
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Публічне Акціонерне Товариство «ДНІПРОВСЬКИЙ 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»_________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51925, Дніпропетровська область, місто Ка’мянське, вулиця Соборна, буд. 18-б,_________________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ: 05393043, Генеральний директор Подкоритов Олександр Леонідович,_____________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (067) 575 01 37, adebelyi@dmkd.dp.ua___________________________________________________
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;

51925, Дніпропетровська область, місто Ка’мянське, вулиця Соборна, буд. 18-б
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

ТДВ «Страхова компанія
(найменування страхової компанії,

«ГАРДІАН», строк дії 31.05.2021, Договір серія ЦВО-20-5341-ДН-0502/30-0307-02 від 02 квітня 2020
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ 14.02.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Подкоритов Олександр Леонідович,
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устатковання напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних
станцій та мереж; технологічне електрообладнання) до 150 кВ включно, а саме: повітряні
лінії 150 кВ: Т-8, Т-9, Т-10, Т-11, 2008р.в., (4 од.), Україна; ОРУ-150 кВ ПС ДРЗ-5 з елегазовим вимикачем
LTB-170D, 2014р.в., Швеція, роз’єднувачами РГН 2014р.в., (3 од.), Росія, роз’єднувачами РЛНЗ,
1965р.в., (3 од.), СРСР; ЗРУ-150 кВ ПС ДРЗ-4біс з елегазовим вимикачем LTB-170D, 2008р.в., (2 од.),
Швеція, роз’єднувачами РГН, 2013р.в., (12 од.), Росія, заземлювачі ЗОН, 2013р.в., (6 од.), Росія;
ЗРУ-150 кВ ПС ДРЗ-11 з елегазовим вимикачем LTB-170D, 2007р.в., (2 од.), Швеція, трансформаторами
струму ТФЗМ, 2007р.в., (6 од.), Україна; силові трансформатори: ПС ДРЗ-11:ТДНМ-63000/100000 150/6 кВ,
2006р.в., (2 од.), Україна, ТМ-1000 35/6 кВ, 2008р.в., (2 од.), Україна, ТМ-10/0,4 кВ, 2007р.в., (2 од.),
Україна; ПС ФКУ-35-ТМ-250 6/0,4 кВ, 2011р.в., (2 од.), Україна; ПС ДРЗ-4біс-ТРДЦН-40000/150,
2008р.в., (2 од.), Україна; ТСЗН-250 10/0,4 кВ, 2008р.в., (2 од.), Україна; ПС ДРЗ-9-ТМ-400 10/0,4 кВ,
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2006р.в., (2од.), Україна; КРУ-З5 кВ ПС ДРЗ-11 з комірками КУ-З5 (12 шт.), 2007р.в., Україна;
КРУ-З5 кВ ПС ФКУ-З5 з комірками КУ-З5 (15 шт.), 2008р.в., Україна; КРУ-6 кВ ПС ДРЗ-4біс з комірками 
КУ-10Ц (57 шт.), 2007р.в., Україна; КРУ-6 кВ ПС Н-Збіс з комірками КУ-10Ц (25 шт.), 2007р.в., Україна; 
КРУ-6 кВ ПС ДРЗ-7 з комірками КУ-10Ц (2 шт.), 2007р.в., Україна; КРУ-6 кВ ПС Н-З з комірками КУ-10Ц 
(18 шт.), 2007р.в., Україна; КРУ-6 кВ ПС UPMQ з комірками КУ-10Ц (12 шт.), 2007р.в., Україна; кабельні 
лінії: 150 кВ-УП1-УП2, 2007р.в., Україна; З5 кВ-ПС ДРЗ-11-ККЦ, ПС Д-ПС ДРЗ-11, 2009р.в., (2 од.),
Україна; 6 кВ-ПС ДРЗ-4біс-ПС НС-ЗА, ГРУ TEЦ-ПС НС-ЗА, 2009р.в., (2 од.), Україна.___________
Електричне _устаткування, технологічне обладнання прокатного цеху :______________________________
Трубозаготівельна дільниця: трансформатори: TM-1000/10, 1955р.в., (6 од.), ЗТЗ СРСР; TM-750/10■________
1955р.в., (1 од.), СРСР; TM-1000/6, 1986р.в., (2 од.), XETO СРСР; TM-1000/6, 1981р.в., (1 од.); ~

