_____ .___________ _________—

Центр надання адміністративних послуг
м Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ

1

т т '

відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство ‘"МАРГАНЕЦЬКИЙ
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» 53400. Дніпропетровська обл..
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м.Марганец, вул.Єдності, 62

00190911___________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_________________ Зільберман Олександр Юрійович______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

тел.:(05665)2-20-85;5-29-74, факс: (05665) 2-30-31, 2-12-04, postmaster@mgok.dp.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; місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації

об’єкти ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
___________________ Відсутній___________________________________
(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Зільберман Олександр Ю рійович___________________
(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:
ковальсько-пресове

обладнання__________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Прес гідравлічний КВ235, 1964, СРСР,
Прес механічний Ф1232, 1966,СРСР. Прес
гідравлічний П6738 1965, СРСР. Молот МБ-4136, 1983, СРСР, Прес б и н т о в и й Ф1734,
1987, СРСР,
Прес кривошипний КД2124, 1987, СРСР, Молот МА-4129А, 1990, СРСР,
Прес гідравлічний П6330, 1993, Україна, Прес гідравлічний П-6330, 1997, Росія. Прес
гідравлічний П-6330, 1988. СРСР, Прес гвинтовий з дугостоторним приводом Ф 1734А,
1987,СРСР.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

Для виконання наступних робіт: Виготовлення шарнірів та елементів стрічкових______
конвеєрів.,Виготовлення пік та піколопаток.. Ремонтні роботи гірничо-шахтового та_
гірничо-збагачувального обладнання. Виготовлення елементів металевих скріплень.
Гаряче штампування металевих заготовок для виготовлення елементів клинового замка
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 20, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

виникнення травм -1 1 ____________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Ремонтно-механічний цех. Цех переробки та правки крепіжних матеріалів ПАТ «МГЗК»
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Голова правління Зільберман Олександр Юрійович, пройшов
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

навчання та перевірку знань - ДП "ГНМЦ Держпраці". Загальний курс "Охорона праці".
за

дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Комісія створена на підставі наказу Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. Чергова перевірка
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

знань протокол № 520-17 від 15.01.2018 р.

_____________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві наказом №13 від 18.01.2018 р. створена постійно діюча комісія по
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

перевірці знань з питань охорони праці” до складу якої входять:
Голова комісії - заступник голови правління з охорони праці Швець А.С. пройшов навчання та перевірку знань ДП "ГНМЦ Держпраці" комісія створена на підставі
наказу Держпраці № 65 від 15.05.2017 р.. Загальний курс "Охорона праці", чергова
перевірка знань, протокол № 520-17 від 15.01.2018 р.,
ДП'ТНМЦ Держпраці" НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів та правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65. Чергова
перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.,
ДП "ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р., ДП
"ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р., ДП
"ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р..
Члени комісії: Начальник бюро охорони праці і техніки безпеки - Манзенко
М.В. пройшов навчання та перевірку знань: ДП "ГНМЦ Держпраці" комісія створена на
підставі наказу Держпраці № 65 від 15.05.2017 р.. загальний курс "Охорона праці".
чергова перевірка знань протокол № 520-17 від 15.01.2018р.; ДП'ТНМЦ Держпраці"
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та
правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Комісія створена на підставі
наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від
16.03.2018 р., ДП "ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.. ДП
"ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.,
.. ДП "ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.,
____ Головний механік - Зленко Р.І. - пройшов навчання та перевірку знань: ДП
"ГНМТЇ Держпраці". Загальний курс "Охорона праці". Комісія створена на підставі наказу
Держгірпромнагляду від 14,05.2014 р. № 69. Чергова перевірка знань протокол № 243-15
від 25.06.2015 р..
Головний енергетик Гречуха С.О. пройшов навчання та перевірку знань: ДП
"ГНМЦ Держпраці" Загальний курс "Охорона праці". Комісія створена на підставі наказу
Держгірпромнагляду від 14.05.2014 р. № 69 Чергова перевірка знань, протокол № 243-15
від 25.06.2015 р„ ДП'ТНМЦ Держпраці" НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів та правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.. , ДП
"ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.. ДП

"ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечногог
ведення газонебезпечних робіт. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.,., ДП
"ГНМЦ Держпраці" НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском. Комісія створена на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 № 65. Чергова перевірка знань, протокол № 86/1-18 від 16.03.2018 р.
На ПАТ «Марганецький ГЗК» діє Положення "Про службу охорони праці на ПАТ
"Марганецький ГЗК", затвердженого Головою правління ПАТ "Марганецький ГЗК" від
08.01.2018.
______________________________________________________________
Відповідальним за безпечну експлуатацію ковальско-прессового обладнання
призначено Головного механіка -начальника механічного бюро ПАТ «Марганецький ГЗК»
Зленко Романа Івановича, який є членом постійно діючої комісії з перевірки знань, та
пройшов перевірку відповідних НПОАОП.
На комбінаті діє: Положення "Система управління охороною праці", наказ про
введення від 09.08.2013 №1136. Положення "Про порядок проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці", затверджено наказом від 20.09.2017 №1286,
згідно якого працівники проходять інструктажі з питань охорони праці.
Розроблені та затверджені наказами по ПАТ "Марганецький ГЗК". від 12.07.2016
№776 та від 28.09.2016 №1115. інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт, а
саме:
- інструкція з охорони праці ОТ-ОВ-266-16 для пресовщика-штампувальника.
- інструкція з охорони праці ОТ-ОФ-89-16 для слюсаря чергового та з ремонту
обладнання.
- інструкція з охорони праці ОТ-ОФ-88-16 для електрослюсаря чергового та з ремонту.
інструкція ПБ-260-35-16
з пожежної безпеки на території ЦППКМ.
- інструкція з охорони праці OT-OB-2Q1-16 для коваля ручного кування.
інструкція з
охорони
праці
OT-OB-2Q2-16
для слюсаря-ремонтника.
- інструкція з охорони праці ОТ-ОВ-199-16 для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
- інструкція ПБ-260-30-16 з пожежної безпеки на території РМЦ.
Протоколи перевірки знань ІТП. відповідальних за виконання робіт підвищеної
небезпеки:
Начальник електро-механічної дільниці Бойко С.В., начальник дільниці ГШО
Постоенко О.О.. майстер механічної дільниці Краснюк . О.Г.. майстер механічної дільниці
Гура Т.І. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт ». комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ
«Марганецький ГЗК» та розпорядження № 9 а від 19.01.18р. по РМЦ. чергова перевірка
знань протокол №13 від 21.03.18р.
Начальник електро-механічної дільниці Бойко С.В., начальник дільниці ГШО
Постоенко О.О., майстер механічної дільниці Краснюк О.Г.. майстер механічної дільниці
Гура Т. І. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями», комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ
«Марганецький ГЗК» та розпорядження № 9 а від 19.01.18р. по РМЦ. чергова перевірка
знань протокол №15 від 27.03.18р.
Начальник електро-механічної дільниці Бойко С.В. (група з електробезпеки -IV).
начальник дільниці ГШО Постоенко О.О. (група з електробезпеки -ІІП. майстер
механічної дільниці Краснюк О.Г. (група з електробезпеки -ІІП, майстер механічної
дільниці Гура Т. І. (група з електробезпеки -ІІП. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів», комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження № 9 а від 19.01.18р. по РМЦ. чергова
перевірка знань протокол №15 від 27.03.18р.
Начальник електро-механічної дільниці Бойко С.В., начальник дільниці ГШО
Постоенко О.О., майстер механічної дільниці Краснюк О.Г.. майстер механічної дільниці
Гура Т.І. «Загальний курс з ОП ». комісія створена на підставі наказу №13 від 18.01.2018р.
по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження № 9 а від 19.01.18р. по РМЦ. чергова
перевірка знань протокол №14 від 27.03.18р.

