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ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної
бази вимогам законодавства
з питань охорони
праці

Відомості про роботодавця
____________________ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО____________________________
___________«ІНТЕРПАЙП НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ТРУБОПРОКАТНИЙ ЗАВОД»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________ 49081. м.Дніпро. вул.Столетова. 21, код СДРПОУ 05393116,___________________
Голова Правління Костенко Сергій Олексійович. тел.+38(0562)35-92-50. факс +38(0562)35-83-91
_____________
www.interpipe.biz. e-mail: info@ntф■ interpipe.biz____________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

___________________________49081. м.Дніпро. вул .Столетова. 21.___________________________
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
ПрАТ «Українська страхова компанія «Княжа Віенна Іншуранс Груп»___________________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу - до 26.07.2019р.. №14/11К-093580/590180264 від 26.07.2018р.__________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит проведено з 27 по
28 грудня 2018 року. ТОВ «Технічні та управлінські послуги», звіт від 28.12.2018р.________________
(дата проведення аудиту)

Я. Костенко

Сергій

Олексійович__________________________________________________

(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 колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
____________________ П Р О С Т О Р І (ємностях, боксах, трубопроводах).___________________________
(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 - 15. на яких існує підвищений ризик виникнення травм.__________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Роботи виконуються на об’єктах підприємства.
До складу ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» входить 5 основних цехів (З трубопрокатних цеха,
колесопрокатний и ремонтно-механічний цеха), допоміжні та обслуговуючі цеха (автотранспортний,
залізничний, цех ремонту механічного обладнання, цех ремонту електрообладнання, цех ремонту
ПРОМИСЛОВОЇ електроніки, цех енергозабезпечення, цех підготовки металургійного виробництва, центр
засобів зв’язку, складське господарство). Будівель і споруд (приміщень): 256. виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів): 23.________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
- Голова Правління ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» Костенко Сергій Олексійович пройшов
навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу
Держпраці від 15.05.2017р. №65 з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в
металургійній
промисловості
ГНПЛОП
27.0-1.01-08).
Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів (НПЛОП 40.1-1.21-98). Правила охорони праці під час роботи з
інструментом і ПРИСТРОЯМИ (ППЛОП 0.00-1.71-13). витяг з протоколу №26-19 від 27.03.2019р..
посв.№26-19-1.
- Головний інженер Польський Георгій Миколайович пройшов навчання
в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65 з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в металургійній
промисловості (НПЛОП 27.0-1.01-08). Правила охорони праці під час роботи з інструментом і
пристроями (НПЛОП 0.00-1.71-13). витяг з протоколу №57-18 від 14.09.2018р.. посв.№57-18-15:
ПРОЙШ ОВ навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі
наказу ГУ Держпраці в Дніпропетровській області від 21.03.2018р. №68 з курсу: Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів. Правила пожежної безпеки в Україні, витяг з протоколу №81-18 від 24.10.2018р.
посв.№81-18-56. V гр.з електробезпеки до та више 1000 В.
Головний енергетик Бондарев Олег Юрійович - відповідальний за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства підприємства, наказ №19 від 08.01.2019р.. пройшов навчання в ДП
«ГНМТТ» і перевірку знань «Загального курсу з охорони праці» в комісії, створеної на підставі наказу
Держпраці від 09.10.2015г. №113. протокол №31/1-17 від 07.03.2017р.. посв.№31/1-17-1: пройшов
навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу
Держпраці від 15.05.2017р. №65 з курсу: Правила охорони праці в металургійній промисловості
(НПЛОП 27.0-1.01-08). витяг з протоколу №82-17 від 21.12.2017р.. посв.№82-17-24: Правила охорони
праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПЛОП 0.00-1.71-13). Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів (НПЛОП 40.1-1.21-98). витяг з протоколу №95-18 від
19.12.2018р.. посв.№95-18-24. УК «Дніпробуд» витяг з протоколу №1018 від 14.09.2018р. посв.№9736.'
V гр.з електробезпеки до та вище 1000 В. пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку
знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від
04.03.2019р. №358. з курсу: Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
НПЛОП 0.00-5.11-85. витяг з протоколу №482 від 22.04.2019р.. посв.№5972.
Відповідальні за безпеку під час виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах,
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах):
- начальник цеху енергозабезпечення Кучма Олександр Ігорович пройшов навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65 з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в металургійній
промисловості (НПЛОП 27.0-1.01-08). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПЛОП 40.1-1.21-98). Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПЛОП
0.00-1.71-13). витяг з протоколу №39-18 від 06.07.2018р.. посв.№39-18-5: пройшов навчання в ТОВ
«УК Дніпробуд» та перевірку знань з курсу: Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПЛОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, витяг
з протоколу №894 від 16.09.2016р. посв.№8804. V гр.з електробезпеки до та вище 1000 В: пройшов
навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019р. №358. з курсу: Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт НПЛОП 0.00-5.11-85. витяг з протоколу №482 від
22.04.2019р.. посв.№5975.
- начальник дільниці водопосточання цеху енергозабезпечення Богдан Віктор Григорович,
розпорядження ПРО призначення відповідальних особ №55/1 від 11.01.2019р.. пройшов навчання та
перевірку знань в постійнодіючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПЛТ «ІНТЕРПЛЙП
НТЗ» з курсу: Загальний курс з питань охорони праці, протокол №3/2 від 31.03.2017р.. Правила
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПЛОП 0.00-1.71-13). протокол №3/1 від
30.03.2017р.: пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на
підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017р. №102. з курсу: Правила
охорони праці в металургійній промисловості (НПЛОП 27.0-1.01-08). витяг з протоколу №950 від

