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Організаційно-правова форма за КОАТУУ 230 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

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

Договір серії 220/01 № ЦВ-006/170070 від 03.02.2017р. укладений з Приватним 
акціонерним товариством «Українська пожежно-страхова компанія».

Я, Тараненко Сергій Дмитрович,
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, устаткування підвищеної 
небезпеки:

1. Роботи підвищеної небезпеки:
1.1 радіологічний (дозиметричний) контроль;
1.2 ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 

метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

2. Експлуатація обладнання підвищеної небезпеки, а саме: ковальсько-пресове 
обладнання:

№
п/п

П овне найменування згідно  
технічного паспорта

Інвентарний
номер

М одель,
марка

В иготовлю вач  
(країна, завод)

Дата (рік) 
виготовлення  

(випуску)

1 2 3 4 5 6
1 Прес прав.-гибочн. ПГ-400гор 0401023 П Г-400 СРСР. Полтавський ТРЗ 1976
2 Прес гідравліч. прав. 2-х верт. 040548 П Г-20 СРСР. м. Оренбург 

«Г идропресс»
1957

3 Машина листоправильна 0401537 7x360x800 СРСР м. Краматорськ 1981
4 Ножиці кривошипні 040169 ВМ25/600 Германія. «Пельс» 1947
5 Прес механічний «Пельс» 040524 П М -50 Германія. «Пельс» 1956
6 Прес гідравлічний П63-326 1793 П 6332Б СРСР. м. Оренбург 

«Г идропресс»
1987

7 Прес однокривошипний КГ-2540 2043 К Г-2540 СРСР. во«тмп»
м. Воронеж

1989

8 Прес однокривошипний КГ-2540 2044 К Г -2540 СРСР. в о  «тмп»
м. Воронеж

1989

9 Прес однокривошипний КГ-2540 2045 К Г-2540 СРСР. ВО«ТМ П» 
м. Воронеж

1989

10 Прес однокривошипний КВ-2538 2046 К В -2538 СРСР. во«тмп» 
м. Воронеж

1989



11 Прес однокривошипний КВ-3539 2047 К В -3539 СРСР. ВО«ТМ П» 
м. Воронеж

1989

12 Прес однокривошипний КВ-3539 2048 К В -3539 СРСР. ВО«ТМ П» 
м. Воронеж

1989

13 Прес гідравлічний П6332Б 2052 П 6332Б СРСР. м. Оренбург 
«Г идропресс»

1989

14 Прес гідравлічний П6334 2054 П 6334 СРСР. м. Оренбург 
«Г идропресс»

1989

15 Ножиці алігаторні 2289 Н -2732 СРСР. м. Азов 1992
16 Прес однокривошипний КГ-2538 2302 К В -2538 Росія. ВО «КПО» 

м.Воронеж
1993

17 Прес однокривошипний КГ-2540 2303 К Г -2540 Росія. ВО «ТМП» 
м. Воронеж

1993

18 Прес однокривошипний КС-2134 2380 К С -2134 Україна 
м. Івано-Франківськ 

«Прессмаш»

1999

19 Прес 2-х кривошипний К3034 2381 К 3034 Росія. ВО «КПО» 
м.Воронеж

1999

20 Прес гідравлічний П6330 2391 П 6330 Росія, м.Оренбург 
«Г идропресс»

1999

21 Ножиці кривошипні Н481 2420 Н481 Росія, м.Оренбург 
«Г идропресс»

1999

22 Прес ПГ250 2481 П Г250 Росія. ПКТБЦТВР МПС 
м. Новосибірськ

2000

23 Прес фрікціоний «Винсан» 2548 «Винсан» Чехія. ЧЗПА 2001
24 Прес однокривошипний КС2134 2770 КС2134 Україна 

м . І вано-Франківськ 
«Прессмаш»

2003

25 Ножиці кромкоріжучі «СС» 30 2775 СС 3245x30 «Рготесаш » Франція 2003
26 Прес 2-х кривошипний КС3036 

(33036
2871 КС3036 Україна 

м. Івано-Франківськ 
«Прессмаш»

2004

27 Прес ексцентриковий А С -160 01420 А С -160 Югославія 1980
28 Прес ексц. мех. подвійної дії 040089 «Вейнгарт» Німеччина 1944
29 Прес механічний гвинтовий 