ТНЗ-1000, 1986р.в., (1 од.), Elta, Lodz, Poland; ТСЗП-400/10, 1980р.в., (1 p^XYEIM; ТС-З20, 1966р.в., (1 од.); 
ТСЗП-800/10,1980р.в., (1 од.), УETM; ТСЗП-800/10, 1981р.в., (2 од.), УETM; ТСЗП-1000/10, 1986р.в., (1 од.),
УETM; ТСЗП-400/10, 1981р.в., (2 од.),УETM; ТСЗП-6З0/10, 1986р.в., (1 од.),УETM;____________________
TMФ-630/6, 1978р.в., (1 од.); ТСЗП-1000/10, (1 од.); ТСЗПУ-2000/10, 1981р.в., (2 од.); ТСЗПУ-1000/10  ̂
2005р.в., (2 од.); ТСЗПУ-2000/10, 1991р.в., (1 од.); TMЗ-630/10, 1984р.в., (1 од.); TMЗ-630/10, 199Зр.в., (1 од.); 
ТСЗП-1000, 1981р.в., (1 од.); ТСЗП-6З0/10, (1 од.); ТСЗП-1000/10, 1991р.в., (2 од.), YETM; ТСЗП-1000/10  ̂
2005р.в., (1 од.), YETM; ТСЗП-1000/10, (З од.), YETM; TM-1000/10, 1998р.в., (1 од.); ТШ-1000/10, 1998р.в., (2 од.); 
TMФ-630/6, 1951р.в., (1 од.), ЗТЗ СРСР; TMЗ-630/10, 1981р.в., (1 од.); ТСЗПУ-2000/10, 198Зр.в., (1 од.); 
ТСЗПУ-1000/10, 1978р.в., (1 од.), ТСЗП-6З0/10, 1980р.в., (1од.); TСЗПM-800/10, 1977р.в., (1 од.); TMm-5000/Щ 
1982р.в., (1 од.); TMTП-5000/10, 1990р.в., (1 од.), YETM; TмTП-5000/10, 1980р.в., (1 од.); ТСЗСУ-1000/10, 199Зр.в., 
TMB-1000/10, 1977р.в., (1 од.); TMB-1000/10, (1 од.); TÄM-1000/10, 1980р.в., (1 од.); TM-1000/10, 1968р.в., (1 од.); 
TM-1000/6, (1 од.); TM-560/10, 1951р.в., (1 од.); TM-560/10, 1952р.в., (1 од.); TM-1000/10, (1 од.); ТСЗП-1600/10^
1991р.в., (2 од.); ТСЗП-1000/10, 1985р.в., (2 од.); ТСЗП-1000/10, 1990р.в., (1 од.); ТСЗП-1600/10, (1 од.);_______
ТСЗП-1000/10, (1 од.); ТСЗП-800/10; 1976р.в.; (1 од.); ТСЗП-400/10; 1976р.в.; (1 од.); TM-PУM-2000/10; 1970р.в.,
(1 од.); ТСЗПУ-2000/10 1977р.в., (1 од.); ПTM-4000/10, 1960р.в., (1 од.); ТНЗП-6З0/10, 1982р.в., (З од.),_______
Mpo^  TMЗ-100/10, 1980 (2од.); ТС-160/0,5, 1970р.в., (1 од.); ТДТП-8000/10, (1 од.); TMPУ-2600/10, (З од.); 
TM-1800/6, 1962р.в., (1 од.), Mосква; підстанції: п/ст. Н-З з комірками, 1956р.в., (1 од.); КПРУ-6кВ з комірками, 
1981р.в., (1 од.); ETO^ з комірками, 1976р.в., (1 од.); п/ст. №1 6кВ з комірками 195Зр.в., (1 од.); КРУ-TB 6кВ 
з комірками, 1990р.в., (1 од.); РУ-6кВ СД-14000кВА з комірками, 195Зр.в., (1 од.); КРУ-6кВА СД-20000кВА 
з комірками, 1992р.в., (1 од.); п/ст. 6кВ ст. «1200» з комірками, 198Зр.в., (1од.); електродвигуни: ДСЗ-21-104-16  ̂
1987р.в., (1 од.), СРСР; ДСЗ-2121-16, 1959р.в., (1 од.), СРСР; ДСЗ-2114-16, 1977р.в., (1 од.), СРСР; MС-321-10-6■ 
1955р.в., (1 од.), СРСР; MÇ-325-9-12, 1955р.в., (2 од.); А-13-59-6, 196Зр.в., (1 од.); А4-500-4УХЛ4, 2005р.в., (1 од.),
ÇM-300-750,1956р.в., (1 од.), СРСР.___________________________________________________________
Сортопрокатний стан: електродвигун асинхронний з коротко замкнутим ротором тип: АЖВ 630L4L 
BSFM, З200кВт, З150В З-фази 60,ЗГц 1800 об/хв, (2 од.), 2007р.в., АВВ SACE MV Induction 
Machines^ Italy; трансформатор масляний тип: KTRU 7 NA 9700. 8050 кВа, 6000-З150В 50Гц, (1 од.), 
2017р.в., Vaasa^ ABB^ Finland; трансформатор масляний тип: ONAN, З500кВа, 6000/750В 50Гц, 
(З од.), 2007р.в., El/Colombo^ Italy; трансформатор масляний тип: ONAN, З000кВа 6000/750В 
50Гц, (8 од.), 2007р.в., El/Colombo^ Italy; трансформатор масляний тип: FTDO-1000/10Al/k 
1000кВа 6/0,4кВ 50Г ц, (7 од.), 1966р.в., НДР; трансформатор сухий тип: DTE2500/7.2, 2500кВа 6/0,4кВ 50Г ц, 
(14 од.), 201Зр.в., АВВ, Italy; трансформатор сухий тип: DTE1000/7.2, 1000кВа 6/0,4кВ 50Гц, (6 од.), 201Зр.в.,
АВВ, Italy; електродвигун асинхронний тип: А4-400X-8MУЗ 250кВт 6000В З-фази 50Гц________
750об/хв., (4 од.), 2008р.в., ВАТ «Сафоновський електромашинобудівний завод», Росія;_______
електродвигун асинхронний тип: А4-ЗЗ5Х-4УЗ З15кВт 6000В З-фази 50Гц 1500об/хв., (4 од.), 2008р.в., 
ВАТ «Сафоновський електромашинобудівний завод», Росія; розподільча підстанція РП -1, РП-4^
РП-5 6кВ: комплектний розподільчий пристрій, (З од.), 201Зр.в., Siemens NXAIR World;____
трансформатор власних потреб тип: ТСЗ-40/10-УЗ 40кВа 6/0,4кВ 50Гц(КРУ 6кВ:РП-1, РП-З, РП-4, Рп-5)
(8од.), 201Зр.в., ТОВ НПО Eліз, Україна; перетворювач частотний ACS6000, тип______________
АСM6111 А06 1а9 1V2 СЗ7 W3, (1од.), 2008р.в., Order number 11049776, АВВ, Швейцарія.________

Вісепрокатний та шаропрокатний стани: трансформатор головного приводу TMП 2500/10,
(1 од.), 1974р.в.,СРСР; трансформатор 1КТП №1 TMЗ-1000/10, (1 од.), 1974р.в., СРСР;
трансформатор 1КТП №2 TON^94/22, (1 од.), 1974р.в., ЧССР; трансформатори 2КТП, ЗКТП



