
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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти.

(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу

Кількість робочих місць -  483, в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

травм -  483_________________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Кількість будівель і споруд (приміщень) - 890, виробничих об’єктів (структурних підрозділів -
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

46 із них -  11 цехів).________________________________________________________________________

mailto:adebelyi@dmkd.dp.ua


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 ETn» (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 ETU» (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 ETЦ» (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 ETn» (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 ETЦ» (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 ETЦ» 
(протокол від 23.04.2019 №36/17-19);_________________________________________________________

- головний енергетик-начальник YTE -  Помогаєв О.І., пройшов навчання та перевірку знань 
з курсу «Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ETÜ» (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 16.09.2019 №10);_____________________________________________________

" заступник головного енергетика-головний електрик комбінату -  Прядко С.О., пройшов навчання 
та перевірку знань з курсу «Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ETÜ» 
(протокол від 26.01.2018 №2-18);____________________________________________________________

- начальник цеху мереж та підстанцій -  Ревін М.А., пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ETЦ» (протокол від 26.01.2018 №2-18); 
пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДТТ ГНМТТ 
(протокол від 26.05.2017 №46-17);___________________________________________________________

- начальник електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру 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 технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
(протокол від 09.09.2019 №7)._______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

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.________________________________________________________

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.__________________________________________________________

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 експлуатації 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._________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Працівники ПАО «Дніпровський меткомбінат» забезпечені санітарно-побутовими
приміщеннями.______________________________________________________________________________

Працівники ПАО «Дніпровський меткомбінат» проходять медичний огляд при прийомі на
роботу та періодично._______________________________________________________________________

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,

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 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.______________________________________
- НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту обладнання на 

підприємствах чорної металургії»;____________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»;___________
- НПАОП 27.1-1.01-09 «Правила охорони праці в сталеплавильному виробництві»;_________
- НПАОП 27.1-1.04-09 «Правила охорони праці у прокатному виробництві підприємств 

металургійного комплексу»;_________________________________________________________________
- НПАОП 27.1-1.02-09 «Правила охорони праці у доменному виробництві»;_______________
- НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт 

підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо -збагачувальних 
комбінатах»;_______________________________________________________________________________



На підприємстві обладнано кабінет з охорони праці, який забезпечений плакатами, 
наглядними посібниками, необхідною навчально-методичною літературою, нормативно- 
правовими актами з охорони праці. Нормативна документація оновлюється за допомогою 
інтернету та періодичних видань. В наявності експлуатаційна документація на обладнання та 
пристрої, які використовуються при проведенні робіт, що декларуються. Матеріально-технічна 
база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.__________

і-правової та матері&тьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______  __________ О.Л. Подкоритов__________
(ініціали та прізвище)

_  20*2-0 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці у Дніпропетровській області.

2 0  &ІР 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.
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