фрикціоний
040109 Ф А -127 Німеччина 1946

30 П/автомат профіленакат. М2528 0401148 А 2528 м. Азов з-д КПА 1978
31 Прес-ножиці комин. «Пельс» 040122 П ельс Німеччина 1947
32 Прес мех.винтовий фрикціон. 040143 Н іііе Німеччина 1947
33 П/автомат профіленакат. А2528 0401554 А 2528 м. Азов, з-д КПА 1982
34 Прес мех.винтовий фрикціон. 040734 Ф А -127 СРСР Чемкентський ЗПА 1965
35 Полуавтомат різьбонарізний 040862 5Д 07 СРСР м. Чита 1972
36 Молот ков. шаровий одностієчний 041135 М КШ -1 Німеччина 1946
37 Станок різьбонакатний А2528 1430 А 2528 СРСР. м. Азов з-д КПА 1980
38 Молот пневматичний 1646 М А 4136 СРСР м. Воронеж 1984
39 Прес однокривошипний КЕ2130 1713 К Е 2130 СРСР Южноуральский 

механічний з-д
1985

40 Прес однокривошипний КД-2330 1715 КД2330 СРСР ВО«КПО» 
м. Воронеж

1985

41 Горизонтально-кувальна машина 
ВА-1132

1732 В А 1132 СРСР м. Рязань 
«Тяжпрессмаш»

1985

42 Прес гідравлічно- штампувальн. 
П 0-750

1897 П 0 -7 5 0 СРСР. «Гидропресс» 
м. Дніпропетровськ

1987

43 Прес КД-2128 2017 К Д 2128 СРСР ВО«КПО» 
м. Воронеж

1986

44 Прес гідравлічний 2268 П 6328 Росія м.Оренбург 
«Г идропресс»

1992

45 Волк.профіліруюча машина 2290 В П М Україна. Полтавський ТРЗ 1992
46 Волк.профіліруючая машина 2291 В П М Україна. Полтавський ТРЗ 1992
47 Прес-ножиці НВ5222 2543 Н В 5222 Україна. «КЗМП» 2001
48 Прес фрикціоний ФА124 2840 Ф А -124 Росія. Чемкентський ЗПА 2003
49 Прес правильно-гибочн.гідрав. 0401055 П Г-400 СРСР. Полтавський ТРЗ 1977
50 Прес гибочн.механічний 040240 П ГМ Німеччина. «Дортмунд» 1949
51 Прес ПГ-150 гідравлічний 1702 П Г -1 50 СРСР. «Г идропресс» 

м. Дніпропетровськ
1985

52 Прес правильно-гибочн.гідрав. 1971 РН М 250 Болгарія.
«ПОНАР-ЖИВЕЦ»

1989



53 Автоматизований комплекс 
«АКІО»

2332 «А К ІО »
236.31

Росія.
ВО«Тяжстанкогидропресс»

1997

54 Прес малогаб.спец. МПС-300 2756а МПС-300 Росія. Чемкентський ЗПА 2003
55 Автоматизирований комплекс 

АКІО 236.31
2928 «АКІО»

236.31
Росія . ВО «Тяжстанкоги- 

дропресс»
2004

56 Ст.гибочн. гідравл. рельс. НОКІІІ 3008 Н О К ІІІ Франція 2005
57 Прес масляно-динам ічний 0 4 0 3 9 0 2 (^Вп Іспанія. О N А -Р К Е 88, 2 0 1 2
58 Прес гідравлічний м. П6328 1191 П 6328 СРСР

м.Оренбург «Гидропресс»
1979

59 Правильно-відрізний а-т И В-6118 1667 И В -6 1 18 СРСР м. Хмельницкий 1985
60 Ножиці гільотинні 01920 Н Г-20 СРСР.«ГАРДА» 

м. Дніпропетровськ
1987

61 Ножиці мод. НК 341.6 02214 НК 341.6 СРСР. «ГАРДА» 
м. Дніпропетровськ

1991

62 Прес П6328 0401097 П 6328 СРСР
м.Оренбург «Гидропресс»

1977

63 Ножиці вібраційні 040878 НВ 12 СРСР «ГАРДА» 
м. Дніпропетровськ

1960

64 Прес-ножиці НВ5222 1722 Н В 5222 СРСР «КЗМП» 1985
65 Прес гідравлічний 6328Б 2137 6328Б СРСР

