
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Публічне Акціонерне Товариство «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ

КОМБІНАТ»
^  ■0 /Т £ > ,С о  ° 2 Й ^ аймеиування юрид,,чної (’соЄ,и’

5190ОШСТО Ка’мянське, вулиця Соборна, будинок 18-6, код ЄДРПОУ: 05393043,
місцезнаходження, код згідно з ОДРІ ЮУ, прізвище, ім'я та по оатькові керівника, номер телефону.

Подкоритов Олександр Леонідович, тел. (067) 575 01 37, абеЬе1уі@с!тк<1с1р.иа
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по Оатькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

5 190^/йісто/Ка’мянське, вулиця Соборна, будинок 18-6
місце виконання роОїт підвищеної небезпеки та/аОо 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 «ГАРДІАН»,

(найменування страхової компанії,

строк дії з 1.05.2021, серія ІДВО-20-5341 -ДН-0502/30-0307-02 від 02.04.2020
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 оатькові керівника юридичної осоои

або фі іичноі оуооіі~"7її. Щщсущяї

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:

їшШ ен^аднОй^р^ЕшІІЇЇШ ІнбГне^агїекй ”

Ковальсько-пресове устаткування
та/або машин, механізмів, устаткованнялідвишеної неоезпеки. тт аоо марка (за наявності)

Локомотивне депо: електропрес РТ1, рік виробництва 1981. (1 од.); шнекова машина, 1981, (Іод.);
номер партії, дата виготовлення країна походження, які

прес для запресування і вииресування ПР-193Б, рік виробництва 1971, походження "Красньгй путь"
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.



Москва, (Іод.);
Ремонтно механічний цех ремонтно-сервісного центру: прес фракційний, 1969 завод «Пресів ім. 
Калініна» (1од.)Упрес фракційний, 1908.Німеччина завод «Репіх» (2од.);
прес фракційний,(Й§98, Німеччина завод «Репіх» (Іод.); прес'механічний однокривошипньш, США7 
1936 (Іод.); прес механічний однокривошипний, 1949, завод «ВЗКПО ім. Калініна» (Іод.); 
прес гвинтовий фрикційний Ф1230, 1970, Чимкентський завод «Пресів-автоматів ім. Калініна»

(1од.);\Х
прес гвинтовий із дугостаторним приводом, зусиллям 160 т.с., 1957, завод «ВЗКПО ім. Калініна»

(іод-); у
молот пароповітряний ВПЧ -2,5т., 1900, завод «ЗКПО ім. Сталіна» м. Краматорськ (Іод.), \ /  
молот пароповітряний М 1343 ВПЧ -2,0т., 1969, завод «ВЗКПО ім. Калініна» (Іод . ) ; \ /  
молот пароповітряний ВПЧ -5,5т., 1943, м. Чембербург США (Іод.); 
молот пароповітряний М-132 ВПЧ -1,3т., 1949, завод «ВЗКПО ім. Калініна» (Іод.); \У  
молот пароповітряний ВПЧ -1,0,45т., 1944, м. Іри США (Іод.); 
молот пароповітряний ВПЧ -0,35т., 1898, Оапкіп§ Німеччина (Іод.);
молот ковальський пневматичний МА 4129 ВПЧ -0,15т., 1957, завод «ВЗКПО ім. Калініна» (Іод.); і /
молот пневматичний МБ 4134 ВПЧ -0,25т., 1973, завод «ВЗКПО ім. Калініна» (2од.); V /
прес гідравлічний мод. П6738Б, виготовлений в СРСР, 1981;

---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------
прес гідравлічний мод. П8330, виготовлений в СРСР, 1982;
прес гідравлічний, виготовлений в СРСР, 1958;
прес вертикальний гідравлічний, виготовлений в Німеччині, 1958;
прес однокривошипний відкритим мод. КА 2330, виготовлений в СРСР, 1963;
прес однокривошипний горизонтально-правильний, виготовлений в СРСР, 1972;
прес кривошипний закритий, виготовлений в СРСР, 1965.
Прокатний цех:
- сортопрокатний стан; молот ковальський пневматичний МА4132, «Хмельницький завод ковальсько-пресового 
устаткування», 1965р.; \ /

