
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 Кам’янське, вул. Соборна, 18-б
місцезнаходження,

Код ЄДРПОУ 05393043, Генеральний директор: Подкоритов Олександр Леонідович
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. (067) 575 01 37, adebelyi@dmkd.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;

51925, Дніпропетровська область, місто Кам’янське, вул. Соборна, буд. 18-б
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 

ТДВ «Страхова компанія «ГАРДІАН»,
(найменування страхової компанії,

Договір ЦВО-20-5341-ДН-0502/30-0-02307 від 02 квітня 2020
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 14.02.2020
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: ліфти

(найменування виду робіт

mailto:adebelyi@dmkd.dp.ua


підвищеної небезпеки 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

Кількість робочих місць - 8, в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений

травм - 6, кількість будівель і споруд (приміщень) -  890, виробничих об’єктів_______
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(структурних підрозділів -  46, із них - 11 цехів)____________________________________
(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); 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»;
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», 
«Правил технічної 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 Дмитро Олександрович, 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); 
заступник головного енергетика-головний електрик комбінату -  Прядко С.О., 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»;
начальник електроенергоремонтного цеху -  Літвіненко Є.В., пройшов навчання та перевірку 
знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» (протокол від 19.03.2019 №5); пройшов 
навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» в 2017р., (протокол №64-17 від 10.10.2017р.); 
заст. начальника електроенергоремонтного цеху -  Макаренко О.П., пройшов навчання та 
перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
(протокол від 06.01.2018р., № 2-18); пройшов навчання та перевірку знань з «Правил



безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів» (протокол від 09.09.2019 №7); «Правил будови і безпечної 
експлуатації ліфтів» в 2017р., (протокол №64-17 від 10.10.2017р.)

(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 Дмитро Олександрович.

наявністю служби охорони праці,

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.

інструкцій про проведення навчання та

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.

інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві наказом №151 від 14.02.2020 створена комісія по перевірці знань з питань 
охорони праці у складі: голови комісії - заступника директора технічного з промислової 
безпеки - начальника управління промислової безпеки Дебелого Олександра Івановича; та 
членів комісії: 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 Масленікова Сергія Вадимовича; начальника газорятувальної станції Мельника 
Костянтина Сергійовича; заступника начальника, відділу технічного нагляду управління 
промислової безпеки Турлука Вячеслава Олексійовича; начальника відділу організації ТОіР 
управління ремонтів ремонтно-сервісного центру Єременко Павла Анатолійовича; начальника 
бюро електронагляду та ремонту електрообладнання управління головного енергетика 
Кузьменко Валерія Миколайовича.



Працівники підприємства проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування обладнанням. Технічний огляд проводиться у 
встановлені строки спеціалістами експертних організацій

експлуатаційної документації,

Працівники ПАО «Дніпровський меткомбінат» забезпечені спецодягом, спецвзуттям 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,

