
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСТАЛЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________ 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4
місцезнаходження,
33718431

код з ЄДРПОУ

____________ директор -  Коротков Андрій Миколайович__________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________(056) 3715040_____________________
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;

______ 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Дніпросталевська, 4________
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 Договір № 4422.0000086 з
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА»__________________________________ .

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________звіт________ за
результатами аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-РЗ 16.20 від 27.04.2020 р.,
проведеного ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»___________________

(дата проведення аудиту)
________________________________ Я. Коротков Андрій Миколайович,____________

(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 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Технологічне устатковання металургійного виробництва:
вертикальна сушка сталерозливного ковша з боксом та системою аспірації. 2019 р.в., 

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
виробництва компанії «СНВА 5.Г.1.», Італія. 
номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,



Кількість робочих місць -  20, у тому числі 14, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «М3 «ДНІПРОСТАЛЬ» має адміністративно-побутові та виробничі приміщення 
(електросталеплавильний комплекс з виробництва безперервнолитої заготовк 
и), що розташовані за адресою: 49051, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, 
вул. Дніпросталевська, 4 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
про реєстрацію прав та їх обмежень від 11.03.2014 p., індексний номер витягу: 18843042).

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці TOB «КСЕМ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Коротков Андрій Миколайович, операційний директор Мікьєлан Андреа, 

заступник директора з технічного обслуговування Єрак Володимир Миколайович, 
заступник директора з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища 
Михеєнков Євген Васильович, головний енергетик Андрійчук Дмитро Ігоревич, 
начальник газової дільниці Кравченко Павло Іванович, голова профспілкового комітету 
пі гтприємства Гришина Наталія Геннадіївна пройшли навчання з загального курсу 
охорони праці в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 95/4.4/2019 від
15.04.2019 p.. № 236 від 28.02.2019 p.. № 1088 від 27.09.2018 p., № 1140 від 23.09.2019 p.. 
№ 1047 від 20.09.2018 p.. № 199 від 21.02.2019 p.).

Заступник директора з технічного обслуговування Єрак Володимир Миколайович (V 
група е електробезпеки, до та вище 1000В), заступник директора з промислової безпеки, 
охорони праці та навколишнього середовища Михеєнков Євген Васильович (IV група е 
електробезпеки, до та вище 1000В), головний енергетик Андрійчук Дмитро Ігоревич (III 
група е електробезпеки, до та вище 1000В), начальник газової дільниці Кравченко Павло 
Іванович (IV група е електробезпеки, до та вище 1000В), начальник дільниці підготовки 
ковшів Скумін Руслан Васильович (IV група е електробезпеки, до та вище 1000В) 
пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачі», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 500 від 25.05.2018 p., № 
1195 від 04.10.2019 p.. № 1541 від 20.12.2019 р.).____________

Головний електрик Таряник К.В. (V група е електробезпеки, до та вище 1000В), 
старший майстер з ремонту та експлуатації електрообладнання Колодяжний В.О. (V група 
е електробезпеки, до та вище 1000В), майстер з ремонту та обслуговування 
вантажопідіймального електрообладнання Дзюба Е.В. (V група е електробезпеки, до та 
вище 1000В). майстер з ремонту та обслуговування електрообладнання допоміжної 
дільниці Лєтов Є.О. (V група е електробезпеки, до та вище 1000В). майстер з ремонту та 
обслуговування електрообладнання МНЛЗ Кононенко В.М. (V група е електробезпеки, до 
та вище 1000В). майстер з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювання 
Власов О.Л. (IV група е електробезпеки, до та вище 1000В), майстер з автоматизованих 
системуправління виробництвом Кушпін В.В. (IV група е електробезпеки, до 1000В), 
інженер з релейного захисту та електроавтоматики Завадський І.В. (IV група е 
електробезпеки, до та вище 1000В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачі», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 363 від
29.03.2019 р.. № 1195 від 04.10.2019 p.. № 777 від 26.06.2019 p.. № 1041 від 20.09.2019 p.).



