
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮЖКОКС»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1, _
ЄДРПОУ 05393079,_____________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
_____ в.о. генерального директора Гайдаєнко Олександр Сергійович, тел. (0569) 56-52-03

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
факс (0569) 56-52-29, E-mail: Sekretar@bkoks.dp.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;
51909, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1_____

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
укладено договір зі страховою компанією «АСКА» про обов’язкове страхування цивільної_________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, яка може бути нанесена пожежами та аваріями

на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожаровибухонебезпечні об’єкти та об’єкти_________
господарювання, діяльність яких може призвести до аварій екологічного та/або санітарно- епідеміоло
гічного характеру_Договір № 3510500/12-26/20від 28.12.2020р., діє до 31.12.2021р._________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _12.05.2020 р.__________
(дата проведення аудиту)

Я, Гайдаєнко Олександр Сергійович __________________________________________________,
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

Технологічне устатковання металургійного та ливарного виробництва:
молот кувальний МБ 413 В, інв. №11613, 1985 р.в., СРСР: ножиці кривошипні Н -470, інв. № 19155, 
1997 р.в., Україна; верстат вальцезгибальний И2220, інв. № 101691, 1190 р.в., СРСР; станок 
кромкозгибальний ЗК 634, інв. № 19138, 1994 р.в., Росія, вагранка, інв.№ 4309, 1959 р.в., СРСР.; 
Сховище №4 (резервуар вертикальний для сирого бензолу), інв. № 101164, 1974 р.в., СРСР, експертне 
заключення №890.16.12.1-25.91, здійснено ЛП«ПРИЛНІПРОСЬКИЙ ЕТЦ» від 21.10.2016 р.

та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць 1286, з них у тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
980

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
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Кількість структурних підрозділів 45, з них 10 цехів; кількість будівель і споруд 255 за адресою_____
Україна, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вул. Вячеслава Чорновола, буд. 1_________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: в.о. Генерального директора-Гайдаєнко Олександр Сергійович, директор з 

інжинірингу -  Струсевич Іван Володимирович, директор з охорони праці, промислової безпеки та 
екології Рибкін Руслан Володимирович, відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» пройшли навчання та 
перевірку знань з охорони праці в Державному підприємстві «Придніпровський експертно-технічний 
центр Держпраці», НПАОП 0.00-5.11-85. «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», 
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.80
18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», (Загальний курс з охорони праці, НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони 
праці в металургійній промисловості», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві», НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних 
підприємств і виробництв», НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії», протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці №103-19 від 07.11.2019р., № 108-19 від 26.11.2019р. створеної на підставі наказу 
Держраці від 15.05.2017р. № 65, протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
№110-20 від 23.12.2020р., створеної на підставі наказу Держпраці №41від 05.03.2020р..______________

Наказом №656 від 25.09.2020р. призначено відповідальних осіб: за справний технічний стан 
обладнання з механічної частини механіка цеху СТТРКО Омелюту О.Г., протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці №101-20 від 03.12.2020р., створеної на підставі наказу 
Держпраці______________________ №307______________________ віз______________________ 01.12.2020р.

На підприємстві розроблені та затверджені навчальні плани та програми навчання робітників з 
подальшою перевіркою знань комісією з перевірки знань з питань охорони праці.
Наказом №443 від 25.06.2020р. затверджено «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».

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

Наказом №714 від 22.10.2018 на підприємстві створена та функціонує Дирекція з охорони 
праці, промислової безпеки та екології, яка здійснює на підприємстві організацію і контроль 
виконання вимог законодавства України про промислову безпеку, охорону праці та навколишнє 
природне середовище. Наказом №295 від 03.12.2020р. Рибкін Руслан Володимирович очолює 
дирекцію, яка підпорядковується генеральному директору. До складу дирекції входять відділ охорони 
праці, відділ промислової безпеки та. відділ екології. На підприємстві переглянуто та введено в дію 
Положення про відділ охорони праці дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології 
затверджено 24.12.2020, Положення про відділ промислової безпеки дирекції з охорони праці, 
промислової безпеки та екології затверджено 06.01.2021р. що відповідає НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці», діє Положення про систему управління охороною 
праці, затверджене наказом в.о. генерального директора від 29.07.2020 № 517. Наказом №320 від 
08.05.2020 у ПРАТ «ЮЖКОКС» затверджено склади заводської та внутрішньоцехових комісій з 
перевірки знань з питань охорони праці електробезпеки. Всі члени комісій з перевірки знань з охорони 
праці, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та інших нормативно-правових
документів з охорони праці._____________________________________________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал видачі інструкцій з охорони праці; журнали протоколів 
перевірки знань з електробезпеки; журнал обліку та зберігання засобів захисту; журнал реєстрації 
видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки, , агрегатний журнал.