ТОК-394/22, (4 од.), 1974р.в., ЧССР; трансформатор 4КТП ТСЗ-1000/10ПБВ, (1 од.), 1974р.в., СССР; 
трансформатори 5КТП ТМЗ-1000/10, (1 од.), 1974р.в., СССР; трансформатори 1КТПС ТОЫ-394/22, (2 од.), 
1974р.в., ЧССР; трансформатор 2КТПС №1 ТМЗ-1000/10-72У1, (1 од.), 1974р.в., СССР; трансформатор 
2КТПС № 2Т0^394/22, (1 од.), 1974р.в., ЧССР; трансформатори машинний зал ТСН ТСЗ-160/10, (2 од.),
1974р.в., СССР; електродвигуни ПГР АЗ-12-49-6, (2 од.), 1974р.в., СССР; трансформатори головних______
приводів ШПС-1,2 ТНП 1600/10, (1 од.), 1974р.в., СССР; трансформатор ТСН ШПС-1,2 ТАМ-1000/10, (2
од.), 1962р.в., СССР; трансформатор ТСН стан «120» ТМ-1000/10, (1 од.), 1958р.в., СССР; РУ-6кВ____
ОПС, (1 од.), 1974р.в., СССР; РУ-6кВ ШПС, (1 од.), 1974р.в., СССР. ~
Електричне устаткування, технологічне обладнання електроенергоремонтного цеху: стенд для 
випробування електродвигунів змінного струму, напругою 6кВ, з коміркою КСО, 2008р.в., (1 од.), Україна.
Електричне устаткування, технологічне обладнання ремонтно-механічного цеху: трансформатори_____
ЕТМК1875кВа (375РТМ), (1од.), 1964р.в, СРСР; ТМ4-1000/10-72У1, (4 од.), 1982р.в., СРСР.
Електричне устаткування, технологічне обладнання киснево-компресорного цеху:_______________
К-1500 №1, №2, №3 (СТД-10000-2УХЛ4), 1977р.в., (2 од.), СРСР; К-1500 №4, (СТД-10000-2УХЛ4),
1979р.в., (1 од.), СРСР; К-1500 №5 (СТД-10000-2УХЛ4), 1981р.в., (1 од.), СРСР; К-1500 №6_______
(СТД-10000-2УХЛ4), 1982р.в., (2 од.), СРСР; К-1500 №7, №8 (СТД-10000-2УХЛ4), 1977р.в., (2 од.), СРСР; 
КТК-12,5/35 №1, №2, №7, №7, №8 (СТД-3150-23УХЛ4), 1981р.в., (5 од.), СРСР; КТК-12,5/35 №3, №4 
(СТД-3100-2), 1969р.в., (2 од.), СРСР; КТК-12,5/35 №5 (СТД-3150-23УХЛ4), 1983р.в., (1 од.), СРСР; повітря 
Samsung №1 КС-1SM5000 №1, HYUNDAI АД-1500Hp/1103kW ИЯД3 403-28Е, (1 од.), 2008 р.в., Корея; повітря 
Samsung №2 КС- 1ЯМ5000 №2, HYUNDAI Ад-1500Hp/1103kW ИЯД3 403-28Е, (1 од.), 2008р.в., Корея; азот
Samsung №1 КС-1 SM6000 №1, HYUNDAI АД-3600Hp/2647kW HRA3 503-28E, (1 од.), 2013р.в., Корея; азот
Samsung №2 KC-1SM6000 №2, HYUNDAI АД-3600Hp/2647kW HRA3 503-28E, (1 од.), 2013 р.в., 
Корея; К-500 №3 КС-1 (СТД-3150-23УХЛ4), (1 од.), 1993р.в., СРСР; КТК-7/14 №1, №2 КС-1 (СТМ-1500- 
2), (2 од.), 1959р.в., СРСР; К-250-61-1 №1, №2, №»3 ЦКС (СТМ-1500-2), (3 од.), 1958р.в., СРСР; К-500 №№1, 2, 3 
КС Стан-250 (СТД-3150-23УХЛ4), (3 од.), 1976 р.в., СРСР; К-500 №№1,2,3 КС Стан-250 (СТД-3150-23УХЛ4), (1 од.), 
1991р.в., СРСР;Т/Д №1, №2 КАР-30 №2 (2АЗМ1-630/6000-2У4), (2 од.), 1981, СРСР; Т/Д №1, №2 КАР-30 №3 
(2АЗМ1-630/6000-2У4), (2 од.), 1982, СРСР; КТП 2x630 №1 (ТМЗ-630-6), (2 од.), 1977р.в., СРСР; КТП 2x630 №2, №3 
(ТМЗ-630-6), (4 од.), 1982р.в., СРСР; КТП 2x1000 КС-2 ЦР (ТМЗ-1000-6), (2 од.), 1977р.в., СРСР; КТП 2x1000 
воднева станція (ТМЗ-1000-6), (2 од.), 1982р.в., СРСР; КТП2x2500 КС-2 ЦР (ТМЗ-2500/10у1), (2 од.), 2007р.в., 
Украна;КТП 2x250 КС Ст-250 (ТМЗ-250-6), (2 од.), 1976р.в., СРСР; КРУ2-10Е КС Ст-250 (ВПМЕ-10), (9 од.), 
1976р.в.,СРСР; 00-2x630 КСК (ТМГ4-630/6/0,4-У1), (2 од.), 2011р.в., Україна; КТП-2x630 КС-1 (АВВ РТЕ hi-Т 
Plus), (2 од.), 2011р.в., Корея; повітря Samsung №1 КС-1 SM5000 №1 (LUB-06P-08A/04-1A2B SYS), (1 од.), 2008р.в., 
Корея; повітря Samsung №2 КС-1 SM5000 №2 (LUB-06P-08A/04-1A2B SYS), (1 од.), 2008р.в., Корея; 
азот Samsung №1 КС-1 SM6000 №1 (VL-06E13A06), (1 од.), 2008р.в., Корея; азот Samsung№2 КС-1
SM6000№2 (VL-06E13A06), (1 од.), 2008р.в., Корея.__________________________________________________
Електричне устаткування, технологічне обладнання газового цеху: ГО-5: РУ 6кВ, комірка №1 
«Насос №3», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 10967р.в., 
«Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №2 «Насос №1», комірка КСО з масляним 

вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 10967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, 
комірка №3 «Трансформатор 750кВА №1» комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом 

ПЕ-11, (1 од.), 10967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №5 «Ввод №1 від
п/с ГРУ» комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1967р.в.,________
«Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №4 «ТН I секції шин», трансформатор напруги
6000/100В, (1 од.),10967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ комірки №6, №7, №13________
«Резерв», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (2 од.), 10967р.в.,______
«Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №8 «Міжсекційний ВМ», комірка КСО з_______
масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 10967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; 
ГО-5: РУ 6кВ, комірка №9 «Міжсекційний роз’єднувач», комірка КСО з роз’єднувачем РВ-6/400,
(1 од.),1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №10 «Ввод №2 від п/с ГРУ», 
комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1967р.в.,________________
«Дніпроелектромонтаж»СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №11 «ТН II секції шин» (трансформатор



напруги 6000/101В, (1 од.), 1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №12
«Насос №2», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1967р.в.,________
«Дні проелектромонтаж» СРСР;ГО-5: РУ 6кВ, комірка №14 «Трансформатор 560кВа №2», комірка КСО 
з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; 
ГО-5: РУ 6кВ, комірка №15 «Насос №8», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом 
ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР;ГО-5: РУ 6кВ, комірка №16 «Трансформатор
750кВа №2», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в.,______
«Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №17 «Насос №4», комірка КСО з масляним 

вимикачем ВМГ -133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, 
комірка №18 «Насос №6», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 
1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №19 «Насос №5», комірка КСО з 
масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» 
СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №20 «Насос №7», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та 
приводом ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГО-5: РУ 6кВ, комірка №21
«Насос №9», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПЕ-11, (1 од.), 1967р.в.,______
«Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГПС-3: РУ 6кВ, комірка №1, «Ввод №1 від п/с ТЗС», комірка КСО з 
масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1962р.в., «Запорізький ЗЕМВ», СРСР; ГПС-3:
РУ 6кВ, комірка №2, «Трансформатор 560кВА», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та____
приводом ПС-10, (1 од.), 1962р.в., «Запорізький ЗЕМВ», СРСР; ГПС-3: РУ 6кВ, комірка №3,
«Г азодувка №3», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1962р.в., 
«Запорізький ЗЕМВ», СРСР; ГПС-3: РУ 6кВ, комірка №4, «Трансформатор напруги I секції шин», комірка з 
трансформатором напруги НТМ-6, 6000/100В, (1 од.), 1961р.в., «Запорізький ЗЕМВ», СРСР; ГПС-3: РУ 6кВ, 
комірка №5, «Трансформатор напруги II секції шин», комірка з трансформатором напруги НТМ-6, 
6000/100В, (1 од.), 1961р.в., «Запорізький ЗЕМВ», СРСР; ГПС-3: РУ 6кВ, комірка №6, «Газодувка №4», 
комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ -133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1962р.в., «Запорізький ЗЕМВ», 
СРСР;ГПС-3: РУ 6кВ, комірка №7, «Ввод №2 від п/с М3», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ -133 
та приводом ПС-10, (1 од.), 1962р.в., «Запорізький ЗЕМВ», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №1, «Резерв», 
резервна комірка без обладнання, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж» СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №2, 
«Трансформатор напруги I секції шин», комірка з трансформатором напруги НТМК-6, 6000/100В, (1 од.), 
1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №3, «Резерв», комірка КСО з 
масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6:
РУ 6кВ, комірка №4, «Газодувка №3», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та________
приводом ПС-10, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №5,_____
«Газодувка №1», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.),________
1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №6, «Ввод №1 від п/с М3», комірка 
КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», 
СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №7, «ТП ИОЦ», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та 
приводом ПРБА-400, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка 
№8, «Резерв», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПРБА-400, (1 од.), 1955р.в., 
«Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №9, «Міжсекці йний роз’єднувач» комірка КСО з 
роз’єднувачем РВ-6/400, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №10, 
«Міжсекційний ВМ», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПРБА-400, (1 од.), 
1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №11, «Резерв», комірка КСО з 
масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПРБА-400, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж»,
СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №12, «Ввод №2 від п/с Д», комірка КСО з масляним вимикачем_____
ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ,_____
комірка №13, «Газодувка №2», комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10,
(1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №14, «Газодувка №4», 
комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», 
СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №15, «Підстанція «НК» новокопрового цеху», комірка КСО з масляним 
вимикачем ВМГ -133 та приводом ПРБА-400, комірка КСО з масляним вимикачем ВМГ-133 та приводом ПС-10,
(1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №16, «Трансформатор напруги II