Начальник ЦППКМ Колесник О.Д., Головний інженер Пірог С.М.. електромеханік
Келембет О.М., помічник начальника цеху по устаткуванню Кисельов Р.В., начальник
дільниці кріплення Німець М.Ф. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом та пристроями», комісія створена на підставі наказу №13 від
18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження № 14 від 02.01.18р. по
ЦППКМ, чергова перевірка знань протокол №13 від 29.03.18р.
Начальник ЦППКМ Колесник О.Д. (група з електробезпеки - III), Головний
інженер Пірог С.М. (група з електробезпеки -IV ). електромеханік Келембет О.М. (група з
електробезпеки - IV), помічник начальника цеху по устаткуванню Кисельов Р.В. (група з
електробезпеки - IV) начальник дільниці кріплення Німець М.Ф. (група з електробезпеки
- ІЩ НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», комісія створена на
підставі наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження №
14 від 02.01.18р. по ЦППКМ. чергова перевірка знань протокол №12 від 22.03.18р.
Начальник ЦППКМ Колесник О.Д., Головний інженер Пірог С.М., електромеханік
Келембет О.М., помічник начальника цеху по устаткуванню Кисельов Р.В. начальник
дільниці кріплення Німець М.Ф. «Загальний курс з ОП », комісія створена на підставі
наказу №13 від 18.01.2018р. по ПАТ «Марганецький ГЗК» та розпорядження № 14 від
02.01.18р. по ЦППКМ, чергова перевірка знань протокол №11 від 20.03.18р.
Протоколи перевірки знань у робітників які в и к о н у ю т ь роботи підвищеної
небезпеки:
Протокол №8 від 05.01.18 перевірки знань ковалів ручного кування, які виконують роботи
пі лвитттеної небезпеки на пресах і молотах (цех ЦППКМ).
Протокол №10 від 28,02.18 перевірки знань слюсарів-ремонтників та електромонтерів з
ремонту та обслуговування електроустаткування, які виконують роботи підвищеної
небезпеки на пресах (цех РМШ.

Посвідчення і навчання робітників:
Коваль ручного кування:
Вітько Анатолій Іванович - свідотство №446 від 13.12.02 ВТН ПАТ «МГЗК», (група з
електробезпеки - II)
Кононень Олександр Вікторович
свідотство №320 від 09.07.07 ВТН ПАТ «МГЗК»,
(група з електробезпеки - III
Слюсар-ремонтник:
Капто Сергій Михайлович - свідотство №238 від 29.08,89 ВТН ПАТ «МГЗК», (група з
електробезпеки - Щ
Рагулин Олексянлр Іванович - свідотство №227 від 21,02.80 ВТН ПАТ «МГЗК», (група з
електробезпеки - 11)
Руденко Віктор Іванович - свідотство №565 від 26.03.80 ВТН ПАТ «МГЗК», (група з
електробезпеки - II)
Масько Олександр Олександрович - свідотство №199 від 03.04,13 ВТН ПАТ «МГЗК»,
(група з електробезпеки - II)
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання:
Молодчий Костянтин Олексієвич - свідотство №307 від 24,10,11 ВТН ПАТ «МГЗК»,
(група з електробезпеки - III)
Мазя Сергій Іванович - свідотство №66 від 05,03,10 ВТН ПАТ «МГЗК», (група з
електробезпеки - III)
Штампувальник:
Зарудна Світлана Миколаївна - свідотство № 894 від 33.10,2006 ВТН ПАТ «МГЗК»,
(група з електробезпеки - Ш
Пресувальник на гарячому штампуванні:
Жерновой Сергій Анатолійович - свідотство № 151 від 11,08.2014 ВТН ПАТ «МГЗК»,
(група з електробезпеки - ІЦ
Кафтаев Богдан Юрійович - свідотство № 152 від 11,08,2014 ВТН ПАТ «МГЗК», (група
з електробезпеки - II)
Губа Олександр Вікторович - свідотство № 155 від 11.08.2014 ВТН ПАТ «МГЗК», (група
з електробезпеки - II)

Слюсар черговий та з ремонту устаткування:
Шелипов Андрій Володимирович - свідотство № 4880 від 19.06.1998 ПТУ № 15 місто
Запоріжжя
Електрослюсар черговий та з ремонту устаткування:
Паршевлюк Владимир Георгієвич - свідотство № 515 від 04.05.2005 ВТН ПАТ «МГЗК»,
(група з електробезпеки - ІЩ
Скляр Сергій Анатолійович - свідотство № 1015 від 18.06.1987 ВТН ПАТ «МГЗК», (група
з електробезпеки - ІЩ
Липин Ігор Леонідович - свідотство № 177 від 31.08.2017 ВТН ПАТ «МГЗК», (група з
електробезпеки - IIIs)
Працівники підприємства забезпечуються, відповідно до «Положения о порядке
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты», затвердженого наказом по ПАТ "Марганецький
ГЗК" від 19.02.2013 №296 спецодягом за засобами індивідуального захисту.
Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією. В наявності
навчально-методичне забезпечення. Фонд нормативно-правової літератури (НПАОП 0.001.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями". НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 "Правила
пожежної безпеки в Україні" та інші), фахові інструкції та методики в наявності.

О.Ю. Зільберман
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному
органі
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Ж
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№
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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.”.