15.09.2017р.. посв.№9455: пройшов навчання та перевірку знань в кваліфікаційній комісії з перевірки
знань питань електробезпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з курсу: Правила безпечної експлуатаці
електроустановок
споживачів
(НПАОП
40.1-1.21-98),
Правила
технічної експлуатапі
електроустановок споживачів. 19.12.2018р.. II гр.з електробезпеки до 1000 В: пройшов навчання в
ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області від 04.03.2019р. №358. з курсу: Типова інструкція з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт ШПАОП 0.00-5.11-85). витяг з протоколу №482 від 22.04.2019р..
посв.№5977.
- майстер участку водопостачання цеху енергозабезпечення Ткаченко Костянтин Борисович
(за відсутності Богдана В.Г.). розпорядження про призначення відповідальних особ №55/1 від
11.01.2019р.. пройшов навчання та перевірку знань в постійнодіючій комісії з перевірки знань з питань
охорони праці ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з курсу: Загальний курс з питань охорони праці, протокол
№3/2 від 31.03.2017р.. Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13). протокол №3/1 від 30.03.2017р.; пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку
знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від
27.06.2017р. №102. з курсу: Правила охорони праці в металургійній промисловості (НПАОП 27.0-1.0108). витяг з протоколу №950 від 15.09.2017р.. посв.№9456: пройшов навчання та перевірку знань в
кваліфікаційній комісії з перевірки знань питань електробезпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з курсу:
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів. 19.12.2018р.. II гр.з електробезпеки до 1000 В: пройшов
навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019р. №358. з курсу: Типова інструкція з організації
безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85). витяг з протоколу №482 від
22.04.2019р.. посв.№5978.
- начальник центру засобів звязку Пантелеев Юрій Анатолійович, розпорядження про
призначення відповідальних осіб №11/01 від 09.01.2019р.. пройшов навчання в ДП «ГНМЦ» і
перевірку знань «Загального курсу з охорони праці» в комісії, створеної на підставі наказу Держпраці
від 09.10.2015г. №113. протокол №31/1-17 від 07.03.2017р.. посв.№31/1-17-3: пройшов навчання та
перевірку знань в постійнодіючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПАТ «ІНТЕРПАЙП
НТЗ» з курсу: Правила охорони праці в металургійній промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08). протокол
№10/1 від 26.10.2018р. Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13). протокол №3/1 від 30.03.2017р.: пройшов навчання та перевірку знань в кваліфікаційній
комісії з перевірки знань питань електробезпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з курсу: Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів. 28.11.2018р. посв.№17. V гр.з електробезпеки до та више 1000 В;
пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019р. №358. з курсу: Типова інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85). витяг з протоколу №482
від 22.04.2019р.. посв.№5971.
- провідний інженер-електронік Філімонов Віталій Вячеславович (за відсутності Пантелеева
Ю.А.). розпорядження про призначення відповідальних осіб - №11/01 від 09.01.2019р.. пройшов
навчання та перевірку знань в постійнодіючій комісії з перевірки знань з питань охорони праці ПАТ
«ІНТЕРПАЙП НТЗ» з курсу: Загальний курс з питань охорони праці. Правила охорони праці в
металургійній промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08). протокол №10/1 від 26.10.2018р. Правила
ОХОРОНИ праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). протокол №3/1 від
30.03.2017р.: пройшов навчання та перевірку знань в кваліфікаційній комісії з перевірки знань питань
електробезпеки ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» з курсу: Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
19.12.2018р.. II гр.з електробезпеки до 1000 В: пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку
знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у Дніпропетровській області від
04.03.2019р. №358. з курсу: Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
(НПАОП 0.00-5.11-85). витяг з протоколу №482 від 22.04.2019р.. посв.№5973._____________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створено (реорганизовано) Службу з охорони праці (наказ №1047 від
01.03.2016рЛ. Згідно організаційної структури від 27.02.2019р. до складу відділу охорони праці
входить 9 співробітників (начальник відділу, провідний інженер з охорони праці в прокатному та
трубопрокатному виробництві, провідний інженер з охорони праці в допоміжному виробництві,
провідний інженер з ОХОРОНИ праці. 4 інженера з охорони праці та інженер з нагляду), які пройшли
навчання та перевірку знань з охорони праці згідно Типового Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) відповідних законодавчих та
нормотивно-правових актів з охорони праці. Наказом по підприємству №508 від 22.04.2014р.
затверждено Положення про відділ охорони праці №29П-ООТ-2014 та посадові інструкції працівників
віїшілу охорони праці.
Начальник служби охорони праці Борисов Юрій Анатолійович пройшов навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65 з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в металургійній
промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПАОП 40.1-1.21-98). Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13). витяг з протоколу №57-18 від 14.09.2018р.. посв.№57-18-12: пройшов навчання в Д П ~
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці в
Дніпропетровській області від 21.03.2018р. №68 з курсу: Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, витяг з
протоколу №81-18 від 24.10.2018р. посв.№81-18-53. V гр.з електробезпеки до та вище 1000 В.
Наказом №4 від 02.01.2019р. призначена комісія підприємства по перевірці знань з питань
охорони праці у ІТП і робітників підприємства у складі: голова комісії - начальник Управління з
промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища, члени комісії: начальник відділу
охорони праці, головний енергетик, начальник ремонтного управління, начальник об’єктової
пожежно-газорятувальної служби, начальник юридичного віллілу та голова комісії з охорони праці
профспілкового комітету. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних
законодавчих і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, санітарного та епідеміологічного
забезпечення і мають посвідчення про перевірку знань:
- начальник Управління з промислової безпеки, охорони праці та навколишнього середовища
Морозова Олена Миколаївна пройшла навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у
комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65. з курсу: Загальний курс з
охорони праці. Правила охорони праці в металургійній промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08). Правила
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13). витяг з протоколу
№57-18 від 14.09.2018р.. посв.№57-18-14; пройшла навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» і
перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці в Дніпропетровській області від
21.03.2018р. №68 з курсу: Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів, витяг з протоколу №81-18 від 24.10.2018р.
посв.№81-18-55. V гр.з електробезпеки до та вище 1000 В.
- керівник Ремонтного управління Горяний Костянтин Іванович пройшов навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65. з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в металургійній,
промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПАОП 40.1-1.21-98). витяг з протоколу №82-17 від 21.12.2017р.. посв.№82-17-23: Правила охорони
праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), витяг з протоколу №95-18
від 19.12.2018р.. посв.№95-18-22:
- начальник об’єктової пожежно-газорятувальної служби Левицький Олег Борисович
пройшов навчання в ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань Правил пожежної безпеки в Україні
НАПБ А.01.001-2014. витяг з протоколу №192 від 20.02.2019р.. посв.№2746: пройшов навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65 з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в металургійній
промисловості (НПАОП 27.0-1.01-08). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПАОП 40.1-1.21-98). Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13). витяг з протоколу №26-19 від 27.03.2019р.. посв.№26-19-2.
- начальник юридичного відділу Головко Олена Миколаївна пройшла навчання в ДП
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань у комісії, створеної на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017р. №65. з курсу: Загальний курс з охорони праці. Правила охорони праці в металургійній