Заступник директора з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього 
середовища Михеєнков Євген Васильович, головний енергетик Андрійчук Дмитро 
Ігоревич, начальник газової дільниці Кравченко Павло Іванович, начальник дільниці 
підготовки ковшів Скумін Руслан Васильович пройшли навчання НПАОП 27.1-1.09-09 
«Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії» в ТОВ 
«УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протоколи № 1435 від 26.11.2019 р., № 1309 від 14.11.2018 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом №438 від 20.12.2019 відповідальність за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства покладено на головного електрика Таряника К.В. 
Наказом № 104/2 від 02.04.2020 р. відповідальність за безпечну експлуатацію 
вертикальної сушки сталерозливного ковша з боксом та системою аспірації покладено на 
начальника дільниці підготовки ковшів Скуміна Р.В.

Наказом № 305 від 14.11.2011 р. відповідальність за безпечну експлуатацію газового 
господарства призначено начальника газової дільниці Кравченка П.І.

На Підприємстві розроблено паспорт газового господарства.
На Підприємстві розроблено та введено в дію наказом № 121 від 03.03.2012 р. 

«Положення про газову службу підприємства».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаютьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки;

У ТОВ «МЗ «ДНІГІРОСТАЛЬ» наказом № 30 від 16.03.2011 р. створено службу 
охорони праці.

Наказом № 320/3 від 30.08.2019 р. у ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» обов'язки керівника 
служби охорони праці покладено на заступника директора з промислової безпеки, 
охорони праці та навколишнього середовища Михеєнкова Є.В.

н а я в н істю  с л у ж б и  о х о р о н и  праці

У ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» розроблені, затверджені і введені в дію: «Положення 
про систему управління охороною праці у ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (наказ № 421/1 від
17.10.2018 р.); «Положення про службу охорони праці» (наказ № 149 від 25.04.2020) 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
(наказ № 421/1 від 17.10.2018 р.).

У ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» затверджені та введені в дію посадові інструкції.
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно 

до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.___________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також 
з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - 
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі 
перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, 
яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

У ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» наказом № від створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці у складі:
-Заступник директора з промислової безпеки охорони праці та навколишнього 
середовища, голова комісії;
-Головний механік, член комісії;
-Головний електрик, член комісії,
-Головний енергетик, член комісії.



-Представник прфспілкової організації, член комісії;
-Представник органів Держпраці( по узгодженню), член комісії;

- Страховий експерт( по узгодженню), член комісії.
У ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» наказом № 501/4 від 19.12.2018 р. створена комісія з 

перевірки знань з НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві 
підприємств чорної металургії» у складі: голова комісії: заступник директора з 
промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища Михеєнков С.В.; 
члени комісії: головний енергетик Андрейчук Д.І.; начальник газової дільниці 
Кравченко П.І.; начальник дільниці підготовки ковшів Скумін Р.В.

У ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» наказом № 104/1 від 02.04.2020 р. створена комісія з 
перевірки знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачі» (з урахуванням змін, внесених наказом № 329 від 06.09.2019 p.), у складі: 
голова комісії: головний електрик Таряник К.В.; члени комісії: заступник директора з 
промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища Михеєнков С.В.; 
старший майстер з ремонту та експлуатації електрообладнання Колодяжний В.О; майстер 
з ремонту та обслуговування вантажопідіймального електрообладнання Дзюба Е.В.; 
майстер з ремонту та обслуговування електрообладнання допоміжної дільниці Лєтов С.О.; 
майстер з ремонту та обслуговування електрообладнання МНЛЗ Кононенко В.М.; 
майстер з ремонту та обслуговування автоматики і засобів вимірювання Власов О.Л.; 
майстер з автоматизованих системуправління виробництвом Кушпін В.В.; інженер з 
релейного захисту та електроавтоматики Завадський І. В.

У ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» затверджені і введені в дію інструкції з охорони 
праці, в тому числі: «Інструкція з охорони праці для ковшового ділянки підготовки 
ковшів»; «Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних та 
вибухонебезпечних робіт» (накази № 162 від 23.04.2018 p., № 399 від 11.11.2019 p., № 38 
від 10.02.2020 p.).

