
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю

«Оптімусагро Трейд»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

______ 49033. м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд. 122. корпус Е-5, кімн. 11_________
місцезнаходження,

______________________ ___ _________41161689._________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______  генеральний директор Буркатовська Олена Станіславівна.__________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________ тел.056-789-99-81. optimus@optirnus.com.ua_________________________
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;

________________________________ Територія України____________________________________
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_____________________________
______________________________________ Відсутня_______________________________________

(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, Буркатовська Олена Станіславівна._________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1.3 м.;_____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах');________________________________

Роботи із збереження та переробки зерна;___________________________________________
Зберігання балонів, цистерн із стисненим (кисень, аргон, гелій), зрідженим (пропан-бутан').

вибухонебезпечним (кисень, пропан-бутан) та інертним (гелій, аргон) газом;_________
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;____________________________
Зварювальні роботи;_______________________________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 

_____високої частоти. _____________________________________________________________
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,

mailto:optimus@optirnus.com.ua


Кількість робочих МІСЦЬ - 677, V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  353 ______________________________________________________________

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

ТОВ «Оптімусагро Трейд» складається з наступних виробничо-структурних підрозділів: 
(далі- ВСГТ):

- Межівський ВСП (адреса: 52900. Дніпропетровська область, Межівський район.
смт. Межова, вул. Центральна, буд. 9):___________________________________________

- Демурінська дільниця Межівського ВСП (адреса: 52900. Дніпропетровська область.
Межівський район, смт. Демурине. вул. Южна. буд. О:___________________________

- Дмитрівська дільниця Межівського ВСП (адреса: 52740. Дніпропетровська область.
Петропавлівський район, с. Дмитрівка. вул. Станційна, буд. 1):____________________

- Слов’янська дільниця Межівського ВСП (адреса: 52911, Дніпропетровська область.
Межівський район, с. Слов’янка, вул. Залізнична, буд. 3):_________________________

- Радушнянський ВСП (адреса: 53081. Дніпропетровська область. Криворізький район.
смт. Радушне. вул. Заводська, буд. 6):___________________________________________

- Чортомлицька дільниця Нікопольського ВСП (адреса: 53300. Дніпропетровська
область, м. Покров, вул. Нахімова. буд. 6):_______________________________________

- Могилівський ВСП (адреса: 51040. Дніпропетровська область. Царичанський
район, с. Могилів. вул. Дніпропетровська, буд. 106):______________________________

- Новомосковський ВСП (адреса: 51200. Дніпропетровська область, м. Новомосковськ.
вул. Погрузна. буд. 4): _________________________________________________________

- Нікопольський ВСП (адреса: 53208. Дніпропетровська область, м. Нікополь.________
вул. Електрометалургів. буд. 224):______________________________________________

- Городищенський ВСП (адреса: 19501. Черкаська область. Городищенський район,
м. Городище, вул. Індустріальна, буд. 12):_______________________________________

- Білозірський ВСП (адреса: 19634. Черкаська область. Черкаський район, с. Хацьки.
вул. Польова, буд. 4); ______________________________________________________

- Андріївський ВСП (адреса: 64220. Харківська область. Балаклійський район._______
смт. Андріївка вул. Підвокзальна. буд. 29);_______________________________________

- Розівський ВСП (адреса: 70300. Запорізька область. Розівський район. смт. Розівка.
вул. Вокзальна, буд. 72);_______________________________________________________

- Верхньотокмацький ВСП (адреса: 71206, Запорізька область. Чернігівський район,
с-ще Верхній Токмак Перший, вул. Привокзальна. 8А);__________________________

- Оріхівський ВСП (адреса: 70501. Запорізька область, м. Оріхів. вул. Ленінградських
курсантів, буд. 129);_______

- Магедівський ВСП ( адреса: 70652. Запорізька область. Пологівський район, с. Магедове.
вул. Центральна, буд. 24);______________________________________________________

- Акимівський ВСП (адреса: 72501. Запорізька область. Акимівський район. смт.Акимівка.
вул. Курортна, буд. 1); ______________________________________________________

- Троянівський ВСП (адреса: 71151. Запорізька область. Бердянський район, с. Трояни,
вул. Шкільна, буд. 1); ________________________________________________________

- Рядівський ВСП (адреса: 28327, Кіровоградська область, Петрівський район.
с.Рядове. вул. Дружби, буд. 14);________________________________________________

- Павлиський ВСП (адреса: 28110. Кіровоградська область. Онуфріївський район.
смт. Павлиш, вул. Вокзальна. 18);________________________________________________

- Плетеноташлицький ВСП (адреса: 26345. Кіровоградська область. Маловисківський
район, с. Плетений Ташлик. вул. Привокзальна, буд.1);___________________________

- Щасливський ВСП (адреса: 28054. Кіровоградська область. Олександрійський район,
с.Добронадіївка. вул. Привокзальна, буд. 55);____________________________________

- Качкарівський ВСП (адреса: 74350. Херсонська область. Бериславський район.______
с. Качкарівка. вул. Придніпровська, буд. б/н);____________________________________



- Сірогозький ВСП (адреса: 74721, Херсонська область, Нижньосірогозький район,
с. Сірогози, вул. Миру. 1):_____________________________________________________

- ВП «Запорізький олієекстракційний завод» (адреса: 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова,
буд.З, буд.6)._________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор ТОВ «Оптімусагро Трейд» (далі - підприємство) 
Буркатовська Олена Станіславівна пройшла навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та 
нормативно-правових актів з охорони праці в Придніпровському ЕТЦ Держпраці та перевірку 
знань комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 21-18 від 27.04.18 р).__________________________________________________

Наказом № 64-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Межівському ВСП підприємства - провідного енергетика Бабича 
В.В. якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та 
НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
ОП підприємства № 15/19 від 21.01.2019 р.), а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 506 
від 17.05.2019 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).___________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 64/1-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству призначено особу, 
відповідальну за електрогосподарство на Демурінської. Дмитрівської та Слов’янскої 
дільницях Межівського ВСП підприємства - провідного енергетика Бабича В.В. якій 
атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а 
саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП 
підприємства № 15/19 від 21.01.2019 р.), а також пройшов навчання в ДП «ДНКК
Моноліт»_____ та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 506 від
17.05.2019 р..У група з електробезпеки, до та вище 1000 В.___________________________________

Наказом № 54-ОП-ЗД від 25.08.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Радушнянському ВСП підприємства - провідного енергетика 
Короленко В.П. якій атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони 
праці та НПАОП. а саме: загальний курс з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань ОП підприємства № 26/19 від 10.07.2019 р.). атакож пройшов навчання в ДП «ДНКК
Моноліт»_____та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 44 від 07.10.2015 р. (протокол № 1040 від
26.10.2016 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).____________________________

Наказом № 66-ОП-ЗД від 12.10.2018 р. по підприємству призначено особу, 
відповідальну за електрогосподарство на Чортомлицької дільниці Нікопольського 
ВСП підприємства - провідного енергетика Бурлая С.Я.. якій атестований на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загальний курс 
з ОП (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 20/19 від 30.01.2019 р.). а також пройшов навчання в КП «НКК Дніпропетровської



обласної ради» та перевірку знань з Правил безпечної_____експлуатації
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98') комісією, яка створена наказом 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 68 від 21.03.2018 р. 
(протокол № 292 від 09.10.2018 р.. V група з електробезпеки, до та понад 1000 В.__________

Наказом №45-ОП-ЗД від 20.08.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Могилівському ВСП підприємства - провідного енергетика Деркача 
Ю.М.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань з нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з ОП комісією, 
яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 405 
від 30.11.2016 р. (протокол № 614 від 14.06.2017 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98') комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол №613 від 21.05.2019 
р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)._________________________________________

Наказом №51-ОП-ЗД від 25.08.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Новомосковському ВСП підприємства - провідного енергетика 
Доценко М.О.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань з 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з 
ОП комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської 
області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 776 від 23.04.2018 р.). а також пройшов навчання 
в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпрятті у Дніпропетровської області №68 від 21.03.2018 р. (протокол № 794 від 27.04.2018 
р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).__________________________________________

Наказом №61-ОП-ЗД від 03.11.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Нікопольському ВСП підприємства - провідного енергетика 
Гетманчука М.І. якій пройшов навчання в КП «НКК Дніпропетровської обласної ради» та 
перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: 
загального курсу з ОП комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол засідання комісії з перевірки знань 
з питань ОП підприємства № 134 від 22.06.2017 р.). а також пройшов навчання в КП «НКК 
ДОР» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП
40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом КП «НКК ДОР» № 123 від 28.11.2018 р (протокол 
№ 232 від 14.12.2018 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)._____________________

Наказом №6Р-ОП-ЗД від 03.10.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Городищенському ВСП підприємства - провідного інженера 
Гаращенко О.М.. якій пройшов навчання в КП «НКК Дніпропетровської обласної ради» та 
перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: 
загального курсу з ОП комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 405 від 30.11.2016 р. (протокол № 613 від 09.06.2017 р.), атакож 
пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 877 
від 15.08.2018 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).___________________________

Наказом № 52-ОП-ЗД від 12.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Білозірському ВСП підприємства - провідного енергетика



Сліпокоєнко О.І.. якій пройшов навчання в КП «НКК Дніпропетровської обласної ради» та 
перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: 
загального курсу з ОП комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 796 від 26.06.2019 р.), а також 
пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 800 
від 25.06.2019 р., V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).____________________________

Наказом №53-ОП-ЗД від 18.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Андріївському ВСП підприємства - провідного інженера Долю 
В.М.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно-правових 
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 68 від
21.03.2018 р. (протокол № 737 від 09.07.2018 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 453 від 26.04.2019 
p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В )._________________________________________