секції шин», комірка з трансформатором напруги НТМ К-6, 6000/100В, (1 од.), 1955р.в.,
«Дніпроелектромонтаж»,СРСР; ГПС-6: РУ 6кВ, комірка №17, «Резерв», резервна комірка без 
обладнання, (1 од.), 1955р.в., «Дніпроелектромонтаж», СРСР; ГПС-3: трансформатор 560кВа, 
ТМ-560/10, 6/0,4кВ, У/Уо, (1 од.), 1951р.в.,Єреванський трансформаторний завод, СРСР; ГПС-5: 
трансформатор силовий №1 320кВа, ТМ 320/6, 6/0,4кВ, У/Уо, (1 од.), 1966р.в., Єреванський 
трансформаторний завод, СРСР; ГПС-5:трансформатор силовий №2 560кВа, ТМ 560/10, 6/0,4кВ,
У/Уо, (1 од.), 1952р.в., Єреванський трансформаторний завод, СРСР;ГО ДП-9, трансформатор_____
силовий №1 560кВа, ТМ 560/10, 6/0,4кВ, У/Уо, (1 од.), 1954р.в., Єреванський трансформаторний 
завод, СРСР; ГО ДП-9, трансформатор силовий №2 560кВа, ТМ 560/10, 6/0,4кВ, У/Уо, (1 од.), 1966р.в.,
Єреванський трансформаторний завод, СРСР; ГО ДП-9, трансформатори силові №1, №2________
750кВа, ТМ 750/10, 6/0,4кВ, У/Уо, (2 од.), 1963р.в., Єреванський трансформаторний завод, СРСР; 
П/с «2Б», трансформатори силові №1, №2 630кВА, ТМ3 630/10-74У1, Д/Ун, (2 од.), 1982р.в., СРСР; 
ГО ДП-1М: електродвигун шламового насоса №1, №3, №4 А-12-42-8, 6000В, 250кВт, (3 од.), 1974р.в., 
Бобруйський машинобудівний завод, СРСР; ГО ДП- 1М: електродвигун шламового насоса №2, №5 4А- 
400Х-8УЗ, 6000В, 250кВт, (2 од.), 1987р.в., СРСР; ГО ДП-9: електродвигун шламового насоса №6, №7, 
№8, №9 А-12-42-8, 6000В, 250кВт, (4 од.), 1974р.в., Бобруйський машинобудівний завод, СРСР; ГПС-3:
електродвигун газодувки №3, А3-630-16000,6000В, 630кВт, (1 од.), 1991р.в., СРСР; ГПС-3:_______
електродвигун газодувки №4, 4АЗМ-500/6000,500кВт, (1 од.), 1991р.в., СРСР; ГПС-6: електродвигун
газодувки №1, №2, №3, №4 АТМ-850-2, 6000В, 850кВт, (4 од.), 1955р.в., Новосибірський__________
турбогенераторний завод, СРСР; резервний електродвигун газодувок ГПС-6, АТМ-850-2,______
6000В, 850кВт, (2 од.), 1955р.в., Новосибірський турбогенераторний завод, СРСР; резервний 
електродвигун шламових насосів ГО ДП-1М, 9, А4-400Х-8УЗ, 6000В, 250кВт, (1 од.), 1974р.в., 
Бобруйський машинобудівний завод, СРСР; резервний електродвигун шламових насосів ГО ДП-1М, 9, 
А4-400Х-8УЗ, 6000В, 250кВт, (1 од.), 1987р.в., СРСР; резервний електродвигун шламових насосів ГО
ДП-1М, 9,А-12-42-8, 6000В, 250кВт, (2 од.), 1974р.в., Бобруйський машинобудівний завод, СРСР;______
резервний електродвигун газодувки РПС-3, 4АЗМ-500/6000, 6000В, 500кВт, (1 од.), 1991р.в., СРСР.
Електричне устаткування, технологічне обладнання доменного цеху: п/ст. Н-3Д: трансформатор_____
силовий 0БЛГ0Ь-1000/10У2, «siemens» тип 4GB6026-3DD, (2 од.), 2006р.в.; п/ст. Н-3Д:______
трансформатор тип ТСЗН-100/10У3, (1 од.),2015р.в., Україна; п/ст. Н-3Д: трансформатор тип 
ТСЗН-100/10У4, (1 од.), 2015р.в., Україна; п/ст. Н-3Д: трансформатор тип ТСЗП- 1600/10УХЛЗ,
(2 од.), 2006р.в., ВАТ «Бакінський», Азербайджан; 7ПСУ, аспіраційна установка скіпової ями 

та приймальної воронки: трансформатор тип ТНТ 6 FN 1М6/0, (1 од.), 2006р.в., Швейцарія; 
п/ст. Н-3Д, аспіраційна установка ливарних дворів: електродвигун тип 1LA4 452-3AN60-Z; 
екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3А: електродвигун тип АЕ4 -400Ь-4У2, (1 од.), 2008р.в., ЗАТ
Баранчинський ЕМЗ; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3А: електродвигун тип ТСЗ-63/10 ЕК УХЛ2, (1 од.),____
2008р.в., ВАТ «Уралелектротяжмаш», м. Єкатеринбург, Росія; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3А:_________
комплектний розподільчий пристрій внутрішньої установки КРУЕ-6В-630-20-У2, (1 од.), 2017р.в., м. 
Покров, Україна; живлення екскаватора ЕКГ 5А, котлован 3А: ЯКНО-6-У1, комірка кар’єрна
зовнішньої установки, (1 од.), м. Електроград, Україна; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3Ш:_____
електродвигун тип АЕ3-400М-4У2, ЗАТ Баранчинський ЕМЗ; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3Ш: 
трансформатор тип ТМЕ-40/10-69 У1 (1 од.), 1986р.в., СРСР; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3Ш: 
високовольтна шафа 2КВЕ -6-630-10ІУХЛ2, (1 од.), 2016р.в., м. Старий Оскол, Росія; живлення
екскаватора ЕКГ 5А, котлован 3Ш:ЯКНО-6-У1, комірка кар’єрна зовнішньої установки, (1 од.),_____
м. Електроград, Україна; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3Т: електродвигун тип АЕ3-400М-4У2,
(1 од), ЗАТ Баранчинський ЄМЗ; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3Т: трансформатор тип ТМЕ- 
40/10-69У1, (1 од.), 1985р.в., СРСР; екскаватор ЕКГ 5А, котлован 3Т:високовольтна розподільча 
шафа 2КВЕ-6-630-10ІУХЛ2, (1 од.), 1983р.в., СРСР; живлення екскаватора ККГ 5А котлован 3Т:
комірка кар’єрна зовнішньої установки, з масляним вимикачем ВМП-10; ПВП, ППВ-_______
вентилятор сушильного газу: електродвигун SIEMENS 1LA4 454-4AN60-Z, (2 од.), 2013р.в., Німеччина; 
ПВП, ППВ-млин: електродвигун SIEMENS 1LA4 454-6AN60-Z, (2 од.), 2013р.в., Німеччина; підстанція 
КТП-13, КТП-15: трансформатор силовий трифазний, сухий 6кВ, TESAR TRP-005-2000-0010-00, (4 од.),
2013р.в., м. Київ; підстанція ЗКУ: трансформатор силовий трифазний, сухий 6кВ, TESAR TRP-005-2500-0010-00,



