
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, 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,

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, 
устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 М Па, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:_________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії тип "А" 
сер.№М132351, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^"  тип "А" 
сер.№ М132352, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132353, 2013р., Італія

mailto:adebelyi@dmkd.dp.ua


Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132354, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132355, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132356, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№ М132357, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№ М132358, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132359, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132360, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132361, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132362, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132363, 2013р., Італія

Ресивер стисненого повітря для систем регенерації та очистки фільтрів серії '^ "  тип "А" 
сер.№М132364, 2013р., Італія

Посудина під тиском з імпульсними клапанами для рукавних фільтрів сер.№1403147, 2014р., 
Італія
Азотний фільтр TF508-1C-8F-CS сер.№117, Нідерланди 
Азотний фільтр TF508-1C-8F-CS сер.№118, Нідерланди 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-1, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-2, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-3, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-4, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-5, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-6, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-7, 2013р.,Німеччина 
Резервуар для зберігання азоту 10" сер.№4885-8, 2013р.,Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер№74421, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер№74422, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер№74423, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер№74424, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74425, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74426, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74427, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74428, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74429, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74430, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74431, 2014р., Німеччина 
Посудина під тиском 60л. сер.№74432, 2014р., Німеччина



Посудина під тиском 60л. сер.№74433, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№74434, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№74435, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№74436, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№80293, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№80294, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№80295, 2014р., Німеччина
Посудина під тиском 60л. сер.№80295, 2014р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511113, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511151, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511142, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511187, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511194, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511161, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511063, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511148, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511021, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511006, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511003, 2013р., Німеччина
Балонний гідроакумулятор типу SB330-32F1/112A10-330, сер.№В511150, 2013р., Німеччина 
Бункер інжекційний, зав.№1, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№2, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№3, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№4, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№5, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№6, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№7, 2014р., Україна
Бункер інжекційний, зав.№8, 2014р., Україна
Ресивер типу "УВ 100 IV, сер.№725-4/2041, 2014р Німеччина
Ресивер типу УВ 100 IV, сер.№725-4/2042 2014р. Німеччина
Ресивер типу УВ 100 IV, сер.№725-4/2045 2014р. Німеччина
Ресивер типу УВ 100 IV, сер.№725-4/2060 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2067 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2069 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2072 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2075 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2065 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2066 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2068 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2070 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2071 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2073 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2074 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2076 2014р. Німеччина
Ресивер типу VB 100 IV, сер.№725-4/2077 2014р. Німеччина



Ресивер типу "УВ 00 IV, с е р. № 7 2 1 2 0 7 2 01 р. і м е ч ч и н а

Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2079, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№°725-4/2053, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2054, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2055, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2056, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№ 725-4/2057, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2058, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2059, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер№725-4/2061, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№ 725-4/2062, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№ 725-4/2063, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2064, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2040, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2043, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2044, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2046, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2047, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2048, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2049, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2050, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2051, 2014р., Німеччина
Ресивер типу УВ 00 IV, сер.№725-4/2052, 2014р., Німеччина
Розподілювач зав. № 4021, 2012р., Німеччина
Розподілювач зав. № 4022, 2012р., Німеччина 
Розподілювач зав. № 4023, 2012р., Німеччина 
Розподілювач зав. № 4024, 2012р., Німеччина 
Вологовідділювач зав. № Р15525, 2012р., Італія 
Вологовідділювач зав. № Р15524, 2012р., Італія 
Ресивер зав.№72473, 2012р., Німеччина
Ресивер вертикальний для азоту №6446, 2013 р., Україна_________
Ресивер вертикальний для азоту №6447, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №6448, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №6449, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №6452, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №53591, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №53592, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №310865, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №310866, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №310867, 2013 р., Україна

Ресивер вертикальний для азоту №310868, 2013 р., Україна

Адсорбційний осушувач НЯЕ 11200 SPN, №14905/1, 2013 р., Німеччина

Адсорбційний осушувач НЯЕ 11200 SPN, №14905/2, 2013 р., Німеччина

Адсорбційний осушувач НЯЕ 11200 SPN, №14905/3, 2013 р., Німеччина



Адсорбційний осушувач НЯЕ 11200 SPN, №14905/4, 2013 р., Німеччина

Адсорбційний осушувач HRG/HRE 6000, №13118/1, 2008 р. Німеччина 

Адсорбційний осушувач HRG/HRE 6000, №13118/2, 2008 р. Німеччина 

Адсорбційний осушувач HRG/HRE 6000, №13118/3, 2008 р., Німеччина 

Адсорбційний осушувач HRG/HRE 6000, №13118/4, 2008 р., Німеччина 

Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, а саме:

Кран мостовий однобалковий підвісний, зав. №00521, 2013, Україна 

Кран мостовий однобалковий підвісний, зав. №00517, 2013, Україна 

Кран мостовий однобалковий підвісний, зав. №142, 2013, Україна 

Таль електрична канатна, зав. №1069, 2013, Україна.