Наказом №57-ОП-ЗД від 25.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Розівському ВСП підприємства - провідного енергетика Булатова 
О.С.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно-правових 
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 68 від
21.03.2018 р. (протокол № 222 від 23.03.2018 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 453 від 26.04. 
2019 p., V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)._____________________________________

Наказом №68-ОП-ЗД від 07.12.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Оріхівському ВСП підприємства - провідного енергетика Дандару 
B.C.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно-правових 
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 102 від
27.06.2017 р. (протокол № 879 від 30.08.2017 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 453 від 26.04. 
2019 p., V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)._____________________________________

Наказом №58-ОП-ЗД від 27.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Магедівському ВСП підприємства - провідного енергетика Бадло 
В.М.. якій пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з 
охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією підприємства (протокол № 
32/19 від 11.07.2019 р.). а також пройшов навчання та перевірку знань з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією підприємства 
(протокол № б/н від 10.01.2019 р.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).___________

Наказом №65-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Качкарівському ВСП підприємства - провідного інженера Супруна
В.А.. якій пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з
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охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією підприємства (протокол 
№ 31/19 від 11.07.2019 p.). а також пройшов навчання в ДП «Чорноморський ЕТЦ» та 
перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-
1.21-98) комісією , яка створена наказом ГУ Держпраці у Херсонської області № 684 від 06.06. 
2019 р. (протокол № 31/19 від 11.07.2019 р.. IV група з електробезпеки, до та вище 1000 В). _

Наказом №56-ОП-ЗД від 25.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Сірогозькому ВСП підприємства - провідного енергетика Маслова
С.І., якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно-правових 
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від
04.03.2019 р. (протокол № 511 від 22.05.2019 р.'). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 453 від 26.04. 
2019 p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В)._____ ________________________________

Наказом №47-ОП-ЗД від 20.08.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Верхньотокмацькому ВСП підприємства - провідного механіка 
Коваленко П.П.. якій пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих 
актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією підприємства (протокол № 30/19 
від 11.07.2019 p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В). ______________________

Наказом №59-ОП-ЗД від 27.09.2017 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Акимівському ВСП підприємства - провідного енергетика Салгалова 
О.І. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно-правових 
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загального курсу з ОП комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 68 від
21.03.2018 р. (протокол № 361 від 21.03.2018 р.). а також пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 146 від 20.02.2019 
p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).__________________________________________

Наказом №71-ОП-ЗД від 25.03.2019 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Троянівському ВСП підприємства - провідного енергетика 
Коноваленко А.М. якій пройшов навчання в Бердянському УКК та перевірку знань нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а саме: загального курсу з ОП 
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізької області №61 
від 20.10.2015 р. (протокол № 167 від 30.08.2017 р.). атакож пройшов навчання в та перевірку 
знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) 
комісією в підприємства (протокол № 1 від 22.03.2019 р.. V група з електробезпеки, до та вище 
1000 В).________________________________________________________________________________

Наказом №49-ОП-ЗД від 10.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Рядівському ВСП підприємства - провідного енергетика Лященко
В.Ю.. якій пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових і законодавчих актів з 
охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією підприємства (протокол 
№ 38/19 від 15.07.2019 р.). атакож пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку 
знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98)
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області



№ 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 146 від 20.02.2019 p., V група з електробезпеки, до та
вище 1000 В). __________________________________________________________________________

Наказом №55-ОП-ЗД від 25.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Павлиському ВСП підприємства - провідного енергетика Лященко
B.Ю.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно-правових 
і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією 
підприємства (протокол № 36/19 від 15.07.2019 p.). атакож пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол №611 від 31.05.2019 
p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).__________________________________________

Наказом №55-ОП-ЗД від 25.09.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Плетеноташлицькому ВСП підприємства - провідного енергетика 
Мамчура В.М.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» та перевірку знань нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу з ОП комісією 
яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 15 від
02.01.2019 р. (протокол № 811 від 03.07.2019 р.). атакож пройшов навчання в ДП «ДНКК 
Моноліт» та перевірку знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровської області № 58 від 04.03.2019 р. (протокол № 800 від 05.06.2019 
p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).__________________________________________

Наказом №67-ОП-ЗД від 07.12.2018 р. по підприємству призначено особу, відповідальну 
за електрогосподарство в Щасливському ВСП підприємства - провідного енергетика Беляєва
C.М.. якій пройшов навчання в Кіровоградському регіональному УЦ та перевірку знань 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загального курсу 
з ОП комісією яка створена наказом Головного управління Держпраці у Кіровоградської 
області № 1076 від 01.09.2017 р. (протокол № 1645 від 02.02.2018 р.). атакож пройшов 
навчання в Кіровоградському регіональному УЦ та перевірку знань з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка створена наказом 
Головного управління Держпраці у Кіровоградської області № 677 від 07.08.2019 р. (протокол 
№ 874 від 06.09.2019 p.. V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).

Наказом №19-ЗД від 18.01.2018р. по підприємству призначено особу, відповідальну за 
електрогосподарство в виробничому підрозділі «Запорізький олійноекстракційний завод» ( далі- 
ВП «ЗОЕЗ») підприємства - начальника ЕСЦ Сфіменко Костянтина Григоровича, атестованого в 
установленому порядку на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та 
НПАОП, а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №4 від 17.01,2017р.); НПАОП
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у комісії 
підприємства за участю представників ГУ Держпраці у Запорізькій області та Держенергонагляду 
(протокол від 10.04.2018р.. занесено до «Журналу протоколів перевірки знань»), присвоєна V 
група з електробезпеки, до та вище 1000 В).

Наказом № 64-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству майстри виробничої дільниці 
Ганжа В.В. Гаценко Л.В. Бутрик О.О. Осьмуха O.A. провідний енергетик Бабич В.В. провідний 
механік Больбот Ю.О. а також завідувач ЛВТ Сніда О.В. які атестовані на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони 
праці. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 22/19 від 09.07.2019 р.) - 
призначені відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті підлеглими 
працівниками в Межівському ВСП підприємства.________________________________________



Наказом № 64/1-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству майстер виробничої дільниці 
Янушевський B.C. провідний енергетик Бабич В.В. провідний механік Больбот Ю.О. а також 
завідувач JIBT Сніда О.В. які атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з 
охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань ОП підприємства № 22/19 від 09.07.2019 р.) - призначені 
відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті підлеглими працівниками на 
Демурінської дільниці Межівського ВСП підприємства.____________________________________

Наказом № 62-ОП-ЗД від 25.10.2018 р. по підприємству майстер виробничої дільниці 
Бурцев Б.В. провідний енергетик Бабич В.В. старший майстер виробничої дільниці Науменко A.B. 
а також завідувач JIBT Хижняк О.В. які атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих 
актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань ОП підприємства № 23/19 від 09.07.2019 р.) - призначені 
відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті підлеглими працівниками на 
Дмитрівської дільниці Межівського ВСП підприємства.___________________________________

Наказом № 64/2-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству провідний енергетик Бабич В.В. 
провідний механік Гужва М.Д. а також завідувач ЛВТ Сніда О.В. які атестовані на знання 
нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з 
охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 22/19 від
09.07.2019 р.) - призначені відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті 
підлеглими працівниками на Слов’янської дільниці Межівського ВСП підприємства._______

Наказом № 54-ОП-ЗД від 25.08.2018 р. по підприємству майстри виробничої дільниці 
Чермянінов А.М і Парасоченко М.А.. старший майстер виробничої дільниці Алєйнікова JIB., 
провідний енергетик Короленко В.П. а також завідувач ЛВТ Нестеренко С.А.. які атестовані на 
знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний 
курс з охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 26/19 від
10.07.2019 рЛ - призначені відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті 
підлеглими працівниками в Радушнянському ВСП підприємства.___________________________

Наказом № 66-ОП-ЗД від 12.10.2018 р. по підприємству майстер виробничої дільниці 
Стаценко Д.І.. старший майстер виробничої дільниці Герман Н.І. провідний енергетик Бурлай С.Я., 
а також завідувач ЛВТ Синиця О.С.. які атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих 
актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань ОП підприємства №20/19 від 30.01.2019 о.) - призначені відповідальними особами 
за безпечне виконання робіт на висоті підлеглими працівниками на Чортомлицької дільниці 
Нікопольського ВСП підприємства.__________ ____________________________________________

Наказом № 45-ОП-ЗД від 20.08.2018 р. по підприємству старший майстер виробничої 
дільниці Пелих В.Г.. провідний інженер Сідак В.І., а також завідувач ЛВТ Омелян Л.І.. які 
атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: 
загальний курс з охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 27/19 
від 10.07.2019 р.) - призначені відповідальними особами за безпечне виконання робіт на висоті 
підлеглими працівниками в Могилівському ВСП підприємства._____________________________



Наказом № 54-ОП-ЗД від 25.08.2018 р. по підприємству провідний енергетик Короленко
В.П. якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81 -18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 26/19 від 10.07.2019 рЛ - призначений відповідальною особою в Радушнянському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар; _____________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 66-ОП-ЗД від 12.10.2018 р. по підприємству провідний інженер Слісіна К.О.. 
яка пройшла навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 25/19 від 10.07.2019 рЛ - призначена відповідальною особою на Чортомлицької дільниці 
Нікопольського ВСП підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар; _________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 45-ОП-ЗД від 20.08.2018 р. по підприємству провідний інженер Сідак В.І.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 27/19 від 10.07.2019 рЛ - призначений відповідальною особою в Могилівському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;_____________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом №51-ОП-ЗД від 25.08.2018 р. по підприємству провідний інженер Доценко М.О.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
«№ 28/19 від 09.07.2019 рЛ - призначений відповідальною особою в Новомосковському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;_______________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 61-ОП-ЗД від 03.10.2018 р. по підприємству провідний інженер Гонтар І.О.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під 
час зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 24/19 від 10.07.2019 рЛ - призначений відповідальною особою в Нікопольському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт.___________________________________ _ _



