
r

Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця 

Дочірнє підприємство «Дніпродзержинський сталеливарний завод»____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51925, Дніпропетровська обл., м. Кам  ’янське, вул.. Українська, буд. 4, код ЄДРПОУ 
19309317, керівник Закірбаєв Олександр Ренатович, (0569) 58-40-80;__________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел/факс: (0569)51-50-58, e-mail: office®,dslz.biz_____________________________________________
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;

Дніпропетровська обл., м. Кам ’янське, вул.. Українська, буд. 4_________________________
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 відсутнє, так як підприємство не є 
об 'єкпюм підвищеної небезпеки ____________ ___________________________ ___________________ __________ _

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

________________________Я , Закірбаєв О лександр Р ен атови ч___________________________
(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:

роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 6 кВ включно) ________________
(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць: 36. із них 24. на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

один адміністративно-побутовий корпус, один виробничий цех___________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Центр надання адміністративних послу; 
м. Дніпра
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Інші відомості:
Закірбаєв O.P. , директор -  відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки, пройшов навчання загального курсу «Охорона праці» у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (Протокол навчання № 73-17 від 14.11.2017р.. перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.); пройшов навчання з «Правил 
охорони праці в металургійній промисловості» (ЗДІАОП 27.0-1.01-08) у Навчально -  виробничому 
центрі «Професійна безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ 
Держпраці у Київській області); пройшов навчання з «Правил охорони праці у ливарному 
виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна безпека» 
(протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у Київській 
області);

Наказом №09 від 04.01.2018 р. відповідальним за електрогосподарство призначено старшого 
енергетика Кодатко A.B.. пройшов навчання з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ. Правил 
пожежної безпеки у ДП ДНКК «Моноліт» (Протокол навчання № 1396 від 13.12.2017р. перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області); пройшов навчання з 
«Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08) у Навчально -  
виробничому центрі «Професійна безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. 
перевірка знань ГУ Держпраці у Київській області); пройшов навчання з «Правил охорони праці у 
ливарному виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна 
безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у 
Київській області);

Наказом №08 від 04.01.2018р. відповідальними за виконання робіт підвищеної небезпеки 
призначено заступника начальника цеху Лінника Н.М.. пройшов навчання загального курсу 
«Охорона праці» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол навчання № 73-17 від 14.11.17 перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.); заступника 
начальника цеху Баленко О.Г. пройшов навчання загального курсу «Охорона праці» у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» (протокол навчання № 73-17 від 14.11.17 перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.); пройшов навчання з «Правил 
охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08) у Навчально -  виробничому 
центрі «Професійна безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ 
Держпраці у Київській області); пройшов навчання з «Правил охорони праці у ливарному 
виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна безпека» 
(протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у Київській 
області); пройшов навчання з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристрями» 
(НПАОП 0.00-1.71-13) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна безпека» (протокол 
навчання №81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у Київській області);
________Наказом №15 від 09.01.2018р. створено комісії з перевірки знань з питань охорони праці, у
складі: для керівників і спеціалістів:
Голова комісії - Закірбаєв O.P. . директор, пройшов навчання загального курсу «Охорона праці» у 
ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Протокол навчання № 73-17 від 14.11.2017р.. перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.); пройшов навчання з 
«Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08) у Навчально -  
виробничому центрі «Професійна безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. 
перевірка знань ГУ Держпраці у Київській області); пройшов навчання з «Правил охорони праці у 
ливарному виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна 
безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у 
Київській області);
Заст. голови комісії -  Дудка В.І., головний інженер, пройшов навчання загального курсу «Охорона 
праці» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Протокол навчання № 73-17 від 14.11.2017р.. перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.), пройшов навчання 
з курсу ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ. ПЕЕЗ. Правил пожежної безпеки у ДП ДНКК «Моноліт» (Протокол 
навчання №1396 від 13.12.2017р. перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області); пройшов навчання з «Правил охорони праці в металургійній



промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна безпека» 
(протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у Київській 
області); пройшов навчання з «Правил охорони праці у ливарному виробництві» (НПАОП 27.5- 
1.46-14) у Навчально -  виробничому центрі «Професійна безпека» (протокол навчання №81-341-17 
від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у Київській області);
Члени комісії: начальник ВОП -  Колєснік О.О. пройшов навчання з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, 
ПЕЕЗ, Правил пожежної безпеки у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протокол навчання №36/36 від 
29.11.2016р.. перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області); пройшов 
навчання загального курсу «Охорона праці» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Протокол навчання 
№36/09 від 23.03.2016р. перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області); 
пройшов навчання з «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (НПАОП 27.0-1.01-08) 
у Навчально -  виробничому центрі «Професійна безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 
17.07.2017р. перевірка знань ГУ Держпраці у Київській області); пройшов навчання з «Правил 
охорони праці у ливарному виробництві» (НПАОП 27.5-1.46-14) у Навчально -  виробничому центрі 
«Професійна безпека» (протокол навчання № 81-341-17 від 17.07.2017р. перевірка знань ГУ 
Держпраці у Київській області);
голова профсоюзного комітету -  Хрящева В.Г. пройшла навчання загального курсу «Охорона 
праці» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Протокол навчання № 36/10-17 від 23.02.2017р.. перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.); 
заступник директора з правових питань -  Зибало Н.О. пройшов навчання загального курсу 
«Охорона праці» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (Протокол навчання №  73-17 від 14.11.2017р.. 
перевірка 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 наказом № 19 від 11.01.2018р. була створена служба охорони праці. Керівник 
служби охорони праці -  Колєснік О.О.

На підприємстві затверждено та введено в дію СУОП наказом № 229 від 10.07.2017р. 
Переглянуто, затверждено та введено в дію:
- положення про ВОП згідно наказу №93 від 26.03.2018р.
- наказом №22 від 20.01.2017р. подовжено дію 16 інструкцій з охорони праці
- наказом №133 від 28.04.2017р. подовжено дію 74 інструкцій з охорони праці;
- наказом №16 від 16.01.2017р. затверджено положення про проведення навчання робітників з 
питань охорони праці;
- наказом №111 від 10.04.2018р. введено в дію 3 інструкції з охорони праці______________________

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________________________________
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:____________________________________
- видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві:__________________________________________________
- реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________________________
- реєстрації нещасних випадків на підприємстві;_____________________________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС;________________________________________________________
- реєстрації видачі нарядів - допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки
- згідно затвердженої програми та тематичних планів від 17.10.2017р. проводиться навчання та перевірка 
знань вимог охорони праці працівників робочих професій_____________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання т а  інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання (керівництва з експлуатації_______
паспорти), в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки._______________

експлуатаційної документації,

_____ Працівники ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі__________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

_____ Підприємство ДП «Дніпродзержинський сталеливарний завод» в достатньому обсязі забезпечене
законодавчими та норматично-правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, а 
саме:
_____Закон України «Про охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу



охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 0.00-1.71- 
13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 27.5-1.46 14 «Правила охорони праці у 
ливарному виробництві», НПАОП 27-0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній. і/ О лпромисловості»

нічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.Р. Закірбаєв
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 .^ 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 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.".