(2 од.), 2013р.в., м. Київ; підстанція ЗКУ: трансформатор силовий трифазний, сухий 6кВ, TESAR ТИ.Р-005-630-
0010-00, (2 од.), 2013р.в., м. Київ; підстанція ЗКУ: установка кондиціювання УКЛ56М-6,3-1800 УЗ, (2 од.),
м. Серпухов; підстанція ЗКУ: вакуумний вимикач ВР1-10-20/630 У2, (23 од.), 2013р.в., м. Рівне;______
підстанція ЗКУ: вакуумний вимикач ВР1-10-20/1000 У2, (3 од.), 2013р.в., м. Рівне; підстанція ЗКУ: 
шафа приладу комплектного розподільчого ШВЕ-10-20-01-630, 1000, 1600 УЗ, (26 од.), 2013р.в., м. Рівне.
Електричне устаткування, технологічне обладнання відділу утримання непромислових об’єктів:_____
кабельні лінії: 10кВ КТП-210,2004р. введ. в експл.; кабельна лінія 6кВ КТПН-400, 2013р. введ. в 
експл.; 6кВ ТП-507, 1971р. введ. в експл.;10кВ ТП-506, 1953р. введ. в експл.; 10кВ ТП-195, 1971р.
введ. в експл.; 6кВ ТП-502, 1978р. введ. в експл.;6кВ ТП-169, 1960р. введ. в експл.; 6кВ ТП-516,____
1970р. введ. в експл. (2 од.); 6кВ ТП-162, 1965р. введ. в експл.;6кВ ТП-1205, 1990р. введ. в експл.; 
підстанції: КТПН-400, ТМ400/6, (1 од.), 2010р.в.; РП-100, вимикач вакуумний ВР-1 з елементом 
викочування типу ЕВЕ-ВР1 -К-ХХУІ/ВМІ ІЕ-10-20/630УЗ,(1 од.), 2010р.в.;трансформатори: ТП-507, 
ТТи-АІ, (1 од.), 1971р.в.; КТП-210, ТМ-250/10-9/2У1, (1 од.), 1994р.в.; ТП-506, ТМ-100/10, (1 од.), ~ 
1953р.в.; ТП-195, ТМ-400/10, (1 од.), 1971р.в.; ТП-102, ТМ-250/10, (1 од.), 1978р.в.; ТП- 502, ТСМ-
560/6, (1 од.), 1960р.в.; ТП-169 Т-1, 2, ТСМ-560/6, (2 од.), 1970р.в.; ТП-516, ТМ-400/6, (1 од.),_______
1970р.в.; ТП-162, ТТИ-АІ, (1 од.), 1965р.в.; ТП-1205, ТМЗ-630/10-8-2У1, (1 од.), 1990р.в.__________
Електричне устаткування, технологічне обладнання теплоелектроцентралі: РУ-6кВ ГРУ,_____
(1 од.), 1952р.в., СРСР; РУ-6кВ ПВС (1 од.), 1947р.в., СРСР; РУ-6кВ БВД, (1 од.), 1982р.в.,
СРСР; РУ-6кВ ХВО-2, (1 од ), 1967р.в., СРСР;РУ-6кВ ТФК, (1 од ), 1968р.в., СРСР;_________
трансформатор силовий №1 ПВС, ТМС-1000/10, Р-1000кВА, (1 од.), 1998р.в., трансформатор
силовий №3 ПВС, ТМ-560/10, Р-560кВА, (1 од.), 1945р.в., завод ім. Куйбишева, м. Москва;__________
трансформатор силовий №4 ПВС, ТМ-1000/10, Р-1000кВА, (1 од.), 1953р.в., Запорізький трансформаторний
завод, СРСР; трансформатор силовий №5 ПВС, ТМ-1000/10, Р-1000кВА, (2 од.), 1955р.в.,______
Запорізький трансформаторний завод, СРСР; трансформатор силовий АВР ПВС, ТМ-1000/10, Р- 
1000кВА, (1 од.), 1946р.в., завод ім. Куйбишева, м. Москва; трансформатор силовий №1, №2, №3, НСС,
ТСЗС-1000/10, Р-1000кВа, (3 од.), 1974р.в.; трансформатор силовий №1, №2 ХВО-2, ТМ-630/10, р-______
630кВа, (2 од.), 1973р.в.; трансформатор силовий №1 КТП ГРУ-2, ТМ-1000/6, Р-1000кВа, (1 од.),
1992р.в., СРСР; трансформатор силовий №2 КТП ГРУ-2, ТМ-1000/6, Р-1000кВа, (1 од.),_____
1991р.в., СРСР; КТП-2х1000 БВД, ТМЗ-1000/10, Р-1000кВА, (2 од.), 1980р.в., СРСР; ~
КТП-2х1000 АБК, ТМЗ-1000/10, Р-1000кВА, (2 од.), 1980р.в., СРСР; КТП-2x400 ТФК,ТМ- 
400/10, Р-400кВА, (2 од.), 1967р.в., КТП-2x630 ЦДПУ, ТМЗ-630/10, Р-630кВА, (2 од.), 
1978р.в.,котельний цех (котел №3: димосос А4-400ХК-6УЗ, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.), дуттєвий 
вентилятор ДА304-400ХК-6У1, Р-250кВа, И-6000В, (1 од.); котел №4: димосос А4-400ХК-6УЗ, 
Р-400кВт, И-6000В, (1 од.), дуттєвий вентилятор А4-400ХК-6УЗ, Р-315кВа, И-6000В, (1 од.); котел 
№5: димосос А4-450ХК-6У1, Р-500кВт,и-6000В, (1 од.); котел №6: димосос «А» ДА304-450ХК-8У1, 
Р-315кВт, И-6000В, (1 од.), димосос «Б» ДА304-450ХК-8У1, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.), дуттєвий 
вентилятор А4-400ХК-6УЗ, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.);котел №7: димосос «А» А400У-8УЗ, Р-315кВт, 
И-6000В, (1 од.), димосос «Б» А400У-8УЗ, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.),дуттєвий вентилятор А4-400ХК- 
6УЗ, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.); котли №8, №9: димосос «А» А450У-У10МУЗ, Р-400кВт, И-6000В, ~ 
(2 од.), димосос «Б» А450У-У10МУЗ, Р-400кВт, И-6000В, (2 од.); котли №10, №11:димосос «А» 
Д430216-548У1, Р-630кВт, И-6000В, (2 од.), димосос «Б» Д430216-548У1, Р-630кВт, И-6000В, (2 од.), ~ 
дуттєвий вентилятор ДА304-400У-6У1, Р-400кВт, И-6000В, (2 од.), дуттєвий вентилятор ДА304- 
400У-6У1, Р-630кВт, И-6000В, (2 од.)); турбінний цех (машинний зал БВТ: ПЕН-1 4АЗМ 2000/6000 УХЛ, 
Р-2000кВт, И-6000В, (1 од.); ПЕН-2 2АЗМ 2000/6000 УХЛ, Р-2000кВт, И-6000В, (1 од.); ПЕН-3 4АЗМ 
2000/6000 УХЛ-4, Р-2000кВт, И-6000В, (1 од.); ПЕН-4 4АЗМ 2000/6000 УХЛ-4, Р-2000кВт, И-6000В,
(1 од.); машинний зал ППС: ПЕН-1, 2, 3, 4 , 5 4АЗМ 500/6000 УХЛ-4, Р-500кВт, И-6000В, (5 од.); ТВД-7:
циркуляційний насос №1, №2 ДА 304-400Х-6МУ1, Р-315кВт, И-6000В, (2 од.); ТВД-8:_____________
циркуляційний насос №1, ДА304-400Х-6У1, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.),циркуляційний насос №2 
А4 - 400ХК-6У3, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.); ТВД-5: циркуляційний насос №1, А4-400ХК-6, Р-315кВт, 
И-6000В, (1 од.), циркуляційний насос №2, ДАМСО-146-8, Р-310кВт, И-6000В, (1 од.); ТВД-1: циркуляційний 
насос №1, №2 А4-450-8У1, Р-630кВт, И-6000В, (2 од.); ТВД-14: циркуляційний насос №1 ДА
304-400У-6,Р-400кВт, И-6000В, (1 од.), циркуляційний насос №2 ДА 304-400Х-6МУ1, Р-400кВт,