ПРОМИСЛОВОСТІ ШПАОП 27.0-1.01-08). Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
ГНПАОП 40.1-1.21-98). Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП
0.00-1.71-13). витяг з ПРОТОКОЛУ №95-18 від 19.12.2018р.. посв.№95-18-25.
Биков Василь Петрович, представник профспілки з охорони праці, пройшов навчан
питань охорони праці та перевірку знань в Федерації профспілок України 24.03.2017р.. посв.№857.
Наказом №211 від 02.05.2019р. призначена комісія підприємства по перевірці знань «Типової
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ШПАОП 0.00-5.11-85)» у ІТП і
робітників підприємства у складі: голова комісії ^ головний енергетик Бондарев О.Ю.. члени комісії:
начальник цеху енергозабезпеченГня Кучма О.І.. начальник центру забОбівГзв’язку Пантелеев Ю.А.
Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань «Типової інструкції з організації безпечного
ведення газонебезпечних робіт ЩПАОП 0.00-5.11-85)» і мають відповідні посвідчення.
Працівники, які виконують роботи, що декларуються, мають професійну підготовку, здобуту в
ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» (ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527219) та мають
відповідні посвідчення, а саме: слюсари-ремонтники Коваль П.П.. свідоцтво №511. протокол №370 від
24.07.2018р.: Ситник В.В., свідоцтво №43. протокол №149 від 18.03.2004р.: Поздєєв О.А.. свідоцтво
№35. протокол №701 від 20.12.2012р.. Ярошук В.М.. свідоцтво №44. протокол №334 від 26.05.2004р..
електрогазозварювальник Киргетов О.В.. свідоцтво №73. протокол №289 від 21.05.2015р.: кабельникізварювальникі Нітієвський В.В., свідоцтво №353. протокол №627 від 10.12.217р.: Матяш В.А.,
свідоцтво №357. протокол №628 від 10.12.2017р.: Савела С.А.. свідоцтво №352. протокол №626 від
10.12.2017р.: електромонтери лінійних споруд електрозв’язку та проводного мовлення Дахов А.С..
свідоцтво №358. протокол №616 від 11.12.2017р.: Онойко П.М.. свідоцтво №366. протокол №618 від
18.12.2017р.: Алексеенко В.О.. свідоцтво №365. протокол №617 від 18.12.2017р.: Волошко С.П..
свідоцтво №350, протокол №619 від 18.12.2017р. Слюсар - ремонтник Каракай Г.І. пройшов
професійну підготовку в ТОВ «УК «Лніпробуд». свідоцтво №7993. протокол №563 від 04.07.2018р.
Працівники Коваль П.П.. Ситник В.В.. Поздєєв О.А.. Ярошук В.М.. Каракай Г.І. та Киргетов
О.В. пройшли навчання та перевірку знань в коміссії підприємства згідно законів і нормативноправових актів з загального курсу «Охорони праці», знань інструкцій з охорони праці в обсязі
виконувальних робіт, протоколи №1-3 від 09.01.2019р.: Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями, протокол №4 від 10.01.2019р.: пройшли навчання в ТОВ «УК
Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу від 19.04.2019р. №156. з курсу:
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85).
витяг з протоколу №483 від 22.04.2019р.. посв.№№ 5983-5987: електрогазозварювальник Киргетов
О.В. пройшов навчання та перевірку знань в коміссії підприємства з курсу: Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів ШПАОП 40.1-1.21-98). Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки в Україні. 04.01.2019р.. III гр.з
електробезпеки до та вище 1000 В.
Працівники Нітієвський В.В.. Матяш В.А.. Савела С.А.. Дахов А.С.. Онойко П.М.. Алексеенко
В.О.. Волошко С.П. пройшли навчання та перевірку знань в коміссії підприємства згідно законів і
нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», знань інструкцій з охорони праці в
інструментом та пристроями, протокол №5 від 22.01.2019р.: Правила безпечної експлуатації
експлуатації
40.1-1.21-98).
Правила технічної
споживачів
(НПАОП
електроустановок
електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки в Україні. 14.11.2018р., III гр.з
електробезпеки до та вище 1000 В: Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85), протокол №1 від 15.05.2019р.: пройшли навчання в
ТОВ «УК Дніпробуд» та перевірку знань в комісії, створеної на підставі наказу ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області від 11.03.2016р. №38. з курсу: Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) - Нітієвський В.В.. Савела С.А.. Волошко С.П., виписка з
протоколу №277 від 12.04.2016р.. посвідчення №2742. 2743 та 2739. Дахов А.С.. Онойко П.М..
Алексеенко В.О.. виписка з протоколу №172 від 14.03.2016р.. посвідчення №1970. 1974 та 1966.
На підприємстві діє Система управління охороною праці (СУОП). Положення по Систему
управління охороною праці (ПСУОП) переглянуто, затверджено та введено в дію наказом №403 від
01.09.2017р.
Працівники проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони праці у
відповідності до Порядку проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці в ПАТ