м.Оренбург «Гидропресс»
1989

66 Ножиці кривошипні Н А З121 2223 Н А З 121 СРСР «ГАРДА» 
м. Дніпропетровськ

1991

67 Ножиці гильотинні м .3118 2436 Н 3118 Україна «ГАРДА» 
м. Дніпропетровськ

1999

68 Машина листогибочна И2222 2482 И 2222 Україна м.Краматорськ 2000
69 Ножиці дискові 2781 І-ІД 10014 Україна «ГАРДА» 

м. Дніпропетровськ
2003

70 Прес-ножиці д/різання профілю 2844 П Н рП Україна «ГАРДА» 
м. Дніпропетровськ

2003

71 ТВЧ 045411 125-8.0-
100-ЗУ

Естонія ВО «Естел» 
м.Таллін

2002

72 ТВЧ 045412 160-0.5-
100-ЗУ

Естонія ВО «Естел» 
м.Таллін

2002

73 Піч щільова 041013 СНО-5Х12 СРСР 
ВО «Сібелектротерм»

1987

74 Установка високочастотна 0403348 Г В И З Естонія ВО «Естел» 
м.Таллін

2008

75 Індукційна нагрівальна установка 046638 ІНУ-650-
1-УХлЧ

СРСР ПАТ «ДнСЗ» 
м. Дніпропетровськ

1985

76 Піч камерна прохідна 042946 СНО-6Х12 СРСР 
ВО «Сібелектротерм»

1985

77 Піч камерна прохідна 042947 СНО-6Х12 СРСР 
ВО «Сібелектротерм»

1985

78 Піч нагрівальна щільова 041005 СНО-5Х12 СРСР 
ВО «Сібелектротерм»

1957

79 Лінія гарячого штампування 
високої реборди

2761 ЛГШВР-2 Україна. ПАТ «ДнСЗ» 
м. Дніпропетровськ

2003

80 Лінія штампування підкладок 
стрілочних переводів

2438 ЛГПСП-1 Україна. ПАТ «ДнСЗ» 
м. Дніпропетровськ

1999

81 Механізована установка 
нагрівання і подачі заготівки

2900 МУНПЗ Україна. ПАТ «ДнСЗ» 
м. Дніпропетровськ

2004

На прес масляно-динамічний «(ЖА-РКЕ8», моделі С)Вп-4/20-1,5-А8, зав.№Р-01428, 
виробництва фірми «ОИА-РКЕ8, ЗБ А Б СООР» (Іспанія), 2013 року виготовлення, в наявності 
висновок експертизи № 12.1-09-ОВ-1129.13 щодо відповідності обладнання підвищеної 
небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, 
розроблений ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:

На підприємстві працює 720 осіб. З них: виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки -  
127 працівників, експлуатують заявлене обладнання підвищеної небезпеки, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм - 85 працівників.



Кількість будівель і споруд (приміщень): Аміністративний корпус -  заводоуправління, м. 
Дніпро, вул. Любарського, 181.

Кількість виробничих о б ’єктів (иехів, дільниць, структурних підрозділів):
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ СТРІЛОЧНИЙ ЗАВОД» 
(ПАТ «ДнСЗ») складається з наступних виробничих підрозділів:

1. Основні:
1.1 сталеливарний цех з виробництва високомарганцевого литва;

- плавильна дільниця,
- термообрубна дільниця

1.2 сталеливарний цех з виробництва вуглецевого литва;
- плавильна дільниця,
- термообрубна дільниця

1.3 механозаготівельний цех;
- механоштампувальна дільниця;
- дільниця вістряків;
- ковальсько-пресова дільниця

1.4 механоскладальний цех;
- дільниця складання хрестовин, колійних і рельсових деталей;
- дільниця складання хрестовин

2. Допоміжні:
2.1 служба головного енергетика;

- сантехнічна дільниця;
- газова дільниця;
- електроремонтна дільниця

2.2 ремонтно-інструментальний цех;
2.3 транспортний цех;
2.4 автотранспортний цех
2.5 випробувальна лабораторія
2.6 ремонтно-будівельна дільниця
2.7 відділ капітального будівництва і побуту
2.8 центральний матеріальний склад

Інші відомості:
Перед прийняттям на роботу та періодично робітники ПАТ «ДнСЗ» проходять медичний 