И-6000В, (1 од.); ТВД-15: циркуляційний насос №1 ДА 304-400Х-6, Р-315кВт, И-6000В, (1 од.),
циркуляційний насос №2А4-400ХК-6, Р-315кВт, У-6000В, (1 од.); ТВД-15: циркуляційний насос №1
ДА 304-400Х-6, Р-315кВт, У-6000В, (1 од.), циркуляційний насос №2 А 4-400ХК-6УЗ, Р-315кВт,_____
У-6000В, (1 од.); машинний зал НСС: мережевий насос №1, №3 А4-355Х-4, Р-315кВт, Ц-6000В, (2 од.);
мережевий насос №1, ДАМТ-6-136Х-4, Р-315кВт, У-6000В, (1 од.); ТГ-4: турбогенератор ТГВ-25,_____
Р- 25000кВт, Ц-6300В, (1 од.), циркуляційний насос №№1, 2, 3 ДА30-4-400У-6, Р-400кВт, У-6000В,

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

(3 од.); ТГ-7: турбогенератор Т-12-2 УЗ, Р-12000кВт, Ц-6300В, (1 од.)); теплосиловий цех (ТФК:
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

мережевий насос №№1, 2, 3, 4 А4-400У-4УЗ, , Р-630кВт, Ц-6000В, (4 од.)).__________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -  1107, в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  1107____________________________________________________________________________

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

Кількість будівель і споруд (приміщень) - 890, виробничих об’єктів (структурних підрозділів
- 46 із них -  11 цехів)____________________________________________________________________

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

Інші відомості: Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки:______________________________________________________________
директор -  Подкоритов О.Л., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці 
-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 04.09.2017 №49-17); 
директор технічний -  Волошин Ю.А., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона 
праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 24.07.2019 №65-19); 
заступник директора технічного з промислової безпеки-начальник управління промислової 
безпеки -  Дебелий О.І., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний 
курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 18.12.2019 №123-19); пройшов навчання та 
перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правилтехнічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 23.04.2019 №36/17-19);_______________________________
начальник служби охорони праці та цивільного захисту управління промислової безпеки -  
Павловський Д.О., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» 
в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 27.07.2019 №65-19); пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» «Придніпровський ЕТЦ»
(протокол від 23.04.2019 №36/17-19);______________________________________________________
головний енергетик-начальник УГЕ -  Помогаєв О.І., пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 18.12.2018 №123-19); 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної
безпеки» (протокол від 23.04.2019 №36/17-19);______________________________________________
начальник цеху мереж та підстанцій -  Ревін М.А., пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол 
від 26.01.2018 №2-18);пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в 
ДЦ ГНМЦ (протокол від 26.05.2017 №46-17); _̂__________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки,



