законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство «Південний гірничо-збагачувальний
комбінат»__________________________________________________________________________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район. ЄДРПОУ 00191000.
Генеральний директор Федін Костянтин Анатолійович, тел.: (056) 407-73-01,____________________
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім 'я та по батькові керівника, номер телефону,

факс: (056) 440-42-01, E-mail: office@ugok.coni.ua_____________________________________________
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;

Україна, 50026, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Інгулецький район, промисловий______
м ісце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

майданчик ПАТ «ПІВДГЗК»_________________________________________________________________
машин, механізмів, уст аткованая підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Д оговір страхування цивільної відповідальності перед третім и особами, стосовно
відш кодування наслідків м ож ливої ш коди не укладався____________________________________
(найменування ст рахової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Добровільний аудит не проводився_________________________________________ _________________
(дата проведення аудиту)

Я, Федін Костянтин Анатолійович

_______________________________________________ ______

(прізвище, ім 'я та по батькові керівника ю ридичної особи

_________________________________________ __________________________________________ 5
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: Виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів,
траверсів, захватів).____________________________________________ ____________________________
(найменування виду робіт
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
уст ат ковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць на підприємстві - 4935, у тому числі тих, на яких існує підвищений
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

2
травмування - 575. Кількість будівель і с п о р у д - 513. До основних виробничих об’єктів
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

відносяться 28 споруд. Підприємство складається з 6 основних та 21 допоміжних структурних
і споруд (приміщень), виробничих об 'єктів

підрозділів, 14 виробничих підрозділів, 97 виробничих дільниць.
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості: Федін Костянтин Анатолійович - генеральний директор ПАТ «ПІВДГЗК»
(прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які відповідають

пройшов навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці».
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Комісія створена наказом Держпраці №113 від 09.10.2015. Протокол №299-16 від 15.08.2016.
наявністю служ би охорони праці, інструкцій, про проведення навчання та

ДП «ГНМЦ Держпраці» Н П А О П 0.00-1.24-10 «П равила охорони праці під час розробки
інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

родовищ корисних копалин відкритим способом».

Комісія створена наказом Держпраці

нормат ивно-правової та мат еріально-т ехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

№113 від 09.10.2015. Протокол №98-16 від 17.03.2016.______________________________________
На підприємстві наказом №2 від 02.01.2018 створена постійно - діюча комісія з перевірки знань
нормативних документів з охорони праці, до складу якої входять:_____________________________ .
Голова комісії - директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко
Олександр Володимирович. Пройшов навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці»
Загальний курс «Охорони праці». Комісія створена наказом Держпраці №65 від 15.05.2017.
Протокол №152-17 від 29.05.2017.
ДП «ГНМЦ Держпраці» Н П А О П 0.00-1.24-10 «П равила охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом».
Комісія створена наказом Держпраці
№113 від 09.10.2015. Протокол №98-16 від 17.03.2016.
ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Комісія створена
наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.
Члени комісії - начальник відділу охорони праці Фуголь Володимир Ілліч Пройшов
навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці». Комісія
створена наказом Держпраці №65 від 15.05.2017. Протокол №ОП 328-18 від 15.08.2018.
ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Комісія створена
наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.
Головний енергетик Мартиненко Антон Володимирович. Пройшов навчання та перевірку
знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці». Комісія створена наказом
Держпраці №65 від 15.05.2017. Протокол №152-17 від 29.05.2017.
ДП «ГНМЦ Держпраці» Н П А О П 0.00-1.24-10 «П равила охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом».
Комісія створена наказом Держпраці
№113 від 09.10.2015. Протокол №98-16 від 17.03.2016.
ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Комісія створена
наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.
Провідний фахівець з технічного нагляду за ВПМ Радченко Юрій Анатолійович. Пройшов
навчання та перевірку знань ДП «ГНМЦ Держпраці» Загальний курс «Охорони праці». Комісія
створена наказом Держпраці №113 від09.10.2015. Протокол № ОП276-16 від 22.07.2016.
ДП «ГНМЦ Держпраці» НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Комісія створена
наказом Держпраці №68 від 21.03.2018. Протокол №328-18 від 15.08.2018.
При виконанні робіт з виготовлення та випробування вантажозахоплюючих пристроїв
(стропів, траверсів, захватів), та їх застосування, робітники керуються технічними умовами по
виготовленню та випробуванню вантажозахоплюючих пристроїв ТУ-У 29.2-22959884-002-2003,

з
які розроблені науково-технічним центром «Монтажспецтехніка»
інституту
проблем
надійності машин і споруд.
Наказом по підприємству призначені відповідальні за безпечне проведення робіт
вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками, безпечну експлуатацію та
справний стан вантажозахватних пристроїв і тари.
В структурних підрозділах розпорядженням призначені працівники які виконують роботи з
виготовлення та випробування вантажозахватних пристроїв, які пройшли спеціальне навчання,
перевірку знань та мають посвідчення слюсаря по такелажу та виготовленню вантажозахватних
пристроїв.
При виготовленні виготовленню_____ вантажозахватних пристроїв використовуються
сертифіковані матеріали, які відповідають вимогам законодавства з охорони праці України.
Наказом Генерального директора № 608 від 01.12.2017 затверджене Положення «Про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці на ПАТ «ПІВДГЗК».
Всі робітники, які виконують роботи з виготовлення та випробування вантажозахоплюючих
пристроїв (стропів, траверсів, захватів) щорічно проходять навчання та перевірку знань з питань
охорони праці та безпечних методів робіт. Не рідше 1 разу на 3 місяці працівники проходять
інструктаж з питань охорони праці та перевірку знань.
Всі працівники ПАТ «ПІВДГЗК», які залучені до виконання робіт з виготовлення та
випробування вантажозахоплюючих пристроїв (стропів, траверсів, захватів) 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» №851 від 07.11.2017.
Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією. В наявності навчальнометодичне забезпечення. Фонд нормативно-правової літератури (НПАОП 0.00-1.80-18) Правила
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання; Н П А О П 0.00-1.24-10 «П равила охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом»_____ та інші), фахові інструкції та
методики в наявності.

К.А. Федін
(ініц іали т а пріз ви щ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці «с ^ ' »
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