Наказом № бО-ОП-ЗД від 03.10.2018 р. по підприємству провідний інженер Гаращенко
О.М.. якій пройшов навчання в ДП «ДНКК Моноліт» з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол ДП «ДНКК Моноліт» 
№ 1122 від 12.10.2018 p.). а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол ДП «ДНКК Моноліт» № 1119 від 05.10.2018 p.). призначений 
відповідальною особою в Городищенському ВСП підприємства за безпечне виконання робіт, а 
саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом:___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт.______________________________________

Наказом №52-ОП-ЗД від 12.09.2018 р. по підприємству провідний механік Ляшенко О.В.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 41/19 від
16.07.2019 рЛ. призначений відповідальною особою в Білозірському ВСП підприємства за 
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;_______________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 53-ОП-ЗД від 18.09.2018 р. по підприємству провідний механік Новиченко
І.С. якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 42/19 від
16.07.2019 рЛ. призначений відповідальною особою в Андріївському ВСП підприємства за 
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;_______________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 57-ОП-ЗД від 25.09.2017 р. по підприємству провідний інженер Бартош І.В., 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці підчас зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 42/19 від
16.07.2019 рЛ. призначений відповідальною особою в Розівському ВСП підприємства за 
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._____________ _______ __________________

Наказом № 59-ОП-ЗД від 25.09.2017 р. по підприємству провідний механік Савченко І.В.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 29/19 від



11.07.2019 p.). призначений відповідальною особою в Акимівському ВСП підприємства за
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 47-ОП-ЗД від 25.09.2017 р. по підприємству провідний механік Коваленко 
П.П.. якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 
30/19 від 11.07.2019 p.). призначений відповідальною особою в Верхньотокмацькому ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0,5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 68-ОП-ЗД від 07.12.2018 р. по підприємству провідний механік Дробиш
С.В., якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює підтиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 
32/19 від 11.07.2019 рЛ. призначений відповідальною особою в Оріхівському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 58-ОП-ЗД від 27.08.2018 р. по підприємству провідний механік Михайлов
C.B.. якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює підтиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 33/19 від 12.07.2019 рЛ. призначений відповідальною особою в Магедівському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом №65-ОП-ЗД від 12.11.2018 р. по підприємству провідний інженер Супрун В.А.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 31/19 від
11.07.2019 рЛ. призначений відповідальною особою в Качкарівському ВСП підприємства за 
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар; _________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт.



Наказом № 71-ОП-ЗД від 25.03.2019 р. по підприємству провідний механік Чепурненко
Ю.В.. якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 34/19 від 12.07.2019 рЛ призначений відповідальною особою в Троянівському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0,5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 56-ОП-ЗД від 25.09.2018 р. по підприємству провідний механік Катунін С.В. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 43/19 від
16.07.2019 p.), призначений відповідальною особою в Сірогозькому ВСП підприємства за 
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0,5 бар;_______________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом №49-ОП-ЗД від 10.09.2018 р. по підприємству провідний механік Щербак А.М.. 
якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 39/19 від
15.07.2019 p.). призначений відповідальною особою в Рядівському ВСП підприємства за 
безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;_______________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 55-ОП-ЗД від 25.09.2018 р. по підприємству провідний механік Кушнєрьов 
М Л . якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює підтиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 36/19 від 15.07.2019 p.). призначений відповідальною особою в Павлиському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 23-ОП-ЗД від 25.05.2017 р. по підприємству провідний механік Кушнєрьов 
М.Л., якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює підтиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства



№ 39/19 від 16.07.2019 p.), призначений відповідальною особою в Плетеноташлицькому ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом:___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар:________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 67-ОП-ЗД від 07.12.2018 р. по підприємству провідний інженер Козловський 
Ю.М.. якій пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці 
під час зварювання металів», а також з НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 
зварювання металів» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 37/19 від 15.07.2019 p.). призначений відповідальною особою в Щасливському ВСП 
підприємства за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0.5 бар;________________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт._______________________________________

Наказом № 350-ЭД від 22.12.2018 р. начальник дільниці з ремонту устаткування Лазаренко 
Олександр Васильович, атестований на знання нормативно-правових і законодавчих актів з 
охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з ОП (протокол КП «ЦБНК «Темп» №68 від 
09.06.2017): НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють підтиском» (протокол ВП «ЗМСЗ» №12 від 14.05.2018р.).- призначений в ВП «ЗОЕЗ» 
підприємства відповідальною особою за безпечне виконання робіт, а саме:

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 

тиском вищим 0.5 бар;
- за безпечне виконання зварювальних робіт.

Керівники структурних підрозділів в Межівському ВСП підприємства -провідний 
механік Больбот Ю.О. майстри виробничої дільниці Ганжа В.В. Гаценко Л.В. Бутрик P.O. Осьмуха 
O.A.. завідувач лабораторії виробничо-технологічної Сніда О.В. провідний енергетик Бабич В.В.
- атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а 
саме: загальний курс з охорони праці. НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для 
працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань ОП підприємства № 22/19 від 09.07.2019 р.) і. відповідно до своїх 
посадових інструкцій, є відповідальними особами за безпечне проведення робіт ІЗ збереження та 
переробки зерна в Межівському ВСП підприємства.______________________________________

Провідний механік Гужва М.Д.. атестований на знання нормативно-правових і 
законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці. НПАОП
15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та 
переробки зерна» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства 
№ 22/19 від 09.07.2019 р.) і. відповідно до своєї посадової інструкції, є відповідальною особою 
за безпечне проведення робіт із збереження та переробки зерна на Слов’янської дільниці 
Межівського ВСП підприємства._________________________________________________________

Майстер виробничої дільниці Янушевський B.C. атестований на знання нормативно- 
правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці. 
НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання 
та переробки зерна» (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства



№ 22/19 від 09.07.2019 р.П, відповідно до своєї посадової інструкції, є відповідальною особою 
за безпечне проведення робіт із збереження та переробки зерна на Демурінської дільниці 
Межівського ВСП підприємства._________________________________________________________

Керівники структурних підрозділів Дмитрівської дільниці Межівського ВСП 
підприємства -  старший майстер виробничої дільниці Науменко А.В, майстер виробничої дільниці 
Бурцев Б .В, - атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та 
НПАОП, а саме: загальний курс з охорони праці, НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці 
для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 23/19 від 09.07.2019 рЛ і, відповідно до 
своїх посадових інструкцій, є відповідальними особами за безпечне проведення робіт із
збереження та переробки зерна на Дмитрівської дільниці______ Межівського ВСП
підприємства.___________________________________________________________________________

Керівники структурних підрозділів Радушнянського ВСП підприємства - майстри 
виробничої дільниці Чермянінов А.М і Парасоченко М.А.. старший майстер виробничої дільниці 
Алєйнікова Л.В. - атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці 
та НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці. НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці 
для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 26/19 від 10.07.2019 р.) і. відповідно до 
своїх посадових інструкцій, є відповідальними особами за безпечне проведення робіт із 
збереження та переробки зерна в Радушнянському ВСП підприємства.________________________

Керівники структурних підрозділів Чортомлицької дільниці Нікопольського ВСП 
підприємства - майстер виробничої дільниці Стаценко Д.І., старший майстер виробничої дільниці 
Герман Н.І. - атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та 
НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці. НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці 
для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 25/19 від 10.07.2019 р.П. відповідно до 
своїх посадових інструкцій, є відповідальними особами за безпечне проведення робіт із 
збереження та переробки зерна на Чортомлицької дільниці Нікопольського ВСП 
підприємства.______ ____________________________________________________________________

Керівники структурних підрозділів Могилівського ВСП підприємства - провідний 
інженер Сідак В.І.. старший майстер виробничої дільниці Пелих В.Г.. майстер виробничої дільниці 
Пелих О.Г.. завідувач лабораторії виробничо-технологічної Омелян Л.І.. провідний енергетик 
Деркач Ю.М. - атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та 
НПАОП. а саме: загальний курс з охорони праці, НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці 
для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань ОП підприємства № 27/19 від 10.07.2019 р.П. відповідно до 
своїх посадових інструкцій, є відповідальними особами за безпечне проведення робіт із 
збереження та переробки зерна в Могилівському ВСП підприємства._______________________

Керівники структурних підрозділів Новомосковського ВСП підприємства - майстер 
виробничої дільниці Колпаков В.М.. старший майстер виробничої дільниці Суханова А.М.- 
атестовані на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП, а 
саме: загальний курс з охорони праці, НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для 
працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань ОП підприємства № 28/19 від 09.07.2019 р.) і. відповідно до своїх 
посадових інструкцій, є відповідальними особами за безпечне проведення робіт із збереження та 
переробки зерна в Новомосковському ВСП підприємства._________________________________



Наказом № 43-ЗД від 26.02.2019 р. по підприємству створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці та НПАОП. що входять до обов'язків у працівників 
підприємства. Члени комісії пройшли навчання, перевірку знань та мають посвідчення з
відповідних напрямків, а саме:_________________________________________________________
голова комісії:

Генеральний директор Буркатовська О.С. - пройшла навчання законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони праці в Придніпровському ЕТЦ 
Держпраці та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (протокол № 21-18 від 27.04.18 р).____________________________

члени комісії:
Головний інженер Мартиненко Ю.В. - пройшов навчання в Придніпровському ЕТЦ 