огляд згідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007р. №246 (останнє проходження медичного 
огляду: 01.11.2017р. у КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9 ДОР»),

Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки (відносно заявленого):

Наказом Генерального директора ПАТ «ДнСЗ» від 28.09.2016р. №228 призначені 
відповідальні особи за організацію і безпечне виконання робіт на висоті у відповідних 
підрозділах заводу:

начальник сталеливарного цеху Бабічев Олександр Віталійович;
заступник начальника сталеливарного цеху з виробництва високомарганцевого литва 
Слободянюк Дмитро Валерійович;
заступник начальника сталеливарного цеху з виробництва вуглецевого литва Дмитренко 
Євген Миколайович;
начальник механозаготівельного цеху Тлябічев Адам Магометович; 
начальник механоскладального цеху Копач Дмитро Миколайович; 
начальник служби головного енергетика Любченко Юрій Вікторович; 
начальник ремонтно-інструментального цеху Бржестовький Євген Олегович;

- начальник транспортного цеху Шевчик Сергій Павлович;



начальник автотранспортного цеху Довганенко Олександр Петрович; 
начальник ремонтно-будівельної дільниці Нетяга Віктор Михайлович; 
начальник відділу капітального будівництва і побуту Бойко Павло Миколайович;

- завідуючий центральним матеріальним складом Бочкарь Олександр Володимирович;
Наказом Генерального директора ПАТ «ДнСЗ» від 06.07.2017р. №133 призначені

відповідальні особи:
за справний стан ковальсько-пресового устаткування механозаготівельного цеху (далі- 
МЗЦ) електромеханік Емець Г.Б.,

- за безпечну експлуатацію ковальсько-пресового устаткування МЗЦ: начальник 
ковальсько-пресової дільниці Копил М.М., майстер механоштампувальної дільниці 
Кібець А.В., майстер дільниці вістряків Тищенко 1.1.

Наказом Генерального директора ПАТ «ДнСЗ» від 25.03.2014р. №223 призначений 
відповідальною особою за радіологічну безпеку та радіаційний контроль, облік, збереження і 
видачу джерел іонізуючого випромінювання завідуючий лабораторією неруйнівного контролю 
Гірін Анатолій Васильович.

Наявність слуоюби охорони праці:
У відповідності зі ст.15 Закону України «Про охорону праці», наказом №357 від 19.10.1999р. 

на підприємстві створена і діє служба охорони праці. Працівники керуються в своїй роботі 
посадовими інструкціями та «Положенням про службу охорони праці», яке розроблене згідно 
вимог НПАОП 0.00-4.21-04.

У ПАТ «ДнСЗ» діє Система управління охороною праці; «Положення про систему управління 
охороною праці» затверджене наказом №1 від 04.03.2017р.

Генеральним директором заводу 01.12.2015р. затверджено «Положення про службу охорони 
праці».

Інформація про інструкції:
Згідно зі ст.13 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці» у ПАТ «ДнСЗ» розроблені та затверджені наказом №104 
від 29.04.2016р. інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
На ПАТ «ДнСЗ» організація роботи щодо навчання, перевірки знань з питань охорони праці 

та проведення інструктажів, здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом №214 від 
30.08.2013р. та розробленого на основі типового з урахуванням специфіки підприємства. 
Проходження вступного та первинного інструктажів фіксуються у журналах реєстрації 
інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився 
інструктаж, проставляються підписи.

Згідно до ст.18 Закону України «Про охорону праці» та «Положення про проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві, наказом №54 від 
04.03.2017р. створено постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці у 
працівників у складі:

голова комісії: - технічний директор Дольник В.М.;
члени комісії: - начальник служби охорони праці Дубовик С.А.;

- головний енергетик Любченко Ю.В.;
- головний металург Григорьев В.А.;
- головний технолог Храпач А.І.;
- головний механік Краснов Р.О.;
- інженер з підготовки кадрів-начальник ППКВК Круглова Л.І.