9 - - цісепрокатний стан та шаропрокатний стан;"йрес для гарячої правки зусиллям 1 ОООт.с., УРСР, 
«Одеський завод пресів», 1970, (2 од.); прес гідравлічний насадний зусиллям ІООт.с., УРСР, 
«Одеський завод пресів», 1965, (1 од.); прес гідравлічний насадний зусиллям бЗОт.с., СРСР, 1974,

(іод-);______________________________________________________________________________
- вальце-токарна дільниця: модель МА 4129, 1977, УРСР, (Іод.).
Цех випробувань управління якості продукції: прес гідравлічний для випробовування будівельних 
матеріалів П-125, «Армавірський завод випробовування агрегатів», Росія, 1985, (Іод.); 
прес гідравлічний для випробовування будівельних матеріалів П-50, «Армавірський завод
випробовування агрегатів «/Росія,-1983, (Іод.);
прес гідравлічний Герцег НТР-50, «Н Е К 200 МазсІїіпепіаЬгік ОшЬН & Со», 1992, (Іод.); 
прес гідравлічний Герцег НТР-60, «НЕК.200 МазсЬіпепїаЬгік ОшЬН & Со», 2006, (2од.); 
Елекгроенергоремонтний цех ремонтно-сервісного центру: молот ковальський МБ-412, 1955, СРСР (Іод.);
молот пневматичний М-410, 1965, (Іод.). \ у



Ліфти.
Ліфти Доменного цеху: ліфт пасажирський ПП-1001Щ, № 634383, 2013, Росія; 
ліфт пасажирський ПП-1001Щ, № 634393, 2013, Росія;

Кількість робочих місць -  361, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  361
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений

Кількість будівель І споруд (приміщень) - 890, виробничих об’єктів (структурних підрозділів
ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

- 46 ІЗ НИХ -  1 1 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 28.08.2020 №67-20);
директор технічний -  Денисов С.А., пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці- 
загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТП» (протокол від 22.05.2019 №40-19); пройшов 
навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ЕНМЦ (протокол від 26.05.2017 №46-17); 
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 УЕЕ -  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 -  Прялко 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». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП 
ЕНМЦ (протокол від $6.05.2017№ 46-17);^ У~
головний прокатник-начальник прокатного цеДу Олійник О.І., пройшов навчання та перевірку знань 
з курсу «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 12.03.2020 №26-20);
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 ЕНМЦ (протокол 
(бід 26.05.2Щ-7-№46-171: /
начшїьнйк дільниці прокатного цеху Мішурін С.В., пройшов навчання та перевірку знань з «Правил 
охорони праці під час експлуататтії вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0Л(М8(ЕФ8; «Правил охорони праці в прокатному виробниіггвї



підприємств металургійного к о м п л ек с і НПАУП 2^.1-1.04-09 (протокол від 26.07.2018 №45-18); 
заступник начальника прокатного цеху Геймур К.Г., пройшов навчання та перевірку знань з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» НПАОП 0.00-180-18;..«Правил охорони праці в прокатному виробництві 
пілприємств металургійного комплексу »(7НП^УУЛ 27.1-1.04-09 (протокол від 26.07.2018 №45- 
18);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.);
змінний майстер виробництва доменного цеху -  Вороной В.Б, пройшов навчання та перевірку знань 
з «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» в 2020р., (протокол №1 від02.06.2020р.); 
змінний майстер виробництва доменного цеху -  Хохля В.А.. пройшов навчання та перевірку знань з 
«Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» в 2020р., (протокол №1 від02.06.2020р.); 
змінний майстер виробництва доменного цеху -  Кучеренко С.В.. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» в 2020р„ (протокол №1 від02.06.2020р.); 
змінний майстер виробництва доменного цеху -  Березовский В.Е.. пройшов навчання та перевірку 
знань з «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» в 2020р., (протокол №1 від02.06.2020р.): 
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!993р.. (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!987 р„ (посвідчення 
№17761 від 05.11.1987р.. витяг з протоколу № 1 1 0  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 від28.05.1993р., 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 .).