Держпраці та перевірку знань з Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 56-17 від 02.10.2017 р.), та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07): «Правила безпеки 
систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15): «Правила охорони праці для робітників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна» (НПАОП 15.0-1.01-17): «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 65 від
15.05.2017 р. (протокол № 21-18 від 27.04.2018 р). а також : «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (НПАОП 0.00-7.11-12): «Вимоги 
щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» 
(НПАОП 0.00-7.15-18); «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» (НПАОП 0.00-7.14-17); «Правила ОП під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18); «Правила ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15); «Правила ОП під час виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті» (НПАОП 63.21-1.27- 
08): «Правил ОП під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) комісією, яка створена 
наказом Держпраці № 65 від 15.05.2019 р. (протокол № 47-19 від 25.06.2019 р.).____________

Директор департаменту безпеки праці Смолянінова Н.В. - .... пройшла навчання в
Придніпровському ЕТЦ Держпраці та перевірку знань з Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 56-17 від 02.10.2017 р.). та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07): «Правила безпеки 
систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15): «Правила охорони праці для робітників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна» (НПАОП 15.0-1.01-17); «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 65 від
15.05.2017 р. (протокол № 21-18 від 27.04.2018 р), а також: «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (НПАОП 0.00-7.11-12); «Вимоги



щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» 
(НПАОП 0.00-7.15-18): «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» (НПАОП 0.00-7.14-17'): «Правила ОП під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18'): «Правила ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15): «Правила ОП під час виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті» (НПАОП 63.21-1.27- 
08): «Правил ОП під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) комісією, яка створена 
наказом Держпраці № 65 від 15.05.2019 р. (протокол № 47-19 від 25.06.2019 р.).___________

Головний енергетик Остапчук A.B. - пройшов навчання в Придніпровському ЕТЦ 
Держпраці та перевірку знань з Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області 
№ 65 від 15.05.2017 р.(протокол № 56-17 від 02.10.2017 р.). та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-
1.76-15): Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21- 
98) комісією. яка створена наказом Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р. ( протокол № 21-18 від 27.04.2018 р.).

Начальник в і п п іл у  охорони праці Авраменко В.В. - пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових 
осіб комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізький області 
(протокол №56-17 від 02.10.2017р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку 
знань з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області 
(протокол №728 від 19.07.2017р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області 
(протокол №740 від 21.07.2017р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» комісією, яка створена наказом 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області (протокол №713 від 
17.07.2017р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» комісією, яка створена 
наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області (протокол №712 від 
12.07.2017р.). присвоєно IV групу з електробезпеки (до та понад 1000 В): в КП «ЦБНК «Темп» 
та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» комісією, яка створена на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізький області (протокол №187 від 23.11.2018р.)._____________

Головний інженер з охорони праці Романенко В.В - пройшов навчання в 
Придніпровському ЕТЦ Держпраці та перевірку знань з Законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровської області № 65 від 15.05.2017 р. (протокол № 56-17 від 02.10.2017 рЛ, та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07): «Правила безпеки 
систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15): «Правила охорони праці для робітників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна» (НПАОП 15.0-1.01-17): «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області № 65 від
15.05.2017 р. (протокол № 21-18 від 27.04.2018 р), а також: «Загальні вимоги стосовно



забезпечення роботодавцями охорони праці працівників» (НПАОП 0.00-7.11-12): «Вимоги 
щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями» 
(НПАОП 0.00-7.15-18): «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками» (НПАОП 0.00-7.14-17): «Правила ОП під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18): «Правила ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15): «Правила ОП під час виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті» (НПАОП 63.21-1.27- 
08): «Правил ОП під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) комісією, яка створена 
наказом Держпраці № 65 від 15.05.2019 р. (протокол № 47-19 від 25.06.2019 р.)._____________

Головний інженер ВП «ЗОЕЗ» Ісаєв Д.М. - пройшов навчання в КП «ЦБНК «Темп» та 
перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, яка створена 
наказом Головного управління Держпраці у Запорізький області (протокол №132 від 
12.09.2018р.): в КП «ЦБНК «Темп» та перевірку знань НПАОП 15.0-1.01-17 «Правила охорони 
праці для робітників, залучених до робіт по зберіганню та переробці зерна» комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізький області (протокол №182 від 
21.09.2018р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правила безпечної експлуатації систем газопостачання» комісією, створеною на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області (протокол №1148 від 
08.10.2018р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією, яка створена наказом 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області (протокол №1153 від 
08.10.2018р.): в ДП Дніпропетровський НКК «Моноліт» та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією, 
яка створена наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровський області (протокол 
№1190 від 16.10.2018р.). _______________________________________________________________

Голова профкому Білоус О.В. - пройшла навчання на профкурсах ЗОР професійних 
спілок та перевірку знань з загальних питань охорони праці для посадових осіб комісією, 
створеною на підставі розпорядження керівника профоргану у Запорізький області від
11.05.2017р. №23 (протокол №26 від 12.05.2017р.).________________________________________

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи 
управління охороною праці на підприємстві є «Положення про систему управління 
охороною праці у ТОВ «Оптімусагро Трейд». затверджене наказом від 28.03.2017р. № 21-ЗД.

Наказом №24-ЗД від 30.03.2017 р затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно - технічних працівників, в яких у встановленому порядку 
відображені вимоги з питань охорони праці.______________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 53-ЗД від 01.04.2019 р. 
інструкції з охороні праці за професіями та видами робіт, в тому числі: інструкція з ОП № 15/19 
для електрогазозварника: інструкція з ОП № 1/19 для апаратника оброблення зерна: інструкція 
з ОП № 5/19 при виконанні робот на висоті: інструкція з ОП № 10/19 для електромонтера з 
ремонту та обслуговування електрообладнання: інструкція з ОП № 18/19 при виконанні роботи 
з безпечної експлуатації, зберіганню і транспортування балонів з киснем, пропаном та іншими 
газами: інструкція з ОП № 27/19 при виконанні роботи по зачистці силосів 
(бункерів).___________________ _________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Перелік журналів з охорони праці :
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; 

журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;
журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП; 
журнал обліку перевірки знань з ТБ у персоналу з групою № 1 за правилами 
електробезпеки;

журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою; 
журнал реєстрації осіб, шо потерпіли від нещасних випадків;

- журнал реєстрації аварій;
журнал обліку електроінструменту (Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів);
- журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань (Правила безпечної

експлуатації електроустановок споживачів);
- оперативний журнал (Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правила безпечної

експлуатації електроустановок споживачів);
- журнал обліку захисних засобів (Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів);
- журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з

ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів 
(Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів);

- журнал випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів. (Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів);

- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів). _____________________________________________

- Журнал обліку, огляду і результатів випробувань драбин
експлуатаційної документації,

При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під 
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом 
№18-ЗД від 23.02.2017 р.________________________________________________________________

Підприємство має кабінет для проведення навчання з питань охорони праці з плакатами 
та наглядними посібниками.________________ ___________________________________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань о х о р о н и  праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»._________________________

На підприємстві розроблено та наказом № 9-ЗД від 15.01.2019 р. затверджено 
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», 
затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, у додатках до якого 
затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони 
праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється після 
проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів праці, 
а також проведення інструктажу на робочому місці. Робітники ознайомлені під підпис з 
планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після



перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до 
виконання робіт з підвищеною небезпекою. На підприємстві є затверджені наказом № 6-ОД від
06.04.2017 р. програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці по професіях. Навчально- 
методичне забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань.______

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками 
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів по інструкціям 
з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, які робітники виконують 
під час трудової діяльності.______________________________________________________________

Наказом № 50-ЗД від 24.04.2017 року по підприємству затверджено перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці: перелік робіт що виконуються по наряду-допуску, 
розпорядженню та в порядку поточної експлуатації. Наряди-допуски і розпорядження 
реєструються в журналах обліку робіт встановленої форми.________________________________

До виконання робіт з підвищеною небезпекою допускаються працівники, які пройшли 
медичний огляд, навчання по відповідному напрямку з правил охорони праці при виконанні 
робіт, щорічну перевірку знань з питань охорони праці, інструктажі з охорони праці (вступний, 
первинний, повторний) з реєстрацією у відповідних журналах.____________________________

Наказом № 37-ЗД від 26.04.2017 р. по підприємству затверджено та введено в дію 
порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском. 
Вказані у Декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підприємства 
відповідно до проектно-технологічної документації та розроблених Проектів виконання робіт.