«ШТЕРПАЙП НТЗ» ('додаток №6 до ПСУОП. затвердженого наказом №403 від 01.09.2017рЛ..
розробленого на підставі «Типового положення про порядок навчання! перевірки знань з охорони
праці». Перевірка знань проводиться традиційними методами за білетами та у вигляді тестування.
Ня пі ттприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам
робіт, у тому числі:
- інструкції з охорони праці для слюсаря-ремонтника дільниці водопостачання цеху
енергозабезпечення №295-1444/1-12-2017. для слюсаря-ремонтника кисневопроводів цеху
енергозабезпечення №295-1454-12-2017. для слюсаря-ремонтника з ремонту котельних та
пилеприготувальних_____цехів_____цеху_____енергозабезпечення_____№295-1415-12-2017._____для
електрогазозварювальника цеху енергозабезпечення №295-1811-12-2017. які введено в дію після
чергового перегляду розпорядженням по підприємству №296 від 29.12.2017р.;
- інструкції з охорони праці для кабельника-зварювальника центру засобів зв’язку №360-039112-2016. для електромонтерів лінійних споруд електрозв’язку та проводного мовлення центру засобів
звя’зку №360-1843-12-2016. №360-1842-12-2016. які введено в дію після чергового перегляду
розпорядженням по підприємству №288 від 28.12.2016р.
Перелік інструкцій з охорони праці затверджено наказом №4 від 02.01.2019р.
Затверджено та введено в дію розпорядженням №178 від 169.11.2015р. інструкцію №ІЕ НТЗ02-2015 ГР з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на ПАТ «ШТЕРПАЙП НТЗ».
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці,

