
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

II PH ВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

м. Дніпро, вул. Маяковського, 3. Код ЄДРПОУ- 05393056_______________________________________
місцезнаходження, код згідно з Є Д Р П О У , прізвище, ім'я та  по батькові керівника, номер телефону,

т.в.о. директора - Ваш Віталій Олександрович, телефон (056) 794-83-01,________________________

e-mail: ua office^1dmz-petrovka.dp.ua_______ _____________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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;

роботи виконуються за адресами: м. Дніпро, вул. Маяковського, 3; вул. Коксохімічна, 1;______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

нр. Свободи, 93 Б; Набережна Заводська, 17._____________________________________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 

стосовно відшкодування наслідків можливої

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА К О М П А Н ІЯ ___
(найменування страхової компанії,

" І НІ О УКРАЇНА", з 26 серпня 2019 р. до 26 ссрішя~2()20~року, № 203900І85Л9/1112/2019
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

від 26 серпня 2019р._____________________________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _______звіт за результатами______

аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0509.20 від 11.08.2020 р., проведеного______________

Д І Ї  « П Р И Д Н І П Р О В С Ь К И Й  Е Т Ц »

(дата проведення аудиту)

я, Бат Віталій Олександрович
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі: 

колонки паливороздавальні 1КЕД-50-0,25-1 «НАРА 27 МІС» - 2 од., 2009 р.в., Росія; сталеві

горизонтальні циліндричні резервуари РГС-26-2 од., 1991 р.в., СРСР



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,

11 робочих місць, з них 2 на яких існує підвищений ризик виникнення травм

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

ПрАТ «ДМЗ» експлуатує відомчу автозаправну станцію, розташовану за адресою: м. 

Дніпро, вул. Набережна Заводська, 17, яка використовується підприємством на підставі 

Державного акту на право постійного користування землею Б № 056469, виданого виконкомом 

Дніпропетровської міської ради у 1989 р. і зареєстрованого в книзі записів Державних актів на

землю під № 200.__________________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Керівники та фахівці ПрАТ «ДМЗ» пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 

праці у встановленому порядку:

Т.в.о. Генерального директора Баш Віталій Олександрович, інженер технічного нагляду 

бюро технічного нагляду відділу охорони праці та промислової безпеки Рибалка Жанна 

Євгенівна пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання законів та нормативно- 

правових актів з охорони праці в об’ємі загального курсу охорони праці, НГІАОГІ 27.0-1.01-08 

«Правила охорони праці в металургійній промисловості», НПАОГІ 23.1-1.01-08 «Правила 

безпеки в коксохімічному виробництві», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском», Н11АОП 27.1-1.10-07 «Правила безпеки в 

газовому господарстві коксохімічних підприємств і виробництв» та ін., перевірку знань пройшли 

в комісії Держпраці (протокол № 47-19 від 25.06.2019 р.).

Головний інженер Ібрагімов Мехман Саядулла Огли, начальник відділу головного механі к а 

- головний механік Виливаний Олександр Григорович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ 

ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу 

охорони праці, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями», НПАОГІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», та ін., перевірку знань пройшли в комісії Держпраці (протокол № 51-18 від

21.08.2018 р.).

Начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Калініченко Вікторія Вікторівна, 

начальник відділу головного енергетика - головний енергетик Конюшенко Свген 

Олександрович, начальник автотранспортного цеху Скляренко Юрій Олександрович, заступник 

голови профспілкового комітету Бондарев Олександр Олексійович пройшли у ДІІ 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в 

об’ємі загального курсу охорони праці. НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в 

металургійній промисловості», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праїц 

під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання» та ін., перевірку знань пройшли в комісії Держпраці (протоколи № 51-20 від

16.07.2020 р„ № 105-18 від 27.12.2018 р.).

Начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Калініченко Вікторія Вікторівна 

(V група з електробезпеки, до та вище 1000 В), начальник відділу головного енергетика -- 

головний енергетик Конюшенко Євген Олександрович (IV група з електробезпеки, до та вище 

1000 В) та спеціалісти пройшли в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» навчання та гіеревірк\ 

знань НГІАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 120 від 16.02.2018 р., № 464 від

26.06.2020 р.У



Ha підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 

експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 

робіт підвищеної небезпеки:

Розпорядженням № 84 від 06.03.2020 р. у ПрАТ «ДМЗ» начальника відділу головного 

енергетика - головного енергетика Конюшенка Є.О. призначено відповідальним за справний 

стан електрообладнання та безпечну експлуатацію електрогосподарства, призначені 

відповідальні по підрозділам.

Розпорядженням № 25/а від 27.05.2020 р. у автотранспортному цеху ПрАТ «ДМЗ» 

начальника автотранспортного цеху Скляренка Ю.О. призначено відповідальним за 

електробезпеку.

Розпорядженням № 25/а від 27.05.2020 р. у автотранспортному цеху ПрАТ «ДМЗ» 

начальника автотранспортного цеху Скляренка Ю.О. призначено відповідальним за безпечну 

експлуатацію обладнання АЗС.

На проведення робіт у вибухопожежонебезпечних зонах оформлюється наряд-допуск. 

розробляються заходи щодо забезпечення безпеки організації та проведення робіт. В наряд- 

допусках визначають: обсяг та склад робіт, послідовність їх виконання, заходи безпеки, засоби 

захисту працюючих тощо. Перед початком виконання робіт працівників інструктують щодо 

правил та методів безпечного проведення робіт.

Наказом № 474 від 11.07.2019 р. у ПрАТ «ДМЗ» затверджено перелік посадових осіб, яким 

і іадано право видавати наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки, призначено 

відповідальних керівників робіт, що виконуються в газонебезпечних місцях, призначено 

виконавців газонебезпечних робіт.