Працівники, які задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки, 
мають відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:______________________

- витяг з протоколу № 4 від 04.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони 
праці під час виконання робітна висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правил безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): Правил безпечної експлуатації електроуста
новок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у електромонтерів з ремонту та обслуговування 
електрообладнання Межівського ВСП підприємства Стешенко Ю.В.. Лабунця Д.В.. Киричка
В.М.. електрогазозварника Чернікова B.C.. слюсаря-ремонтника Прохорова С.П.. апаратників 
оброблення зерна Чернова І.К.. Омельченко В.А.. Бутрика О.О.;___________________________

- витяг з протоколу № 6 від 06.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників 
Слов’янської дільниці Межівського ВСП підприємства, зайнятих на роботах із зберігання та 
переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони праці під час виконання робітна 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у



електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання Писаренко М.А., Іващенко 
М.М.; апаратників оброблення зерна Грищенко O.A. Равжина Г.О.. Кирпиченко Р.О:_________

- витяг з протоколу №1 від 11.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників 
Дмитрівської дільниці Межівського ВСП підприємства, зайнятих на роботах із зберігання та 
переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони праці під час виконання робітна 
висоті (НПАОП 0.00-1.15-07'): Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у 
електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання Несененко О.C.. Олексієнко 
К.С.; слюсаря-ремонтника Базарного О.О: апаратників оброблення зерна Уманського С.О.. 
Базарного Л.О.. Шавкуна В.А.. Зензури О.М.. Дідовича О.М.. Мамона О.В.:________________

- витяг з протоколу № 4 від 05.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони 
праці під час виконання робітна висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правил безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у електромонтерів з ремонту та обслуговування 
електрообладнання Демурінської дільниці Межівського ВСП підприємства Іващенко В .Д.. 
Стешенко Ю.В.: апаратників оброблення зерна Гришиної А.Б.. Тархової Н.І.:_______________

- витяг з п р о т о к о л у  № 8 від 02.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони 
праці під час виконання робітна висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правил безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у працівників Радушнянського ВСП підприємства- 
електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання Жекалова В.М. Рибницького
C. М.. електрогазозварника Рибака Г.І.. слюсаря-ремонтника Деркача Ю.М. апаратників 
оброблення зерна Бойко В. !.. Будяк Н. А.. Булик В.І.. Фіненко.А.Н. Шворака В.І.;___________

- витяг з протоколу № 2/19 від 08.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони 
праці під час виконання робітна висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правил безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у працівників Чортомлицької дільниці Нікопольського ВСП 
електромонтерів з ремонту та обслуговування електрообладнання Городілова В.В., 
Константінова С.А.. електрогазозварника Мельника О.В.. слюсаря-ремонтника Бережного А.І.. 
апаратників оброблення зерна Краснєєва Ю.І. Слабченко O.A.. Домославської В.В., Гасая
А.М.: ______________________________________________________

- витяг з протоколу № 25 від 17.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання навчання з «Правил охорони праці для працівників, 
зайнятих на роботах із зберігання та переробки зерна (НПАОП 15.0-1.01-17): Правил охорони 
праці під час виконання робітна висоті (НПАОП 0.00-1.15-07): Правил безпеки систем 
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15): Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) у працівників Могилівського ВСП підприємства - 
електрогазозварника Орла Д.В.. слюсаря-ремонтника Васюка В.В.. апаратників оброблення 
зерна Каряки М.М.. Калашного С.П.. Хоменко Ю.О.. Конової Ю.І., Полежай Я.О.;__________



- витяг з протоколу № 59 від 25.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 3/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Вершкова Ю.Р. слюсарів- 
ремонтників Ювко О.M.. Мазовецького В.О, Онисенко О.Ю. апаратників оброблення зерна 
Шмагайло В.В., Древаля О.Г. Бондаренко Ю.П. Миколенко О.В. Макаренко В.М. Сидорова 
А.М. Пшеничного В.О.. Зайцевії Т.А.. Саражана М.Б.. Миколюк С.М. в Білозірському ВСП 
підприємства;_________________________________________________________________________

- витяг з протоколу № 5 від 02.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у апаратників оброблення зерна Алексанова O.A. Стогнія 
О.І.. Кислого В.М.. Казаева Н.П.. Рябцева Я.В.. Стародубцева С.В.. Омельянова І.В. в 
Андріївському ВСП підприємства._______________________________________________________

- витяг з протоколу № 10 від 09.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Тарасенко О.M.. слюсарів- 
ремонтників Оксімітного Д.С. Бикова О.В. апаратників оброблення зерна Бузинка JI.O. 
Лабунця С.О. Тімошина A.B.. Прогнімака М.В. Турка М.Ж. Лєвашової JI.I. Сучко Л.П. 
Ястрєбової Н.П. Загруднєвої О.В. Ліханової 0.1. Бучка О.М.. Щербань О.В. Гавриленка М.С. в 
Розівському ВСП підприємства:_________________________________________________________

- витяг з протоколу № 5 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у слюсаря-ремонтника Філіна Я.Ю. апаратників 
оброблення зерна Тебешевського В.П.. Діденко С.М. Коваленко М.П. моргуна В.І. Потоцького 
М.М. в Верхньотокмацькому ВСП підприємства:_________________________________________

- витяг з протоколу № 9 від 13.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Коржа О.В.. слюсарів-ремонтників 
Шнейдера С.В. Есіна Г.В. Копотя В.В.. Грибачова С.І.. апаратників оброблення зерна Саніної 
Л.М. Руснака М.С. Братишко М.Д.. Овчинникова В.В.. Зверєвої С.В.. Кочегарової Г.Д, Петрук 
Г.В. Секірової Л.В. Саввової 1.1. Малиньсьского П.В.. Дурамаджи А.М.. Новак Г.О. Савченко
A.О. в Акимівському ВСП підприємства:_________________________________________________

- витяг з протоколу № 6 від 27.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Носко С.О.. слюсарів-ремонтників 
Грабчилєва І.М. Пєліванова П.В. Оніщенко С.В. апаратників оброблення зерна Алєксова С.В. 
Бончева Д.Ю.. Борового A.C.. Герасименко С.О. Дунданової Т.В. Кашиної Т.І. Кононенко М.В. 
Куртєва С.О. Матвєєвої Т.А.. Наумкіної О.О. Тельки С.О.. Тельчарова О.С. Терзі
B.В..Тельчарова А.О. Федіни І.М. Дакової Ю.І. в Троянівському ВСП підприємства:________

- витяг з протоколу № 15 від 16.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Івахненка В.Л. Полубінського
В.А.. Нестеренка I.A.. апаратників оброблення зерна Онищенко В.В. Кулікової Л.І. Кулик Т.М, 
Крись Г.В. Кривобок H.A. Батечко Л.О. Васильченко С.В.. Мосіної Г.В. Літвінова В.П. 
Петренка В.О. в Оріхівському ВСП підприємства;________________________________________



- витяг з протоколу № 6 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Семиклита P.C., Малькової P.M., 
Бядпо A.B.. апаратників оброблення зерна Писарєва С.В. Ковалчук Н.М.. Кукареко JI.B. Шило
Н.В. Романової В.П.. Кухаренка С.А.. Машко P.A. Маскальова В.Г.. Тетюєва P.J1 . 
електрогазозварника Терентьєва М.В. в Магедівському ВСП підприємства:__________________

- витяг з протоколу № 7 від 11.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Барановського Ю.В.. слюсарів- 
ремонтників Рожкова Ю .Р. Шейко С.М. апаратників оброблення зерна Янущика А.Ф. 
Срібного P.M. Супруна €. А. Яртима В.П. Хоми P.M. Тихоненка С.П. Григоренка А.Р. 
Подборського А.Д. в Качкарівському ВСП підприємства:___________________________________

- витяг з протоколу № 14/19 від 18.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Гришка С.В. слюсарів-ремонтників 
Берлізевої І.П. Берлізева В.Р. Масюка С.П.. апаратників оброблення зерна Срмака В.В.. 
Бездольного В.В. Бабенка C.JI. Федоренка С.А. в Сірогозькому ВСП підприємства.:_________

- витяг з протоколу № 3 від 19.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у апаратників оброблення зерна Гриженко Р.І. Гриженка
A.Р. Прядко Т.Ф. Галковича В.В. Ракитянського В.Г. Шевцової С.В. Фальковської М.М. 
Литвиненко І.С. Марченко A.B. в Рядівському ВСП підприємства.:_________________________

- витяг з протоколу № 5 від 02.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Ярова П.В. Ірклія І.Р. апаратників 
оброблення зерна Строїча М.М.. Глушко A.C. Каплуна М.Г. Москаленка А.Ю. Кібальника І.І.. 
Кравченка Т.Г.. Кісіленко Р.Г. Лядської С.М. Дворник Н.М. Сичової Т.В. Шевченко Р.В, 
Реченка P.M. Левченка М.С. в Павлиському ВСП підприємства:__________________________

- витяг з протоколу № 4 від 05.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Москальова Г.А. Рожкова Ю.В. 
Інякіна М.Л.. апаратників оброблення зерна Лєнівцева М.В. Мазура P.A. Вовченка Є.Г.
Трещули Р.І. Русова Р.Ю.. Кузнецової Л.В. Землякова Д.Й.. Галайденка P.M.__в
Плетеноташлицькому ВСП підприємства:________________________________________________

- витяг з протоколу № 6 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 5/19 з організації 
проведення газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Стенка В.М. Кіміріна Р.В. Маркова
B.C. апаратників оброблення зерна Рогового С.В. Берневека В.М. Шве ця В.М. Вишницької А.Р. 
Тищенко Н.І. Волошиної Н.І. Шукурової С. Панченко Л.Л. Садівського P.P. в Щасливському 
ВСП підприємства:_________

- протокол №3 від 08.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 
«Під час виконання газонебезпечних робіт» у апаратника-екстракторника Демчука А.Н.; 
протокол №35 від 11.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5