Кран мостовий однобалковий підвісний, зав. № 00520, 2013, Україна

Таль електрична канатна, зав. №131209, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131204, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №560, 2013, Україна

Кран мостовий електричний, зав. № 0886, 2013, Україна

Таль електрична канатна, зав. №131211, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131205, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131206, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131208, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131207, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131203, 2013, Болгарія

Таль електрична канатна, зав. №131210, 2013, Болгарія,

Кран мостовий однобалковий підвісний, зав. № 00518, 2013, Україна 

Кран мостовий однобалковий підвісний, зав. № 00504, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385681, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385711, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385690, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385707, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385705, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 0806358, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385703, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385694, 2013, Україна 

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, зав. № 1385679, 2013, Україна 

Таль ручний ланцюговий, зав. № 135433, 2013, Україна 

Таль ручний ланцюговий, зав. № 11205, 2013, Україна 

Таль ручний ланцюговий, зав. № 1385429, 2013, Україна 

Таль ручний ланцюговий, №1385421, 2013, Україна

Таль ручний ланцюговий, №15343, 2013, Україна



Таль ручний важільний, №156, 2010, Україна

Таль ручний ланцюговий, №1385422, 2013, Україна

Візок вантажний приводний, №1385717, 2013, Україна

Таль ручний ланцюговий пересувний, №883, 2013, Росія

Таль ручний ланцюговий пересувний, №912, 2013, Росія

Таль ручний ланцюговий пересувний, №926, 2013, Росія

Кран мостовий електричний однобалковий підвісний, №00519, 2013, Україна

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової, №1385682, 2013, Україна

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової №08063055, 2013, Україна

Візок вантажний приводний талі ручної ланцюгової №1385680, 2013, Україна

Ліфт пасажирський ПП-1001Щ, № 63438Э, 2013, Росія

Ліфт пасажирський ПП-1001Щ, № 63439Э, 2013, Росія
Технологічного устатковання металургійного, коксохімічного, виробництв, а саме:
Вагоноперекидач ВБС-93, №317156154ПС, 2013, Україна____________________________
Вагоноштовхач Т-20, №2, 2013, Україна
Дробильно - фрезерна машина ДФМ-20М, №2382, 2013, Україна_____________________
Вібратор, №МУЕ1108/15, 2012, Україна____________________________________________
Віброживильник ЖВеМ - 1,2 х 2, №15, 2013, Україна________________________________
Залізовідділювач ПС-120М, №9, 2013, Україна______________________________________
Конвеєрні ваги, №2490, 2013, Україна______________________________________________
Конвеєр горизонтально-похилий L = 109,5м, №495, 2013, Росія_______________________
Металошукач «БРИЗ-1200», №И356.00.000.РЭ, 2013, Україна________________________
Грохот ГИТ-51, №91, 2013, Україна________________________________________________
Дробарка ЩДС 2,5x4, №2, 2013, Україна____________________________________________
Конвеєр похилий L = 16,5м, В = 1000м, №493, 2013, Росія____________________________
Конвеєр вертикальний № 1, №494, 2013, Росія_______________________________________
Конвеєр реверсивний №1 L = 12,5 м, В = 1000м, №482, 2013, Росія____________________
Конвеєр реверсивний №2 L = 17,5 м, В = 1000м, №МН5824-65, 2007, Росія____________
Конвеєр реверсивний №3 L = 17, 5м, В = 1000м, №МН5815-65, 2007, Росія____________
Дозатор стрічковий, № 50^071592.А01, № 50^071590.А01, № 50^071589.А01, №50-
У071591.А01, 2013, Німеччина_____________________________________________________
Система пневмообрушення, №22/13, 2013, Україна__________________________________
Пристрій вивантаження з силосів___________________________________________________
Конвеєр горизонтальний L = 38м, В = 1000м, №480, 2013, Росія_______________________
Залізовіддлювач ПС-120М - 1, №ПС-120М.00.000.РЭ, 2008, Україна__________________
Металошукач «БРИЗ-1200», №1, 2013, Україна______________________________________
Конвеєрні ваги, №2489, 2013, Україна______________________________________________
Аналізатор вугілля в потоці, №480230-1В, 2005, США_______________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць-50, в тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений

травм - 50, 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: генеральний директор -  Подкоритов О.Л., пройшов 
навчання з курсу «Охорона праці -загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(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 ЕТЦ» (протокол від 22.05.2019 №40-19); 
пройшов навчання «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

заступник директора технічного з промислової безпеки-начальник управління промислової 
безпеки -Дебелий О.І., пройшов навчання з курсу «Охорона праці-загальний курс» в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 18.12.2019 №123-19); пройшов навчання з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол від 23.04.2019 №36/17-19);

начальник служби охорони праці та цивільного захисту управління промислової безпеки -  
Павловський Дмитро Олександрович, пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 88-18 від 14.12.2018); 
«Охорона праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 27.07.2019 №65
19); пройшов навчання з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 
26.07.2018 №45-15); 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) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області

заступник начальника служби охорони праці та цивільного захисту управління промислової 
безпеки -  Дубров Вячеслав Павлович пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 88-18 від 14.12.2018), 
пройшов навчання знань з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 26.07.2018 №45
15);

заступник начальника відділу технічного нагляду управління промислової безпеки -  Турлук 
Вячеслав Олексійович пройшов навчання з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол №348-18 від 28.08.2018), пройшов навчання з 
курсу «Охорона праці-загальний курс» (протокол №23-20 від 07.02.2020) в ДП ГНМЦ, 
пройшов навчання з «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 26.07.2018 №45
15);
головний енергетик-начальник УГЕ -  Помогаєв О.І., пройшов навчання з курсу «Охорона 
праці-загальний курс» в ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол від 18.12.2018 №123-19); 
пройшов навчання з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» (протокол 
від 23.04.2019 №36/17-19) та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.___________________________________________________________

(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.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-18%23n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-18%23n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-18%23n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-18%23n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-18%23n19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-18%23n19


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.

Інформація про інструкції з охорони праці:
Інструкція з охорони праці № 34.18 для робітників департаменту автотранспорту ТОВ 
«ІМПУЛЬС КОМПАНІ», робітників відділення виробництва вапняку конвертерного цеху, 
комплексу ПУТ доменного цеху ПАТ «Дніпровський меткомбінат» при перевезенні 
пиловугільного палива цистернами-напівпричепами департаменту автотранспорту ТОВ
«ім п у л ь с : к о м п а н і» .
Інструкція з охорони праці №02.32.18 для бункерувальника ділянки підготовки та вдування 
пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці № 125.(31)77.19 для слюсаря-ремонтника ділянок ремонту 
енергообладнання сталеплавильного виробництва електроенергоремонтного цеху ремонтно - 
сервісного центру.
Інструкція з охорони праці №02.28.20 для машиніста пневмотранспорту ділянки підготовки та 
вдування пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №02.21.20 для машиніста вагоноперекидача ділянки підготовки та 
вдування пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №02.20.20 для машиніста конвеєра ділянки підготовки та вдування 
пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №03.33.18 для машиністів (кранівників) і помічників машиніста 
електричних вантажопідіймальних кранів мостового типу.
Інструкція з охорони праці №02.09.20 для машиністів вентиляційної та аспіраційної установок 
доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №02.27.20 для Дозувальники ділянки підготовки та вдування 
пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №02.29.20 для Дробильники ділянки підготовки та вдування 
пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №02.22.20 для машиністів млинів ділянки підготовки та вдування 
пиловугільного палива і доменної печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці №02.23.20 для газівника ділянки підготовки та вдування 
пиловугільного палива в доменні печі доменного цеху.
Інструкція з охорони праці № 10.65.19 для обжигальників 5,6 розраду ділянки обертових печей 
відділення виробництва вапняку конвертерного цеху.

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, спец взуття, 
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.

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 27.1-11.02-97 «Правила безпеки у доменному виробництві»;
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 праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
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 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки;
Постанова КМУ №687 від 26.05.2004 «Про затвердження Порядку проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування 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).



Нормативна документація оновлюється за допомогою інтернету та періодичних видань.
нормативно-правової

Гойянівиш;та матеї

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. - ------,

навчально-методичного забезпечення)

О.Л. Подкоритов

Декларація зареєстрова 
органі Держпраці

1 % Ні ОЕЛ ЇЇ? 2020

(ініціали та прізвище)

журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

ПРИМІТКИ: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних да
них з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатку
вання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та пові
домили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в пас
порті.