Працівники ПАО «Дніпровський меткомбінат» забезпечені санітарно-побутовими 
приміщеннями.
Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією 
підприємства, створеною наказом №21 від 04.01.2019, та мають відповідні посвідчення, а 
саме:
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання дільниці технічного 
обслуговування та ремонту електрообладнання цехів комбінату електроенергоремонтного 
цеху ремонтно-сервісного центру Чепурко Вадим Васильович пройшов навчання в 
Дніпродзержинський Державний комунальний УКК , та отримав професію електромеханік по 
ремонту ліфтів 1993р., (посвідчення № 532 від 17.05.1993р., витяг з протоколу № 01 від 
17.05.1993р. );
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання дільниці технічного 
обслуговування та ремонту електрообладнання цехів комбінату електроенергоремонтного 
цеху ремонтно-сервісного центру Павелко Дмитро Сергійович пройшов навчання в 
комунальне підприємство «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат», та отримав 
професію електромеханік по ремонту ліфтів _2009 р (посвідчення № 19205 від 30.09.2009 р., 
витяг з протоколу № 32 від _30.09.2009р.);
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання дільниці технічного 
обслуговування та ремонту електрообладнання цехів комбінату електроенергоремонтного 
цеху ремонтно-сервісного центру Білоус Сергій Миколайович пройшов навчання в 
Дніпродзержинський учбовий пункт облкомунуправління , та отримав професію 
електромеханік по ремонту ліфтів 1987 р., (посвідчення № 17761 від 05.11.1987р., витяг з 
протоколу № 110 від 05.11.1987р. );
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання дільниці технічного 
обслуговування та ремонту електрообладнання цехів комбінату електроенергоремонтного 
цеху ремонтно-сервісного центру Пшеничний Микола Володимирович пройшов навчання в 
1993р., та отримав професію електромеханік по ремонту ліфтів ВПК ДМК, (посвідчення № 
12302 від 28.05.1993р., витяг з протоколу № 19 від 28.05.1993р.);
Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання дільниці технічного 
обслуговування та ремонту електрообладнання цехів комбінату електроенергоремонтного 
цеху ремонтно-сервісного центру Беркут Олександр Олександрович пройшов навчання в 
комунальне підприємство «Дніпродзержинський навчально-курсовий комбінат», та отримав 
професію електромеханік по ремонту ліфтів 2009р. (посвідчення № 19206 від 30.09.2009р., 
витяг з протоколу № 32 від 30.09.2009р.)

Інформація про інструкції з охорони праці:
Інструкція з охорони праці № 0.16.19 для електромеханіка по ліфтам.
Інструкція з охорони праці № 125.(31).02.17 для електромонтера з ремонту та обслуговуванню



електрообладнання дільниці технічного обслуговування та ремонту електрообладнання цехів
комбінату електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру.
Інструкція № 125.(31).50.17.«Про заходи пожежної безпеки для працівників 
електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру».
Нормативно-правова база:
Закон України «Про охорону праці»;
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»;
НПАОП 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;
Положення про розслідування нещасних випадків.
Постанова КМУ №1107 від 26.10.2011 «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки;
Зміни, що вносяться до Постанов Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №725 і від 
26.10.2011 №1107 (затверджені Постановою КМУ від 07.02.2018 №48);

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.
нормативно-правової

Для виконання заявлених робіт ПАТ «ДМК» має в наявності наступну матеріально -технічну 
базу:
- штангенциркулі, глибиноміри, лінійки вимірювальні металічні, рулетки вимірювальні;
- кути перевірочні 90°, рівні рамні, шаблон для напрямних;
- вольтметри, амперметри, тестери 882-75, покажчики напруги 55Е, мегомметри до 5 ССВ і 
1000В типу М-ІІСІ, омметри типу М-372, вимірювачі опорів типу М-416, вимірювачі опорів 
типу М-417, вимірювач току короткого замикання типу Щ 4160, щупи;
- слюсарний інструмент (набір напилків, набір надфілів, молотки слюсарні, кувалди, зубила;
- набір гайкових ключів (8-10; 9-11; 12-13; 12-14; 17-19; 22-24; 27-30);
- плоскогубці з діелектричними ручками, фонарі акумуляторні;
- рукавиці діелектричні, килимки діелектричні, огородження інвентарні, плакати та знаки 
безпеки, пояси запобіжні;
- газоаналізатори Drager Рас 5500 СО;
- монтажні лебідки, вантажозахоплювальні пристрої, відтяжка (мотузка) 0  12-15 мм, Ь-30м,
- зйомник трьох лаповий з розлученням лап 570-80 мм;
- ключі спеціальні для відкриття дверей шахти ліфтів;
- набір струбцин і спеціальних затискачів для канатів 013-16; 16-19 мм.



На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці.

та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.Л. Подкоритов
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєі^грована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці

С&Г 2020 р. № у *?

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.