«Під час виконання газонебезпечних робіт» у апаратників-екстракторників Чернящука А.К.. 
Ріжука Б.С.: протокол №14 від 09.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції 
з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у апаратника-екстракторника 
Чувала П.В.; протокол №24 від 10.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства- перевірені знання спеціального навчання інструкції 
з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у апаратника-екстракторника 
Демчука Н.Е.: протокол №4 від 08.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства-перевірені знання спеціального навчання інструкції з 
охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у оператора пульта керування: 
Олейника Н.П.: протокол №36 від 11.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції 
з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у оператора пульта керування 
Семивол Л.П.; протокол №15 від 09.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції 
з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у оператора пульта керування 
Волянюк Т.І.: протокол №25від 10.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства -перевірені знання спеціального навчання інструкції з 
охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у оператора пульта керування 
Митрофанової Т.І.; протокол №19 від 05-10.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання 
інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у машиністів котлів 
Уса Д.М., Романа О.С. Налівайка A.C., Обидьонова A.A.. Печерського В.І.. Рудченка Д.В., 
Житомирського В.В.. Коваленка А.О.. Туркіна O.A.. Літвіна О.І., Романіва Н.Б.. у старших 
машиністів котлів Лапкіна А.О.. Семенчука М.І.. Згурского С.О.. Фурси А.І.: протокол №19 від
30.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» 
підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час 
виконання газонебезпечних робіт» у старшого машиніста котлів Висоцького О.С.: протокол 
№37 від 03.04.2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» 
підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під 
час виконання газонебезпечних робіт» у пресувальників-віджимачів харчової продукції 
Андреєвій С.В., Майбороди І.В. Березовського Л.В., Дрогана М.А.. Кривенка ГВ. Шамбир Л.Г.; 
протокол №32 від 11.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№5 «Під час виконання газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Айворонський С.Ю., 
Горба Г.Ф., Баранова П.Г., Ішенка ЄС.. Лубинця О.О.. Мухи А.О.. Палянички В.О.. Ільіна С.Р., 
Лисака М.В.. Крауляиса Д.А. Назаренка А.О.. Василенка В.В.; протокол №10 від 29.03.2019 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - 
перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №5 «Під час виконання 
газонебезпечних робіт» у слюсарів-ремонтників Пустиннікова Д.А, Ковша A.B.. Мезенцева 
Ю.А.. Харламова А.Б.. Лося В.П.. Недодаєва Д.В.. Пальчика В.В.. Ведмедовского С.Н.. 
Раевский Ю.; _____________________________________________________________________

-протокол №6 від 09.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№35.1 «Для транспортувальника» у транспортувальника Прокопенка І.В.; протокол №7 від
10.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» 
підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №35.1 «Для 
транспортувальника» у транспортувальника Яковлевої В.А; протокол №8 від 22.04.2019 р.



засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства- перевірені 
знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №35.1 «Для транспортувальника» у 
транспортувальників Минаєва В.В.. Фечина О.Д.; №11 від 2304.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання 
спеціального навчання інструкції з охорони праці №35.1 «Для транспортувальника» у 
транспортувальників Винарчука І.В.. Дмитраша Л.С.:_____________________________________

-протокол №17 від 24.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№35.3 «Для машиніста очищувальних машин» у машиністів очищувальних машин Еременка
О.І.; протокол №21 від 25.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№35.3 «Для машиніста очищувальних машин» у машиністів очищувальних машин Стрельника
Н.Я.; протокол №22 від 29.05.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№35.2 «Для машиніста автомобілерозвантажувача» у машиніста автомобілерозвантажувача 
Качура В.А.; протокол №28 від 03.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства- перевірені знання спеціального навчання інструкції з 
охорони праці №23.63.6 «Для жарівника» у жарівників Калашнікова A.C.. Гадюка Я.В.: 
протокол №39 від 04.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№23.63.6 «Для жарівника» у жарівників Кармазина А.П..Савченка А.І.;_____________________

- протокол №56 від 04.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства -перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці 
№23.64.12 «Для апаратника-екстракторника» у апаратників-екстракторників Беляєва С.С., 
Левченка С.М.. Jleri О.О.. Романової О.В.; протокол №72 від 04.04.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання 
спеціального навчання інструкції з охорони праці №23.64.12 «Для апаратника-екстракторника» 
у апаратників-екстракторників Левченка О.І..Свтушенка О.Ю.: протокол №51від 04.04.2019 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - 
перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №23.63.7 «Для апаратника 
фільтрації» у апаратників Фільтрації Кудіна О.О..Щедрова С.А.; протокол №85 від 21.05.2019р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» - перевірені знання 
спеціального навчання інструкції з охорони праці №23.63.1 «Для машиніста шеретувальних 
установок» у машиніста шеретувальних установок Коваленка В.Г.; протокол №88 від
05.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» 
підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції з охорони праці №23.63.1 
«Для машиніста шеретувальних установок» у машиніста шеретувальних установок: 
Доліновського О.В.; протокол №91 від 02.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання інструкції 
з охорони праці №23.63.1 «Для машиніста шеретувальних установок» у машиніста 
шеретувальних установок Маркаряна А.П.; протокол №165 від 02.01.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання 
спеціального навчання інструкції з охорони праці №5.3.2 «Для жарівника» у жарівника 
Кармазиан О.П.____________ ___________________________________________________________

-протокол №2 від 15.01.2019 р.засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП 
«ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання НПАОП 0.00-1.80-18- 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», виробничої



інструкції №15 «По режиму роботи посудин, що працюють під тиском і їх безпечному 
обслуговуванню» у машиністів котлів Уса Д.М.. Гончара О.В.. Налівайка A.C., Обидьонова
A.A., Печерського В.І., Рудченка Д.В.. Житомирського В.В., Коваленка А.О., Туркіна O.A., 
Літвіна О.І., Романіва Н.Б., у старших машиністів котлів: Лапкіна А.О., Семенчука М.І., Фурси
A.І., Згурського С.А., Назаренка О.В.. Висопького О.С.. Кісіна О.Г.. Швачка С.С.: протокол 
№167 від 02.01.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» 
підприємства - перевірені знання спеціального навчання виробничої інструкції №15 «По 
режиму роботи посудин, що працюють під тиском і їх безпечному обслуговуванню» у 
жарівника Кармазина А.П.: протокол №20 від 10.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального навчання 
виробничої інструкції №40 «Під час монтажу, експлуатації і ремонті трубопроводів пари та 
гарячої води» у апаратчиків ХВО Ярославскої М.О, Смирнової Є.І., операторов ТП Ягненої
0.П.. Симакової Є.І.. лаборанта ХА Снальевої Н.В.: протоколу№15 від 15.01.2019 р. засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання 
спеціального навчання виробничої інструкції №15 «По режиму роботи посудин, що 
працюють під тиском і їх безпечному обслуговуванню» у приймальника балонів Буйненка
1.Й., у вантажника Велесюка С.Г.: протокол №6 від 28.01.2019 р. засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ВП «ЗМЕЗ» підприємства - перевірені знання спеціального 
навчання виробничої інструкції №15 «По режиму роботи посудин, що працюють під тиском і 
їх безпечному обслуговуванню» у слюсарів-ремонтників Корнієнка А.Н., Клеймьонова A.B.. 
Остапова A.B.. Артюха Г.В.. Кучера Ю.П.. Мовчана A.B.. Барабаша Д.М.. Тарана В.А., 
Брюханова Г.А.. Олійника В.М.. Гаркуші В.А.. Згонникова Р.В.:___________________________

- витяг з протоколу № 9 від 11.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Межівського ВСП підприємства Чернікова
B.C. : ___________________________________________________

- витяг з протоколу № 1 від 05.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Радушнянського ВСП підприємства Рибака
Lїї_______________ __________________________________________________________________

- витяг з протоколу № 3 від 15.08.2019 p.. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Чортомлицької дільниці Нікопольського ВСП 
підприємства Мельника О.В.:_________________________________________________________

- витяг з протоколу № 13 від 17.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Могилівського ВСП підприємства Орла
Д̂Ц____________________________________________________________________________________

- витяг з Протоколу № 3 від 20.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Городищенського ВСП підприємства Лижова 
О.О.:______________________ _________________________________________________________________

- витяг з протоколу № 28-09/19 від 28.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Новомосковського ВСП підприємства Власенко
LU______________________________ __________________________________________________



- витяг з протоколу № 4 від 15.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Нікопольського ВСП підприємства Морозова 
О.В;_________

- витяг з протоколу № 60 від 25.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Білозірського ВСП підприємства Вершкова 
Ю.Р.:_________________________________________________________________________________

- витяг з протоколу № 10 від 09.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Розівського ВСП підприємства Тарасенка О.М.
- витяг з протоколу № 6 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Акимівського ВСП підприємства Коржа O.A.;

- витяг з протоколу № 4 від 27.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Троянівського ВСП підприємства Носко С.О.;

- витяг з протоколу № 2 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Магедівського ВСП підприємства Терентьєва 
М.В.:_________________________________________________________________________________

- витяг з п р о т о к о л у  № 6 від 02.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Качкарівського ВСП підприємства 
Барановського Ю .В .;__________________________________________________________________

- витяг з протоколу № 10/19 від 18.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Сірогозького ВСП підприємства ГришкаС.В.;

- витяг з протоколу № 2 від 01.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Павлиського ВСП підприємства Пуришкіна
С.В.;  __________________________________________________________________

- витяг з протоколу № 4 від 12.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства перевірені знання «інструкції з охорони праці № 15/19 для 
електрогазозварника» у електрогазозварника Щасливського ВСП підприємства Пешка
С.А.:________________

- витяг з протоколу № 6 від 11.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці підприємства - перевірені знання «інструкції з охорони праці № 10/19 для електромонтера 
з ремонту та обслуговування електроустаткування» у електромонтерів з ремонту та 
обслуговування електрообладнання Межівського ВСП підприємства Стешенко Ю.В.. Лабунця 
Д.В.. Киричка В.М.. Івашенко В.Д.. Стешенко Ю.В.;______________________________________



-диплом ЖВ № 924375, виданий Городілову Валерію Вікторовичу Одеським електротехнічним 
інститутом зв’язку», про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «інженер 
електрозв’язку»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV, 
до та вище 1000 В (протокол № 4 від 12.07.2019 р засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства);__________________________________________________________

-диплом Ю№053850. виданий Стрижеусу Володимиру Федоровичу Дніпропетровським 
інститутом інженерів залізничного транспорту про те. що йому присвоєний 3 розряд за 
професією «інженер шляхів сполучення- електрик»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 
«ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 4 від 11.04.2019 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);__________________