Розпорядженням № 24 від 15.05.2020 р. у автотранспортному цеху ПрАТ «ДМЗ» 

начальника автотранспортного цеху Скляренка Ю.О. призначено відповідальним за пожежну 

безпеку.

Наказом № 474 від 11.07.2019 р. затверджений Регламент проведення учбових тренувань по 

Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій у ПрАТ «ДМЗ».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю тьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

У ГІрАТ «ДМЗ» функціонує управління охорони праці, промислової безпеки та екології.

Наказом № 53/Д від 02.03.2020 р. у ПрАТ «ДМЗ» Калініченко В.В. призначено на посаду 

начальника відділу охорони праці та промислової безпеки управління з охорони праці, 

промислової безпеки та екології.

Наказом № 118/Д від 19.06.2020 р. у ПрАТ «ДМЗ» на Калініченко В.В. покладено 

виконання обов'язків начальника управління з охорони праці, промислової безпеки та екології.
наявністю  служби охорони праці

У ПрАТ «ДМЗ» затверджені і введені в дію: «Положення про систему управління 

охороною праці» (наказ № 845 від 26.07.2016 p.); «Положення про відділ охорони праці і 

промислової безпеки дирекції з охорони праці, промислової безпеки та екології» (наказ № 1262 

від 01.12.2016 p.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці» (наказ № 277 від 18.04.2019 p.).

У ПрАТ «ДМЗ» 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 домедичн.ої 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.

Наказом № 92 від 13.03.2020 р. у ПрАТ «ДМЗ» затверджений склад комісії з перевірки 

знань працівників підприємства з питань охорони праці та нормативно-правових актів з охорони



праці: голова комісії: головний інженер Ібрагімов М.С.; члени комісії; начальник відділу

охорони праці та промислової безпеки Калініченко В.В.; начальник відділу головного механіка - 

головний механік Виліваний О.Г.; начальник відділу головного енергетика - головний енергетик 

Конюшенко Є.О.; заступник голови профспілкового комітету Бондарев О.О.

Для проведення професійно-технічного навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

робітників підприємства є відділ планування, підбору і навчання персоналу: на підставі рішення 

Акредитаційної комісії від 27.01.2015 р., протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 

№133Л) була отримана та занесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти 

«ЛІЦЕНЗІЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ» серії АЕ №636196 з додатками 

(дата видачі ліцензії 10.03.2015).

Оператори заправних станцій Нестула Т.В., Соловйов A.B. пройшли навчання за 

професією «оператор заправних станцій» у відділі планування, підбору і навчання персоналу 

ПрАТ «ДМЗ» (посвідчення № 2684 від 28.01.2019 р., № 623 від 18.09.2019 р.) присвоєно 

професію «оператор заправних станцій» IV розряду.

Оператори заправних станцій пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу 

охорони праці, інструкцій з охорони праці комісією підприємства з перевірки знань (надано 

протокол № 2а від 02.03.2020 р.).

У ПрАТ «ДМЗ» розроблені, затверджені та введені в дію наказами № 345 від 23.05.2019 р.. 

№ 721 від 31.08.2018 р., № 174 від 13.03.2019 р., в тому числі інструкція з охорони праці

№ ИОТП-90 для оператора заправних станцій автотранспортного цеху.__________________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні жу рнали:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_______

-журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;_________

-журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони

п р а ц і ; _____________________________________________________________________________

-журнал перевірки знань з електробезпеки;_________________________________________________

-журнали видачі наряд-допусків, обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;____________

-журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;______________

-журнал обліку нафтопродуктів._____________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 

що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: колонк\\ 
паливороздавальні 1 КЕД-50-0,25-1 «НАРА 27 М ІС» - 2 од., зав. № 97129067, зав. № 970210012. 

2009 р.в., Росія; сталеві горизонтальні циліндричні резервуари РГС-26 - 2 од., тех. №№ 4, 9,

1991 р.в., СРСР.__________________________________________________________________________________

Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з 

урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на

устаткування.____________________________________________________________________________________

Резервуарам РГС-26 проведено експертне обстеження фахівцями Д ії 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» (дозвіл № 451.15.30, виданий Держгірпромнаглядом України, 

дійсний до 02.03.2022 р.). Надано позитивні висновки за результатами експертного обстеження 

(технічного діагностування) резервуарів: №№ 638.19.12.1-25.91, 639.19.12.1-25.91 від 

31.10.2019 р.

Представлено протоколи вимірів опору ізоляції силової електропроводки й устаткування, 

виконані 03.06.2019 р. електротехнічною лабораторією цеху електропостачання ПрАТ «ДМЗ» 

(свідоцтво про технічну компетентність електротехнічної лабораторії № 114 06-2/196-2018 від

29.08.2018 р.У__________ ________________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок і 

цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, черевики кожані. 

рукавички кожані) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення гірацівників 

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального. 

захисту._________________________________________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,



У ПрАТ «ДМЗ» організоване проведення медичних оглядів працівників під час приймання 

па роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні 

огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 

року № 246. працівники ПрАТ «ДМЗ». зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять 

медичний огляд при прийомі на роботу та періодично (заключний акт за результатами 

періодичного медичного огляду працівників, виданий медико-санітарною частиною ПрАТ 

«ДМЗ» від 15.01.2020 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 по задекларованим видам робіт наявні 

нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. 

№ 2694-ХІІ від 14.10.1992. із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; 

11ПАОГ1 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 

робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної

експлуатації електроустановок споживачів»._____________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 

паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 

передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 

відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються 

за допомогою Інтернету та друкованих видань.______________________________________________
нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.О. Ваш

(ініціали та прізвище)

*?? .

Ь^СТНОЕ І_

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці с ? '?  20&^р. № с/ сґ^

1 Іримі гки: 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.”.
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