31.12.2020 p., додаткова угода 
№ 2 від 06.12.2019 р. до договору № 4422.0000058/11 від 28,12.2017 р._______________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11.12.2020 р.______
(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0277.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва, проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО  
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)______________________________________________________

(дата проведення аудиту)

ё

Я, Лонгобардо Мауро_____ __________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної особи  - підприємця)

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, устатковання
підвищеної небезпёки:_____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки,

ліфти:___________ ___________________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

-л іф т  пасажирський типу GeN2-MR (G13823WR), зав. № D2NB5624, 2020 р.в.. Україна; 
-л іф т  пасажирський типу GeN2-MR (G13823WR), зав. № D2NB5627, 2020 р.в.. Україна;
- ліфт пасажирський типу GeN2-MR (G08823DR). зав. № D2NB5628, 2020 р.в.. Україна;



-л іф т  пасажирський типу GeN2-MR (G13823WR), зав. № Р2ЫВ5629. 2020 р.в.. Україна.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 20095, на яких існує ризик виникнення травм: 8800 ____________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: 
Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі. буд. 1 (витяг з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 13.07.2019 p.. індексний 
номер витягу: 173726769).___________________

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

Інші відомості
Генеральний директор ПАТ «APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ» Лонгобардо Мауро 

пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ» і перевірку знань
комісією Держпрапі (протокол № 9/2-20 від 17.04.2020 p.).___________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 127 від 04,02.2020 p.). Голова комісії -  начальник управління з охорони праці Сьомій М.М. 
та члени комісії -  менеджер з котлонагляду Дердіященко Б.В.. начальник бюро з нагляду 
вантажопідіймальних пристроїв Кучеренко A.I. пройшли навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці у ДП «ГНМЦ» та ТОВ «ГНМЦ «Укрексперт» і перевірку знань комісією 
Держпраці (протокол № ОП387-19 від 31.10.2019 p., посвідчення № 184-18-11 від
31.05.2018 р.. № ОП 60-20-1 від 29.09.2020 v.)._______________________________________________

Наказом № 56 від 18.01.2019 р. призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства заступника директора 
енергетичного департаменту з електрогосподарства Калдараря О.П. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  начальника цеху мереж та 
підстанцій Балахніна О.І. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли 
навчання вимог: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила улаштування електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» у ДП «ГНМЦ» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 7-18 від 31.01.2018 p.); 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» і чергову перевірку знань
комісією ТОВ «ЦТОР» (протокол 7\18 від 31.01.2018 p.).____________________________________

Розпорядженням № 135 від 22.07.2020 р. призначено відповідальним за організацію 
безпечної експлуатації ліфтів начальника управління Суворову Я.В.. яка пройшла навчання 
вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» і перевірку 
знань комісією ПАТ «APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ »  (протокол № 1126 від 22.07.2020 p.).

Наказом № 1287 від 07.10.2016 р. призначено відповідальним за організацію робіт з 
технічного обслуговування і ремонту ліфтів майстра Колончука В.Н. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила 
будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила пожежної безпеки України» і перевірку знань комісією ПАТ 
«АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» (посвідчення № 2019/10272 від 14.11.2019 p.. № 141 від
09.01.2017 p.. дата останньої перевірки знань з електробезпеки -  14.01.2020 p.).



Розпорядженнями № 1725 від 19.06.2020 p., №  2069 від 22.07.2020 р. призначено
відповідальним за справний стан ліфтів зав. №№ D2NB5624, D2NB5627, D2NB5628, 
D2NB5629 електромеханіка Лукашенка P .C . (IV група з електробезпеки, до 1000 В; протокол 
засідання кваліфікаційної комісії № 1972 від 27.11.2017 р. про присвоєння кваліфікації 
електромеханіка четвертого розряду, виданий ПАТ «APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ»). який 
пройшов навчання НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки 
в Україні» і перевірку знань комісією ПАТ «APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ» (протокол № 
360 від 23.11.2019 р.. посвідчення JV» 233 від 18.04.2019 р., дата останньої перевірки знань з
електробезпеки -  17.04.2020 р.~)._____________________________________________________________