-диплом Ч№458612, виданий Марченку Олександру Петровичу Дніпропетровським 
індустріальним технікумом про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технік - 
електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та 
вище 1000 В (протокол № 4 від 11.04.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства):__________________________________________________________

-диплом АТ№593747, виданий Третяку Олександру Дмитровичу електромеханічним 
технікумом залізничного транспорту м. Київ, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією 
«технік-електромеханік»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з 
електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 2/1 від 13.07.2018 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства);____________________________________

-диплом ЕР № 32910109. виданий Лузану Олексію Анатолійовичу ПТУ № 8 м. Черкаси, про те, 
що йому присвоєний Зрозряд за професією «електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з 
електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 2/1 від 13.07.2018 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства);____________________________________

-свідоцтво СНН № 5306. видане Шрамку Геннадію Павловичу ДПТНЗ «Нікопольський центр 
професійної освіти» м. Нікополь, про те. що йому присвоєний 4 розряд за професією 
«електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»; перевірені знання НПАОП
40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол б/н від
04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);______

-диплом № 320748. виданий Савченку Олександру Олексійовичу ПТУ № 34 м. Нікополь, про 
те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з обслуговування 
електрообладнання»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки 
IV. до та вище 1000 В (протокол № б/н від 04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці підприємства): ________________________________________________

-диплом НР № 23024856. виданий Шевченку Петру Миколайовичу Криворізьким авіаційним 
технічним коледжем цивільної авіації», про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією 
«технік-електрик»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки 
IV. до та вище 1000 В (протокол б/н від 04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства):_____________

-диплом ЛТ № 903629. виданий Дорошенку Юрію Вікторовичу Нікопольським металургічним 
технікумом . про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромеханік»; перевірені 
знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В 
(протокол б/н від 04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства);_______________ ________________________________________________________



-диплом ЕТ№ 987880. виданий Терещенку Одеським механіко-технологічним технікумом , 
про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технік-електрік»; перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 48 
від 10.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства'): ______________________________________________________________________

-свідоцтво № 9683. видане Ковригі Віталію Валерійовичу УКК м.Дубинино . про те. що йому 
присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 
«ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 48 від 10.06.2019 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства):___________________

-диплом В № 303679. виданий Козюрі Івану Миколайовичу ТУ № 5 м.Сміла Черкаської області 
про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер»: перевірені знання НПАОП
40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 48 від
10.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства):________________________________________________________________________

-диплом НТ-І№093721, виданий Курилову Миколі Валентиновичу Амвросіївським 
індустріальним технікумом про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технік- 
електрик»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та 
вище 1000 В (протокол № 2/19 від 02.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства):___________________________________________________________

-диплом НК№47453579, виданий Покотиленко Олегу Анатолійовичу Приазовським 
державним технічним університетом про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією 
«бакалавр з електротехніки»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з 
електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 9 від 09.08.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства):____________________________________

-диплом ГТ-І № 143001. виданий Мудрику Володимиру Васильовичу механіко-технологічним 
технікумом м. Одеса, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технік- 
електромеханік»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки 
IV. до та вище 1000 В (протокол № 9 від 09.08.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці підприємства):____________________________________________________

-диплом Д № 206669. виданий Головачу Віктору Григоровичу ПТУ № 33 м. Оріхів. про те. що 
йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер»: перевірені знання НПАОП 40.1 -1.21 - 
98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № б\н від 27.06.2019 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства):___________________

-диплом Б № 984276. виданий Бережко Станіславу Михайловичу ПТУ № 33 м. Оріхів. про те. 
що йому присвоєний III розряд за професією «електромонтер»; перевірені знання НПАОП 40.1-
1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № б\н від 27.06.2019 
р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);________________

-диплом №087097. виданий Писанцю Миколі Васильовичу ДП «ДНКК «Моноліт» 
м. Дніпро, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту та 
обслуговуванню електроустаткування»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» 
група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 1 від 12.08.2019 р. засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці підприємства):___________________________________

-диплом №087096. виданий Мосійчуку Олександру Петровичу ДП «ДНКК «Моноліт» 
м. Дніпро, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту та



обслуговуванню електроустаткування»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» 
група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 1 від 12.08.2019 р. засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці підприємства):___________________________________

-диплом В№799683. виданий Олійніченку Олександру Анатолійовичу ПТУ № 16 м. Мала 
Виска, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту та 
обслуговуванню електрообладанання»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» 
група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 4 від 02.08.2019 р. засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);___________________________________

-свідоцтво № 099825. видане Неклесі Миколі Івановичу ДП «ДНКК «Моноліт» м. Дніпро, про 
те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з 
електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 4 від 02.08.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства);_________________________________ 1

-диплом К18№ 102752. виданий Логвінову Артуру Ігоровичу Херсонським професійним 
суднобудівним ліцеєм» . про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з 
ремонту та обслуговуванню електроустаткування»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 
«ПБЕЕС» група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 11/19 від 18.06.2019 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);___________________

-свідоцтво №7. видане Білому Станіславу Васильовичу Харківським УКК Держкомітету 
України по хлібопродуктам, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією 
«електромонтер»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки
III. до та вище 1000 В (протокол № 11/19 від 18.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці підприємства): __________________________________________________

-свідоцтво 12СВ № 359159. видане Черняку Дмитру Ігоревичу НЦ Харківського НТУСГ. про 
те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з 
електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 11/19 від 18.06.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства);____________________________________

-свідоцтво № 3901. видане Довжику Віктору Івановичу СПТУ № 13. м. Генічеськ Херсонської 
області, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» 
група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол № 11/19 від 18.06.2019 р. засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);___________________________

-свідоцтво № 545955. видане Матвєєву Олександру Васильовичу Бердянської морскої школой 
про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромеханік»: перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки III. до та вище 1000 В (протокол 
№ 11/19 від 18.06.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства);____________________ ____________________________________________________

-диплом № 320748. виданий Савченку Олександру Олексійовичу ПТУ № 34 м. Нікополя . про 
те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер по обслуговуванню 
електрообладнання»; перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки
IV. до та вище 1000 В (протокол № 2 від 04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці підприємства):____________________________________________________

-диплом ЛТ№ 903629. виданий Дорошенку Юрію Вікторовичу Нікопольським металургичним 
технікумом . про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «технік-електрик»; перевірені



знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV, до та вище 1000 В (протокол 
№ 3 від 04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства);______________

-диплом ЛТ№ 903629, виданий Шевченку Петру Миколайовичу Криворізьким авіаційним 
технічним коледжем цивільної авіації , про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією 
«бакалавр з електромеханіки»: перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з 
електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 4 від 04.09.2019 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства);____________________________________

-свідоцтво СНН№ 5306. виданий Шрамку Геннадію Павловичу Нікопольським ЦПО . про те. 
що йому присвоєний 3 розряд за професією «бакалавр з електромеханіки»; перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В (протокол № 5 
від 04.09.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства);______________________________________________________________________

-диплом ДЕВК№ 012061. виданий Головченку Миколі Олександровичу_____ ПТУ № 20 м
Кременчука, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтажник»; 
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000 
В (протокол № 2 від 05.07.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства);_________

- посвідчення №500. видане Галушко Івану Володимировичу НКК ПО «Запоріжжярудпром» 
про те, що йому присвоєний 5 розряд за професією «електрослюсар», перевірені знання НПАОП
40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки IV, до та вищеЮОО В, протокол №5 від
27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;________

- атестат №9172. виданий Галущинському Генадію Володимировичу ТУ №14 м. Запоріжжя, про 
те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «слюсар-електрик», перевірені знання НПАОП
40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вищеЮОО В. протокол №13 від
27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;________

- диплом А №807927. виданий Ганзині Олегу Леонидовичу СПТУ №16 м. Запоріжжя, про те. 
що йому присвоєний IV розряд за професією «електромонтер з ремонту електрообладнання», 
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» група з електробезпеки IV. до та вище 1000
В. протокол №14 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ВП «ЗОЕЗ»;__________________ ________________________________________________________

- диплом Б №223305. виданий Дюміну Сергію Миколайовичу СПТУ №94 м. Лисичанська. про 
те. що йому присвоєний 4 розряд за професією «електрослюсар КВПіА». перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В. протокол №21 
від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;

- диплом А №074666. виданий Котенку Артему Олександровичу ВПУ №40 м. Мелітополя, про 
те. що від здобув професію «електромонтажник з освітлення і освітлювальних мереж, 
електромонтажник силових мереж електроустаткування», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21- 
98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вищеЮОО В. протокол №23 від 27.04.2018 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»:____________________

- диплом ДТ №880655. виданий Маслеєву Петру Івановичу Електротехнічним технікумом м. 
Андіжан. про те. що від здобув професію «технік-електрик». перевірені знання НПАОП 40.1-
1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вищеЮОО В, протокол №6 від 27.04.2018 
р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;___________________



- диплом Д №177696, виданий Опанасенко Віталію Григоровичу СПТУ №20 м. Запоріжжя, про
те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту устаткування», 
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» , група з електробезпеки IV, до та вище 1000
В. протокол №20 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
ВП «ЗОЕЗ»:____________________________________________________________________________

- диплом КВ№764215. виданий Трубачову Сергію Івановичу ЗМІ ім. В.Я. Чубаря, про те, що 
йому присвоєна кваліфікація «інженер-електромеханік», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21- 
98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В. протокол №10 від 27.04.2018 р. 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»:____________________

- диплом АР №35703945. виданий Человському Олександру Ігоревичу ПТУ №27 м. Запоріжжя, 
про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер з ремонту і обслуговуванню 
електроустаткування», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з 
електробезпеки IV. до 1000 В. протокол №33 від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;________________________________________________