Па підприємстві ведуться наступні журнали: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці та пожарної безпеки. Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Журнал обліку видачі інструкцій з
ОХОРОНИ праці. Журнали реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань. Журнал реїстрації осіб, що
потерпіли від нещасних випадків на виробництві та ін.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на обладнання,
що використовується при виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки. Для виконання робіт
працівники використовують справне обладнання та інструмент. Для виконання робіт в
газонебезпечному середовищі використовується інструмент, що не дає іскор.
Роботи в газонебезпечному середовищі проводяться при оформленні наряду-допуску на
проведення газонебезпечних робіт. Перелік посадових осіб, що мають право видавати наряд-допуск.
Перелік робіт підвищеної небезпеки. Перелік газонебезпечних робіт затверждено Головою Правління
ПАТ «ШТЕРПАЙП НТЗ» 02.01.2019р.
У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 27.0-3.01-08
«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інщих засобів індивідуального
захисту працівникам металургійної промисловості» та «Норм безкощтовної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інщих засобів індивідуального захисту для працівників ПАТ «ШТЕРПАЙП
НТЗ». затверджених керівником підприємства 11.09.2015р.. працівники підприємства забезпечені
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту у повному обсязі, а саме: костюм
корпоративний, ботинки тпкіряні. каска захисна (з підщоломником). рукавиці комбіновані, окуляри
захисні, бірутпи. респіратори. При виконанні робіт використовуються: пояса запобіжні типу ШЛ-К в
кількості 6 щт. (Акт останнього випробування статичною напругою від 20.03.2019р. №1). несучі та
страхувальні канати (Акт останнього випробування статичною напругою від 20.03.2019р. №2). лампа
типу ЛБВК. протигази ПШ-1. Спецодяг та засоби індивідуального захисту використовуються за
призначенням, зберігаються у технічно справному стані, проводять їх технічне обслуговування,
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного
регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008р.

Фонд нормативних документів та технічної документації підприємства є достатнім для
виконання заявлених робіт. Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти,
нормативно-правові акти з охорони праці, в т.ч.:
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
Правила охорони праці в металургійній промисловості ШПАОП 27.0-1.01-08).
Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13),
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85).
Технічний регламент засобів індивідуального захисту,
та інша навчально-методична документація.
На ПІДПРИЄМСТВІ обладнаний кабінет з охорони праці, який укомплектовано нормативнотехнічною літературою та документацією, методичними та довідковими матеріалами й програмами
для проведення навчання, інструктажів, консультацій та самонавчання з охорони праці та пожежної
безпеки, технічними засобами навчання та перевірки знань (обладнання для перегляду навчальних
фільмів з надання першої долікарняної допомоги, програма «Автоекзаменатор»), навчальним
інвентарем та наочними посібниками, зразками 313.
Нормативно-правова та матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам чинного
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки___________________________________
наявність експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріальнози навчально-методичного забезпечення

С. О. Костенко
(ініціали та прізвище)
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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) мащин, 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.".

