Центр надання адміністративних послуг
м- Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці

Т

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.com.ua___________________________________________
телефаксу, адреса електронної пош ти;

для ф ізичної 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______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

майданчик ПАТ «ПІВДГЗК»__________ ________________________________________________ _
машин, механізмів, уст атковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами, стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди не укладався________________________________ __
(найменування ст рахової компанії,

строк д ії 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
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: Радіологічний (дозиметричний) контроль._______________________ ______ ^
(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,

ризик 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)

Інші 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

На підприємстві наказом №2 від 02.01.2018 створена постійно - діюча комісія з перевірки
інструктаж у з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

знань нормативних документів з охорони праці, до складу якої входять:
нормат ивно-правової та мат еріально-т ехнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Голова комісії - директор з охорони праці, промислової та екологічної безпеки Шевченко
Олександр Володимирович. Пройшов навчання та перевірку знань ДІЇ «ГНМЦ Держпраці»
Загальний курс «Охорони праці». Комісія створена наказом Держпраці №65 від 15.05.2017.
Протокол №152-17 від 29.05.2017.
Члени комісії - начальник віллілу 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.
Головний енергетик Перехрест Анатолій Іванович. 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 .
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.
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.
Начальник пожежної команди Юріцин Віталій Сергійович. 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.
Начальник радіоізотопної лабораторії Бочукін Олег Анатолійович призначений Наказом по
підприємству №986 від 31.12.2015 р. призначений відповідальним за:
радіаційну безпеку при роботах з ДІВ:
облік видачу, контроль за переміщенням ДІВ по підприємству, зберігання ДІВ в сховищі
радіоактивних речовин:
організацію збору, зберігання та передачу радіоактивних відходів на захоронення.
Інженер- дозиметрист Хіхлова Яна Олегівна Наказом по підприємству №986 від 31.12.2015
призначена відповідальною за радіаційний контроль.
Інженер 1 категорії Бородінов Юрій Миколайович Наказом по підприємству №986 від
31.12.2015 призначений відповідальним за якість робіт з використанням ДІВ; Наказами по
підприємству №201 від 20.03.2014 р. та №845 від 20.09.2016. особам, що безпосередньо працюють
з ДІВ призначена категорія «А»;
На підприємстві діє положення «Про службу охорони праці ПАТ «ПІВДГЗК», затверджене
наказом Генерального директора №248 від 05.06.2018, Стандарт підприємства «Система
управління охороною праці на виробничому рівні», затверджений наказом Генерального
директора №627 від 18.12.2017.
Підприємство має ліцензію №ОВ 06005, видана 14.08.2013 р. (дійсна до 14.08.2020 р.) на
виконання робіт з отримання (придбання), експлуатація, зберігання та передачі (збут) джерел

з
іонізуючого випромінювання (ДІВ), проведення радіаційного (дозиметричного контролю), має
Дозвіл на проведення робіт з джерелами іонізуючих випромінювань, виданий 11.04.2018
На підприємстві створено службу радіаційної безпеки. Розроблені, узгоджені з управлінням
госпродпотребслужби в Дніпропетровській області, та введені в дію наступні документи:
положення про роботу служби радіаційної безпеки ПАТ «ПІВДГЗК»;
інструкція з радіаційної безпеки при проведенні робіт з джерелами іонізуючих
випромінювань;
інструкція з радіаційного контролю;
інструкція щодо дій персоналу в разі радіаційної аварії;
аварійний план дій у разі виникнення радіаційної аварії.
Навчання та Інструктажі з питань радіаційної безпеки проводяться відповідно до вимог
«Порядку проведення навчання и Перевірки знань з питань радіаційної безпеки у персоналу та
посадових осіб суб'єктів окремий видів діяльності у сфері застосування ядерної енергії»;
Наказом по підприємству №667 від 27.12.2017 р. призначена комісія з перевірки знань з
питань радіаційної безпеки. На підприємстві в наявності документація на обладнання, яке
використовується для виконання робіт, обладнання знаходиться в справному стані.
Всі працівники ПАТ «ПІВДГЗК», які виконують роботи підвищеної небезпеки своєчасно
проходять медичні огляди, психофізіологічну експертизу. Один раз на рік працівники проходять
спеціальне навчання та перевірку знань в питань охорони праці. Не рідше 1 разу на 3 місяці
працівники проходять інструктаж з питань охорони праці та перевірку знань. Працівники
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 Основні санітарні правила
забезпечення радіаційної безпеки України" (затверджені Наказом Міністерства охорони здоров’я
України №54 від 02.02.2005 р.); «Норми радіаційної безпеки України» (ДГН 6.6.1. - 6.5.061-2000),
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві, та інші), фахові інструкції
та методики в наявності.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарюва:
органі Держпраці «£^>>
2018 № ^ 3 ^ , /сґ^ /2

територіальному