- атестат №3308. виданий Череуті Володимиру Володимировичу ПТУ №3 с. Біленьке 
Запорізької області, про те. що йому присвоєний 3 розряд за професією «електромонтер по 
експлуатації промислового обладнання», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». 
група з електробезпеки IV. до та вищеЮОО В. протокол №18 від 27.04.2018 р. засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»:____________________________________

- диплом ЗТ-І №755463, виданий Чубатому Віктору Станіславовичу Запорізьким металургійним 
технікумом про те. що йому присвоєна кваліфікація «техніка електрика», перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з електробезпеки IV. до та вище 1000 В. протокол №24 
від 27.04.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;_____

- диплом АР№21304330. виданий Шейко Михайлу Олександровичу ЗНТУ. про те. що він здобув 
кваліфікацію «інженер-електрик», перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС». група з 
електробезпеки IV. до та вищеЮОО В. протокол №8 від 27.04.2018 р. засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ВП «ЗОЕЗ»;______________________________________

В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, засоби
виробництва та наглядні посібники._____

Під час роботи в електроустановках використовується:_____________________________
- набір слюсарних інструментів;_____ __________________________________________________
- інструмент з діелектричними рукоятками: викрутки (65 од.), пасатижі (33 од.). кусачки (25 

од.) - випробувані електротехнічною лабораторією ТОВ ПОА «Купина» (останні 
протоколи випробування № ЗС 5/080419 та № ЗС 6/080419 від 08.04.2019 р„ свідоцтво про 
визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/155-2018 р. - діє до 25.04.2022 р.. Дозвіл від 
Держпраці № 1507.12.30 діє до 22.05.2022 р.. Дозвіл від Держпраці № 1508.12.30 діє до
22.05.2022 р.): електро-технічною лабораторією ТОВ «СРМП «Ліфт» (останній протокол 
випробування № 38 від 28.12.2018 р.. свідоцтво про визнання технічної компетентності 
№ ПЧ 06-2/230-2018 р. - діє до 12.09.2021 р.). а також електро-технічною лабораторією 
ТОВ «АВГ» ( останній протокол випробування № 0118-03/19 від 18.03.2019 р. Дозвіл від
Держпраці№ 189.15.30, строк д ії-д о  17.0.20120 р .) ;___________________________________
засоби захисту: рукавички діелектричні (65 пар) - випробувані електро-технічною 
лабораторією ТОВ ПОА «Купина» (останній протокол випробування № ЗС 7/080419 від
22.05.2019 р.. свідоцтво про визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/155-2018 р. - діє 
до 25.04.2022 р.. Дозвіл Держпраці від № 1507.12.30 діє до 22.05.2022 р.. Дозвіл від



Держпраці № 1508.12.30 діє до 22.05.2022 р.), а також електро-технічною лабораторією 
ТОВ «СРМП «Ліфт» (останній протокол випробування № 15 від 15.07.2019 р.. свідоцтво 
про визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/230-2018 р. - діє до 12.09.2021 рЛ; 
вказівник напруги УВН (28 од): вказівники напруги «Лоцман-2» (27 од), штанга оперативна 
10 кВ (26 од.), штанга оперативна 35 кВ (27 од.) - (останні протоколи випробування ТОВ 
ПОА «Купина» від 08.04.19 р.. №ЗС 8/080419. №ЗС 9/080419. №ЗС 10/080419. №ЗС 
11/080419): діелектричні боти (44 пари) - випробувані електро-технічною лабораторією 
ТОВ «СРМП «Ліфт» (останній протокол випробування № 20 від 22.06.2018 р.. свідоцтво 
про визнання технічної компетентності № ПЧ 06-2/230-2018 р. - діє до 12.09.2021 р.) та 
електротехнічною лабораторізю ПАТ «Запоріжжяобленерго (останній протокол 
випробування № 454 від 02.03.2018 р.. Дозвіл від Держпраці № 517.17.23. строк дії -до
17.09.2022 рЛ:______________________________________________________________________

Під час роботи в колодязях, бункерах використовуються:_______________________
- протигази шлангові «Бриз-0301 (ПШ-1С)» (27 од.):____________________________________
- лампа ЛБВК-М індикатор газу (27 од.):______________________________________________
- запобіжні пояси (65 од.) та страхувальні канати ( 65 од.):______________________________

респіратори пилозахисні «Росток-2П-К». Україна:_____________________________________
каски захисні універсальні. Україна (225 одЛ._________________________________________

Під час зварювальних робіт використовується:__________________________________
- комплекти газополум'яної апаратури (протокол № 5 від 12.02.2019 р. в Журналі протоколів)

- пройшли випробування на підприємстві:____________________________________________
електричний інструмент: перфоратори «LIBHER» ( 8 од.). «МАКІТА» ( 5 одЛ. «ЗЕНІТ» (8 
од). - останні протоколи випробування №16 від 12.12.2018 р. та №18 від 14.12.2018 р. в 
Журналі протоколів ЕТЛ: шуруповерти «Metabo» (6 од). «BOSH» (8 од). «STURM» 
(4 од) - останні протоколи випробування №17 від 12.12.2018 р. та №641 від 17.07.2019 p.; 
дрелі «STURM» (13 од) - останні протоколи випробування №641 від 17.07.2019 р: 
зварювальні трансформатори - інв.№ 14569 . інв.№27862 . інв.№23567. інв.№7865 
інв.№34672. інв.№74895. інв.№5638. інв.№24748. інв.№7963, інв.№29845. інв.№3986. інв. 
№ 3248. інв. № 3473. інв. № 3582 - останні протоколи випробування -№21 від 20.01.2019 р. 
та №7 від 29.01.2019 р. - в Журналі протоколів ЕТЛ електротехнічної лабораторії ВП 
«ЗОЕЗ» підприємства (свідоцтво про визнання технічної компетентності № E l4-17 діє до
23.03.2020 p.. Дозвіл №408.17.30 діє до 13.12.2022 р).__________________________________

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси, страхувальні канати) відповідно до 
діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості і 
зберігаються в справному технічному стані._____________________________________________

На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, 
випробування і перевірка придатності 313 з видачою актів, відповідно до діючих нормативно- 
правових документів:_________

Пояси запобіжні : пояси безлямкові моделі 1ПБ-К20 тип А (24 од.): пояси лямкові моделі 
1ПБ-К20 тип Д (41 одЛ: страхувальні канати (65 од.) з карабінами до них (останні протоколи 
випробування -№ 3 від 17.05.2019 р. та № 4 від 17.05.2019 р). випробувані на установці для 
випробування запобіжних поясів № 01 (атестат №11-0021-17 від 24.11.2018 p.. термін дії до
24.11.2019 рЛ:______________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,



- Захисні окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, 
діелектричні рукавички (65 пар), діелектричне взуття (44 пари) -  останній запис в "Журналі 
випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, ботів, діелектричних калош та 
ізолювальних накладок)", відповідно, від 09.07.2019 р. та 18.12.2018 р. електротехнічної 
лабораторії ВП «ЗОЕЗ» підприємства (свідоцтво про визнання технічної компетентності 
№ Е14-17 діє до 23.03.2020 р.. Дозвіл №408.17.30 діє до 13.12.2022 р.).__________________

Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні 
окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, діелектричні 
рукавички, інвентарні підмості. риштування, драбини, зварювальне обладнання і інше 
використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам під 
особистий підпис, з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів 
індивідуального захисту, про що робиться відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно 
нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника._______________

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються окремо. Балони з різними газами 
зберігаються відокремлено. Поставка балонів з промисловими газами (пропан-бутан, кисень) 
здійснюється за рахунком-фактурою від : ТОВ «Дніпрорегіонгаз» ( дозвіл на виконання роботи 
підвищеної небезпеки № 0417.19.12. термін дії - до 24.04.2024 р.) ; ТОВ «Кріоген Сервіс», 
(дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 4362.14.32 терміном дії до 19.10.2019 р.) 
Балони ремонтуються за необхідності самими постачальниками.__________________________

На підприємстві є паспорта на усе обладнання, робочі інструкції та технологічні схеми 
його розміщення в структурних підрозділах._____________________________________________

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію:_____________________
Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00-2.01-05-«Перелік робіт підвищеної 
небезпеки»: 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 0.00-4.15-98-«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»: 
НПАОП 0.00-6.03-93-«Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, що діють на підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12-«3агальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»: НПАОП 40.1-1.07-01- «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів»: НПАОП 0.00-1.81-18-«Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском»: НПАОП 0.00-1.76-15-«Правил безпеки 
систем газопостачання»: НПАОП 0.00-1.15-07-«Правила охорони праці підчас виконання робіт 
на висоті»: НПАОП 0.00-1.71-13-«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями»: НПАОП 0.00-5.11-85-«Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»: НПАОП 28.52-1.31-13-«Правила охорони праці під час зварювання 
металів»: НПАОП 40.1-1.21-98-«Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила 
улаштування електроустановок»: НПАОП 0.00-7.11-12-«Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.15-18- «Вимоги щодо 
безпеки та захисту здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями»: НПАОП



0.00-7.14-17-«Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-1.81-18-«Правила ОП під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.75-15 - «Правила ОП під час 
вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 63.21-1.22-07-«Правила ОП під час виконання 
навантажувально-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті; НПАОП 28.52-1.31-13
-  «Правила ОП під час зварювання металів». НПАОП 15.0-1.01-17- «Правила ОП для 
працівників, які зайняти на роботах зі зберігання та переробці зерна». НПАОП 0.00-1.62-12- 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» та інші акти з охорони праці що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються._____________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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.