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» генеральний 
директор ПАТ «ДнСЗ» Тараненко С.Д. пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на



виробництві і професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно-правових актів комісією 
Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створена на підставі наказу 
№102 від 27.06.2017р. (копія виписки з протоколу №47 від 16.02.2017р.); технічний директор 
Дольник В.М., начальник служби охорони праці Дубовик С.А., головний металург Григорьєв
В.А., головний технолог Храпач А.І., головний механік Краснов Р.О., головний енергетик 
Любченко Ю.В., інженер з підготовки кадрів-начальник ППК ВК Круглова Л.І., як члени 
постійно -  діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, пройшли 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них 
нормативно-правових актів комісіями Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, що створені на підставі наказів №44 від 07.10.2015р., №405 від 30.11.2016р., №102 від 
27.06.2017р. (копії виписок з протоколів: №157 від 16.03.2017р., №185 від 07.06.2017р., №314 
від 05.09.2017р., №104 від 14.04.2016р., №308 від 02.11.2015р.).

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», технічний 
директор Дольник В.М., начальник служби охорони праці Дубовик С.А., головний металург 
Григорьєв В.А., головний технолог Храпач А.І., головний механік Краснов Р.О., головний 
енергетик Любченко Ю.В., інженер з підготовки кадрів-начальник ППК ВК Круглова Л.І., як 
члени постійно -  діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, 
пройшли перевірку знань НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько- 
пресових робіт» комісією Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що 
створені на підставі наказів №102 від 27.06.2017р. (копії виписок з протоколів: №61-17Д від 
08.09.2017р.).

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», технічний 
директор Дольник В.М., начальник служби охорони праці Дубовик С.А., головний металург 
Григорьєв В.А., головний технолог Храпач А.І., головний механік Краснов Р.О., головний 
енергетик Любченко Ю.В., інженер з підготовки кадрів-начальник ППК ВК Круглова Л.І., як 
члени постійно -  діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, 
пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» комісіями Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що 
створені на підставі наказів №102 від 27.06.2017р., №405 від 30.11,2016р., №44 від 07.10.2015р.. 
№24 від 01.04.2015р. (копії виписок з протоколів: №291 від 18.08.2017р., №109 від 29.05.2017р., 
№152 відіб.05.2017р., №89 від 05.04.2016р., №317 від 06.11.2015р.).

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», відповідальні 
особи за організацію і безпечне виконання робіт на висоті пройшли перевірку знань НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісіями Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровській області, що створені на підставі наказів №405 від 
30.11.2016р., №44 від 07.10.2015р., №7 від 06.02.2015р. (копії виписок з протоколів: №112 від 
19.04.2017р., №341 від 26.10.2016р., №251 від 19.08.2016р., №89 від 05.04.2016р., №212 від 
12.08.2015р.).

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», заступник 
начальника МЗЦ з виробництва Степанченко А.О., начальник механоштампувальної дільниці 
МЗЦ Вігура Т.В., начальник ковальсько-пресової дільниці МЗЦ Копил М.М., майстер 
механоштампувальної дільниці МЗЦ Кібець А.В., майстер дільниці вістряків Тищенко 1.1., як 
керівники структурних підрозділів, де експлуатується ковальсько-пресове устаткування, 
пройшли перевірку знань НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько- 
пресових робіт» комісією ПАТ «ДнСЗ», що створена на підставі наказу №54 від 04.03.2017р. 
(протокол: №48 від 18.09.2017р.).



Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та стандарту ЕК 130 9712:2012 
«Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу з неруйнівного контролю» 
фахівці підприємства з неруйнівного контролю Гірін А.В. та Олійник О.В. пройшли 
сертифікацію у Центрі сертифікації при УТ НКТД і мають сертифікати відповідно 
№10235.КТ.2/16 та №10407.КТ.2/16.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці працівників:
Організація роботи на ПАТ «ДнСЗ» щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та 

проведення інструктажів здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом №214 від 
30.08.2013р. та розробленого на основі типового з урахуванням специфіки підприємства. 
Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового і цільового інструктажів 
фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, номери 
інструкцій, за якими проводився інструктаж, проставляються підписи.

На ПАТ «ДнСЗ» розроблені та затверджені Генеральним директором заводу програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці, затверджено графік проведення перевірки 
знань з питань охорони праці. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються 
протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 60 робітників 
ПАТ «ДнСЗ», які виконують роботи на висоті, пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією ПАТ «ДнСЗ», що створена 
на підставі наказу №54 від 04.03.2017р. (протоколи: №9 від 15.02.2017р., №7 від 11.02.2017р., 
№34 від 23.06.2017р., №36 від 04.08.2017р., №15 від 11.05.2017р).