Згідно НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» на 
підприємстві розроблені та затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями робітників 
та видами виконуваних робіт: Загальнозаводська інструкція з охорони праці №1 з надання 
долікарської допомоги при нещасних випадках, затверджена наказом №784 від 08.09.2020р.; 
Інструкція з охорони праці №12-91-2020 вагранщика ремонтно-механічної дільниці, затверджена 
наказом №486 від 10.07.2020р., Інструкція з охорони праці №12-92-2020 стерженщика ремонтно- 
механічної дільниці, затверджена наказом №534 від 04.08.2020р., Інструкція з охорони праці № 12-95
2020 Для слюсарів-ремонтників та слюсарів механозбиральних робіт, затверджена наказом №675 від 
30.10.2020р.

Працівники, під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві інструктажі 
з охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з 
правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій і пожеж. Працівники, які виконують 
роботи підвищеної небезпеки, проходять навчання та перевірку знань з охорони праці на підприємстві 
та в навчальних закладах «Дніпровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» державного
публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія Укрбудтаун».___________________________

Роботи на діючому устаткованні виконують: вагранщик 5 розряду Сафронов М.Л., щорічна 
перевірка знань з питань законодавчих и нормативних актів з охорони праці протокол № 799 від 
23.11.2020р., стерженщик 4 розряду Шмигора О.В., щорічна перевірка знань з питань законодавчих и 
нормативних актів з охорони праці протокол № 799 від 23.11.2020р.,слюсар 6 розряду Лось Г.О., 
щорічна перевірка знань з питань законодавчих и нормативних актів з охорони праці протокол № 799 
від 23.11.2020р., слюсар-ремонтник 6 розряду Терещенко В.О., щорічна перевірка знань з питань
законодавчих и нормативних актів з охорони праці протокол № 799 від 23.11.2020р._________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На устаткування підвищеної небезпеки наявна експлуатаційна документація (паспорти,

керівництво з експлуатації акти технічного стану, графіки обслуговування)._________________________
експлуатаційної документації,

У відповідності до вимог ст.17 Закону України «Про охорону праці» та «Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій» наказ МОЗ України від 21.05.2007 №246, працівники 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний огляд в 
медико-санітарній частині УПЬ ПАТ «Дніпровський меткомбінат» заключний Акт за результатами
періодичного медичного огляду працівників ПРАТ «ЮЖКОКС» від 12.06.2020._____________________

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені безоплатно (каски, захисні окуляри, 
сигнальні жилети), на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, 
пов’язаних із забрудненням або з несприятливими метеорологічними умовами згідно НПАОП 27.0 - 
3.01-08 «Норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального взуття і спеціальних засобів 
індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості" спеціальний одяг, спеціальне 
взуття та інші засоби індивідуального захисту. Забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту регламентується НПОАП 0.00-7.17
18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці».______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці відповідно до діючого реєстру
НПАОП: Закон України «Про охорону праці» №229-ГУ від 21.11.2002р.___________________________

«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107_______________________________________

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 розробки та затвердження власником нормативних актів з охорони 

праці. що діють на підприємстві»________________________________________________________________



НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»_______________________

НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт»_________________________ _ _ ______________________________________________________________

НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»__________________________________

НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»_______
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та_____________
пристроями»____________________ _ ________ ______________________ __________________________
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»____________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском»____________________________ ____________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»________________
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»__________________
НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»_________________________
НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на_____________
підприємствах чорної металургії»___________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»_____________
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті».__________________
НПАОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в газовому господарстві коксохімічних підприємств і 

виробництв». Нормативна база регулярно оновлюються за допомогою інтернету та друкованих 
видань, обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчальна аудиторія для
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками.__________________________

овоїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

_______ О.С. Гайдаєнко___________
(підпис) (ініціали та прізвище)

20* /р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ /р . № / 1£ -______ .

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на

експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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."

«uа йпоазління Двржг,Раи-* \ТОВН