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

Наказом № 839/л від 06.08.2019 р. реорганізована служба з охорони праці. 
Начальником управління' з охорони праці призначено Сьоміна М.М. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог Загального курсу з охорони праці у 
ДП «ГНМЦ» і перевірку знань комісією Держпраці (протокол № ОП387-19 від 31.10.2019 р.); 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки 
в Україні» і перевірку знань у ПАТ «APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ» (протокол № 1307 від
14.08.2020 р.).______________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 
зайняті при експлуатації ліфтів -  ліфтери Косенков М.С. (IV група з електробезпеки, до та 
монад 1000 В), Слюнів Ю.В. (II група з електробезпеки, до 1000 В) мають кваліфікацію 
ліфтерів (протокол засідання кваліфікаційної комісії № 2663 від 08.11.2019 р. про присвоєння 
кваліфікації ліфтера, виданий ПАТ «APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ») пройшли перевірку 
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на 
підприємстві в межах своїх повноважень, в т.ч. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією ПАТ 
«APCEJIOPMITTAJI КРИВИЙ РІГ» (посвідчення № 700/11 від 29.03.2019 р.. дата останньої 
перевірки знань з електробезпеки -  08.10.2020 р.; посвідчення № 350 від 26.06.2020 р.) та 
інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._____________________________________

Наказом № 1320 від 18.10.2016 р. затверджено інструкцію з охорони праці № 
ОП228.01.16 загальні вимоги безпеки для працівників підприємства. Наказом № 430 від
12.05.2020 р. затверджено інструкцію з охорони праці № ОП228.09.20 для ліфтерів 
структурних підрозділів підприємства.______________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Устатковання. безпечна експлуатація якого декларується, забезпечене експлуатаційною 
документацією:____________________________________________________________________________
- паспортами, керівництвами з експлуатації;_________________________________________________

- журналами технічних обслуговувань та ремонтів;__________________________________________
- сертифікатами та деклараціями щодо відповідності технічним регламентам:



Відповідно до вимог Порядку проведення огляду, випробування та експертного
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови 
і безпечної експлуатації ліфтів» експертами технічними ТОВ СП «Товариство технічного 
нагляду ДІЕКС» (дозвіл № 467.14.30. термін дії до 29.04.2024 р.) 01.12.2020 р. проведено 
первинний технічний огляд ліфтів пасажирських т и п у  ОеШ-МИ. (008823РЮ , зав. № 
Р2КВ5628, 2020 р.в. (Україна), типу О еШ -М ІІ (013823\УЮ , зав. № №  Р 2 ^ 5 6 2 4 .  P2NB5627, 
Р2КВ5629. 2020 р.в. (Україна)._________________________________________________________

Технічне обслуговування ліфтів здійснює ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ»
(дозвіл № 0576.19.12. термін дії до 12.06.2024 р.).____________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом № 1095 від 14.12.2012 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.________________________________

Працівники ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ» забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками.
рукавицями тощо).__________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 2 від 03.01.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з 
охорони праці та пожежної безпеки, що діють у ПАТ «АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ». в 
т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р.; Порядок 
проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ № 
687 від 26.05.2004 р.; Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, 
затверджений Постановою КМУ № 438 від 21.06.2017 р.; Технічний регламент знаків безпеки 
і захисту здоров'я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; 
«Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці 
України № 15 від 26.01.2005 р.; 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»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; 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 
0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».________________________________________________



Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці._____________________________________________________________

На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети охорони 
праці, оснащені: комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, 
актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з 
охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним 
забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання. 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, 
перевірки знань з питань охорони праці.

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 р. за № 62; Ліцензія на надання освітніх послуг 
навчшіьними 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 р.: Лист Міністерства освіти і науки України від 20.06.2017 р. 
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.).___________________________________________

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

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

Примітки: І. 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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