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 65 робітників 
ПАТ «ДнСЗ», які виконують роботи на ковальсько-пресовому устаткуванні та роботи з ремонту 
цього устаткування, пройшли перевірку знань НПАОП комісією ПАТ «ДнСЗ», що створена на 
підставі наказу №54 від 04.03.2017р. (протоколи: №13 від 14.04.2017р., №15 від 13.04.2017р., 
№27 від 06.06.2017р., №33 від 23.06.2017р., №34 від 23.06.2017р).

Відповідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 2 робітника ПАТ 
«ДнСЗ», які виконують роботи з радіологічного (дозиметричного) контролю, пройшли 
перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці комісією ПАТ «ДнСЗ», що 
створена на підставі наказу №54 від 04.03.2017р. (протокол №21 від 26.05.2017р.).

Експлуатаційна документація:
На ПАТ «ДнСЗ» в наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної 

небезпеки. В наявності паспорти та інструкції з експлуатації на усе обладнання і схеми його 
розміщення по виробничим дільницям. Також є схеми розміщення трубопроводів і 
газопроводів. Обладнання знаходиться у справному стані, що підтверджено актами перевірок, 
записами у паспортах та ремонтних журналах.

На ПАТ «ДнСЗ» риштування, помости пройшли випробування і складені акти приймання їх 
в експлуатацію. На запобіжних поясах в наявності бірки з інвентарними номерами та датою 
проведення наступного випробування. Технічна документація (документи з експлуатації) з 
відміткою служби (відділу) технічного контролю виробника засобів колективного та 
індивідуального захисту в наявності. Своєчасно проводяться необхідні експлуатаційні 
випробування драбин, запобіжних поясів та риштувань.

Для визначення ефективної дози зовнішнього опромінення осіб персоналу категорії А ПАТ 
«ДнСЗ» проведено градуювання детекторів ТЛД-500, підготовлена та видана одна касета 
індивідуального ношення термолюмінесцентних дозиметрів.



Щоквартально проводяться вимірювання поглинених та визначення ефективних доз 
зовнішнього опромінення за експонованими дозиметрами, а також вимірювання фонові та для 
відбракування детекторів. За результатами виміряних доз зовнішнього опромінення осіб 
персоналу категорії А своєчасно оформлюються відповідні звіти та протоколи.

Послуги з радіаційного захисту виконуються згідно договору №14/17 від 24.02.2017р., який 
укладено з ТОВ «ДЦ «Радіоекологія».

На радіометр-дозиметр СТОРА-ТУ зав.№0804749 в наявності «Свідоцтво про повірку 
(калібрування) робочого засобу вимірювальної техніки» №13-3/1911, яке чинне до 25.01.2018р.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники ПАТ «ДнСЗ» в повному обсязі забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту відповідно до особливостей виробництва та 
технологічного процесу згідно з наказом по підприємству №63 від 18.04.2017р. «Про 
організацію забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту» (ст.8 Закону України «Про охорону праці»).

Для виконання робіт на висоті в наявності пояс запобіжний безлямочний з ланцюговим 
стропом 2ПБ у кількості 6 шт, та пояс запобіжний пояс запобіжний зі стропом з металевого 
ланцюга ПБ-1 у кількості 8 шт. (Протокол про випробування №2 від 20.10.2017р.).

Для визначення ефективної дози зовнішнього опромінення осіб персоналу категорії А, які 
виконують роботи з радіологічного (дозиметричного) контролю в наявності 2 індивідуальних 
дозиметра (№0067658 та №0090571) з детекторами ТЛД-500.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення:
Матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення підприємства відповідає 

вимогам законодавства з охорони праці та промислової безпеки в повному обсязі.
Наказом Генерального директора ПАТ «ДнСЗ» №28 від 26.01.2017р. затверджений «Перелік 

нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, вимоги яких поширюються на

Декларація зар( урналі обліку суб’єктів господарювання у територіально?.

діяльність підприємства».
На ЦАТ <ДнСЗ» в  наявності кабінет з охорони праці в якому проводяться навчання ті 

перевірка зн цдтань охорони праці. Кабінет забезпечено відповідними плакатами

Р-

С.Д. Тараненко
(ініціали та прізвище)

органі Держпраціжпраці