(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^ворен% службу охорони праці та цивільного 
захисту управління промислової безпеки. Начальник їеяужби охорони праці та цивільного захисту 
управління промислової безпеки -  Павловський Д.О.
На підприємстві розроблено та введено в дію Положення про систему управління охороною праці в 
ПАЬ «Дніпровський меткомбінат» (Положення про СУОП в л Ж )  «Дніпровський меткомбінат») 
наказом №356 від 28.03.2018, Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з



питань охорони праці в ПАР «Дніпровський меткомбінат» наказом №774 від 21.06.2019.
наявністю служби охорони праці,

Згідно ст.13 Закону України «Про охорону праці» на ПАР «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 у ПАР «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 відч 14.02.2020 створена комісійній 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 прані та цивільного захисту Дуброва В’ячеслава Павловича; 
начальника правового управління Масленікова Сергія Вадимовича; начальника газорятувальної 
станції Мельника Костянтина Сергійовича: заступника начальника віл ділу технічного нагляду управління 
промислової безпеки Турлука В’ячеслава Олексійовича; начальника бюро по експлуатації 
електроустаткування управління головного енергетика Кузьменко Валерія Миколайовича; 
начальника відділу організації ТОіР управління ремонтів ремонтно-сервісного центру Єрьоменко 
Павла Анатолійовича.

Інформація про інструкції з охорони праці:
- «Інструкція з охорони праці №42.11.18 для пресувальника-вулканізаторника управління 

залізничного транспорту»;
- «Інструкція з охорони праці №42.25.18 для слюсаря з ремонту рухомого складу управління 

залізничного транспорту»;
- «Інструкція з охорони праці № 125.19.20. для коваля ручного кування цеха ремонту 

металургійного обладнання ремонтно-сервісного центра»;
- «Інструкція з охорони праці № 125(26').36.18 для газівника»;
- «Інструкція з охорони праці № 125Г26Ф35.18 для пресувальника на гарячій штамповці»;
- «Інструкція з охорони праці № 125(261.83.18 для коваля на молотах и пресах»;
- «Інструкція з охорони праці № 125(261.37.18 для машиніста на молотах, пресах и

маніпуляторах»;
- «Інструкція з охорони праці № 125(261.16.18 для коваля ручного кування»;
- «Інструкція з охорони праці №06('27).35.20 для коваля ручного кування сортопрокатного 

стана прокатного цеху»;
- «Інструкція з охорони праці №122.1.05.20 для лаборанта по ФМИ ИЛ ЦИ УКП, виконуючого 

роботи з контролю якості вогнетривів»;
- «Інструкція з охорони праці №122.1.28.20 для лаборанта рентгеноспектрального з аналізу 

групи експрес-аналізу рентгеноспектральним методом ХЛ ИЛ ЦВ УЯП»;
- «Інструкція з охорони праці №06(151.21.18 для правильника прокату і труб дільниці ОПС



ПЦ»;
- «Інструкція з охорони праці №06П5).40.19 для вальцювальника зі зборки й перевалці клітей 

ПЦ дільниці ОПС и ІІІПС»:
- «Інструкція з охорони праці №125(18).43.17 для слюсаря-ремонтника дільниці технічного 

обслуговування і ремонту механоустаткування прокатного виробництва (осепрокатного стану 
прокатного цеху) цеха ремонтно-сервісного центра»;

- «Інструкція з охорони праці № 0.16.19 для електромеханіка по ліфтам»;
- «Інструкція з охорони праці №125.(311.02.17 для електромонтера з ремонту та 

обслуговуванню електроустаткування дільниці технічного обслуговування та ремонту 
електроустаткування цехів комбінату електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;

- «Інструкція №125.1311.50.17. «Про заходи пожежної безпеки для працівників 
електроенергоремонтного цеху ремонтно-сервісного центру»;

- «Інструкція з охорони праці №125(26).34.18 для слюсаря-ремонтника (бригадира) дільниці 
ремонту устаткування та вироблення запасних частин МБЛЗ 1.2.3»:

- «Інструкція з охорони праці №125(261.04.17 для слюсаря механоскладальних робіт 
(бригадирі»:

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). Технічне обслуговування та ремонт 
устаткування проводиться цехами централізованого обслуговування та ремонту устаткування 
ремонтно-сервісного центру ПАТ «Дніпровський меткомбінат. Технічний огляд ліфтів проводиться 
у встановлені строки спеціалістами експертних організацій

експлуатаційної документації,

Працівники ПАО «Дніпровський меткомбінат» забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. 
Працівники підприємства 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 та ін.).

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.
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.

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, устаткування 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

Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області