Ковшові (14 осіб) Левковський І.В., Шумік П.О., Федоров О.C.. Бобришев П.В., 
Леднянський І.С., Пидкевич М.П., Орловський Ю.В., Коновалов A.B., Кипренко В.В., 
Пузіков В.В.. Порох Д.В., Бас Ю.А.. Бабенко С.В., Волокита P.C. здобули професійну 
підготовку за фахом «ковшовий» в ТОВ «МЗ «ДНІПРОСТАЛЬ» (протоколи 
кваліфікаційної комісії № 12 від 16.01.2019 p., № 70 від 17.05.2019 p., № 109 від
20.08.2019 p.. № 97 від 24.07.2019 p.. № 126 від 05.09.2018 p.. № 23 від 
08.06.2015 p.. № 14 від 14.03.2013 p., № 18 від 10.12.2012 p.), пройшли чергову перевірку 
знань з пожежно-технічного мінімуму(протоколи № 21 від 04.02.2020, № 22 від 
05.02.2020. №23 06.02.2020. №25 від 07.02.2020, №26 від 11.02.2020. №27 від 12.02.2020, 
№ 28 від 13.02.2020. № 36 від 16.03.2020. №37 від 17.03.2020). пройшли чергову перевірку 
знань з електробезпеки (протоколи № 14 від 23.10.2019. № 16 від 21.10.2019. №17 від
24.10.2019. №18 від 25.10.2019. № 25 від 13.11.2019. № 28 від 20.11.2019. №31 від
04.12.2019. № 32 від 04.12.2019)

Ковшові пройшли навчання та перевірку знань інструкцій з охорони праці. 
НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної 
металургії», в обсязі робіт, що виконуються, комісією підприємства (протоколи перевірки 
знань № 2 від 15.01.2020 p.. № 6 від 17.01.2020 p.. № 14 від 22.01.2020 p.. № 18 від
24.01.2020 p.. № 24 від 28.01.2020 p.. № 45 від 07.02.2020 p.. № 1 від 06.04.2020 p.).
_____ На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні
журнали:

- журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків;



- журнал реєстрації аварій;
- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;
- журнал перевірки знань з електробезпеки у персонала з першою групою

електробезпеки;
- журнал щозмінних обходів з охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві є в наявності технічний паспорт на обладнання, що 

використовується, а саме: вертикальна сушка сталерозливного ковша з боксом та 
системою аспірації. 2019 р.в.. виробництва компанії «СЕВА з.г.І.». Італія. На вертикальну 
сушку сталерозливного ковша з боксом та системою аспірації. 2019 р.в.. виробництва 
компанії «СЕВА 5.Г.1.», Італія. ДН «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» надано позитивний 
висновок експертизи, щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та пропмислової безпеки 
№ 12.1-Р9-ОВ-0179.20 від 25.02.2020 р. Представлено договір № ПУ 1218138 від
19.12.2018 р. з ТОВ «НЕОН» на надання послуг з технічного обслуговування 
газовикористовуючого обладнання (ТОВ «НЕОН» має дозвіл № 0267.17.12 від 14.03.2017 
р.. виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області).

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального 

взуття згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом 
директора № 02/РП від 19.03.2019 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники 
забезпечені засобами захисту (костюм брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці
брезентові, знаки безпеки).___________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
_____На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники 
Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у 
Відокремленому підрозділі «Поліклініка» ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський 
трубопрокатний завод» (надано заключний акт за результатами періодичного медичного 
огляду працівників від 14.05.2019 р.). За результатами заключного акту працівники 
допущені до виконання робіт.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що 
зберігається як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема при експлуатації 
задекларованого обладнання наявні нормативно-правові акти: Закон України Про охорону 
праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 14.10.1992, із змінами; НПАОП 27.0- 
1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»; НПАОП 27.1-1.09-09 
«Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

завової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

А.М. Коротков
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / #  2(к^р- № ________ .

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.