На підприємстві згідно з наказом №587 від 12.05.2016 створено службу охорони праці та 
цивільного захисту управління промислової безпеки. Начальник служби охорони праці та
цивільного захисту -  Павловський Д.О.____________________________________________________
На підприємстві розроблено та введено в дію Положення про систему управління охороною праці 
в ПАО «Дніпровський меткомбінат» (Положення про СУОП в ПАО «Дніпровський меткомбінат») 
наказом №356 від 28.03.2018, Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці в ПАО «Дніпровський меткомбінат» наказом №774 від 21.06.2019.________
Згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» на ПАО «Дніпровський меткомбінат» розроблені та 
введені в дію відповідні Положення, посадові інструкції на керівників та інженерно-технічних 
працівників, інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інша нормативна
документація з дотримання вимог законодавства з урахуванням специфіки підприємства.________
Організація роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці та проведення інструктажів 
здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці в ПАО «Дніпровський меткомбінат», яке розроблене на основі типового з 
урахуванням специфіки підприємства. Вступний інструктаж з охорони праці проводиться в спеціально 
обладнаному кабінеті у службі охорони праці та цивільного захисту згідно програми, затвердженої 
роботодавцем від 03.01.2019 та фіксується у журналі реєстрації вступного інструктажу, який
зберігається в управлінні промислової безпеки.______________________________________________
Проходження первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з охорони праці 
фіксується у журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці, де зазначаються дата їх 
проведення, номери інструкцій за якими проводився інструктаж та зберігаються відповідальними
особами у структурних підрозділах._______________________________________________________
На підприємстві наказом №151 від 14.02.2020 створена комісія по перевірці знань з питань охорони 
праці у складі: заступника директора технічного з промислової безпеки-начальника управління 
промислової безпеки Дебелого Олександра Івановича; начальника служби охорони праці та 
цивільного захисту управління промислової безпеки Павловського Дмитра Олександровича; 
заступника начальника служби охорони праці та цивільного захисту Дуброва Вячеслава Павловича; 
начальника правового управління Маслєннікова Сергія Вадимовича; начальника газорятувальної 
станції Мельника Костянтина Сергійовича; заступника начальника відділу технічного нагляду управління 
промислової безпеки Турлука В’ячеслава Олексійовича; начальника бюро ел. нагляду та ремонту 
електрообладнання управління головного енергетика Кузьменко Валерія Миколайовича; 
начальника відділу організації ТОіР управління ремонтів ремонтно-сервісного центру Єременко 
Павла Анатолійовича.____________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Інформація про інструкції з охорони праці:_________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електрообладнання цеху мереж та підстанцій»;______________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електрослюсаря з ремонту обладнання розподільчих 

пристроїв цеху мереж та підстанцій»;______________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електрообладнання (ОРБ) цеху мереж та підстанцій»;________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та монтажу кабельних ліній 

цеху мереж та підстанцій»;_______________________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту повітряних ліній 

електропередачі цеху мереж та підстанцій»;________________________________________________
- Інструкція «Про заходи пожежної безпеки для працівників цеху мереж та підстанцій._____
- «Інструкція з охорони праці для електромонтерів по ремонту та обслуговуванню 

електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
сталеплавильного виробництва (відділення виробництва вапна та вогнетривів конвертерного цеху) 
електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування цехів 
комбінату електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;_______________________

- «Інструкція з охорони праці для слюсаря-електрика електроенергоремонтного цеху



ремонтно-сервісного центру»;
- «Інструкція з охорони праці для слюсаря-електрика по ремонту електрообладнання 

електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтерів по ремонту та обслуговуванню 

електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
сталеплавильного виробництва (конвертерного відділення, вантажопіднімальні механізми, МБЛЗ) 
електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
прокатного виробництва (ТЗУ прокатного цеху) електроенергоремонтного цеху ремонтно- 
сервісного центру»;______________________________________________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці по відвантаженню безперервнолитої заготовки, рейкобалочної та 
вальцетокарної дільниці прокатного цеху електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного 
центру»;________________________________________________________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
доменного виробництва електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;__________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
агломераційного виробництва електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування (ремонт та утримання устаткування) електроенергоремонтного цеху 
ремонтно-сервісного центру»;_____________________________________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
прокатного виробництва (сортопрокатний стан) електроенергоремонтного цеху ремонтно- 
сервісного центру»;______________________________________________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту електроустаткування 
прокатного виробництва (прокатний цех ОПСтаШПС) електроенергоремонтного цеху ремонтно- 
сервісного центру»;______________________________________________________________________

- Інструкція «Про заходи пожежної безпеки для працівників електроенергоремонтного цеху 
ремонтно-сервісного центру»;_____________________________________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування ремонтно-механічного цеху ремонтно-сервісного центру»;_______________

- Інструкція «Про заходи пожежної безпеки для працівників ремонтно-механічного цеху 
ремонтно-сервісного центру»;_____________________________________________________________

- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування газового цеху»;______________________________________________________

- Інструкція «Про заходи пожежної безпеки для працівників газового цеху»;_______________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 

електроустаткування киснево-компресорного цеху»;_________________________________________
- Інструкція «Про заходи пожежної безпеки для працівників киснево-компресорного цеху»;
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера головного щита керування електростанції 

теплоелектроцентралі»;__________________________________________________________________
- «Інструкція з охорони праці для електромонтера по ремонту та обслуговуванню 

електроустаткування електростанції теплоелектроцентралі»;__________________________________
- Інструкція «Про заходи пожежної безпеки для працівників теплоелектроцентралі».

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво 
з експлуатації, інструкції з користування обладнанням).

експлуатаційної документації,



Працівники ПАР «Дніпровський меткомбінат» забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
Працівники підприємства проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично.
Працівники ПАР «Дніпровський меткомбінат» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та_______
та індивідуальними засобами захисту.___________________________________________________
Наказом №293 від 15.03.2018 затверджені норми безкоштовної видачі спецодягу та засобів
індивідуального захисту(спецодяг, спецвзуття, захисні каски, захисні окуляри, рукавички_____
діелектричні, боти гумові діелектричні)._________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова база:______________________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»;____________________________________________________
НПАРП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»;________________________________________________________________
НПАРП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»;______________________
НПАРП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;________________
НПАРП 40.1-1.21.98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 04.12.2012 за №2020/22332;_____________________________________________
НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».______________________________

На підприємстві створений кабінет з охорони праці, забезпечений плакатами, посібниками,
нормативно-правовими актами з охорони праці.__________________________________________
Нормативна документація оновлюється за допомогою інтернету та періодичних видань._______
На підприємстві розроблені програми навчання та перевірки знань._________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Р .Л  Подкоритов______
(ініціали та прізвище)

2 0 ^ 0  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 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 підвищенної 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.

(підпис)

лї




