
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________________________________ «ЕРТАІІЗ».________________________________________
_______ 50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. вул. Книжна. буд. 1/11. каб. 11________

місцезнаходження,
код згідно ЄДРПОУ: 39632892. директор Єрьоменко Олександр Васильович,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________ т.: (050) 473-74-25, aleksandr.yeromenko@ertanz.com.ua_________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______ Об’єкти замовника на території України згідно договорів підряду_______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Відповідно до Порядку і правил проведення 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка
може______ бути______ заподіяна______ пожежами______ та______ аваріями______ на______ об’єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788, 
укладення договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди не вимагається, оскільки об’єкти (групи об’єктів) 
підвищеної небезпеки, визначені Додатком 1 вказаного Переліку, на Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «ЕРТАНЗ» відсутні.________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.08.2020
(дата проведення аудиту)

Я,____________________ Єрьоменко Олександр Васильович_______________________________
(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 метра__________________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої
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частоти
Зварювальні роботи________________________________________________________________________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме - Гірничошахтне та 
гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, 
дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у 
вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях; Технологічне 
устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, металургійного, 
коксохімічного, ливарного, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв; Устатковання 
напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне
електрообладнання).__________________________________________________________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).______________________________
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Газополум’яні роботи._____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 108, в т.ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  
78.___________________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Структурних підрозділів -  12, в тому числі виробничих -  2 (дільниця електромонтажних робіт, 
дільниця низковольтних комплектних пристроїв). Місце розташування адміністративної 
будівлі: 50069, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд. 1/11, що використовується на підставі 
договору оренди № 0102202001 від 01.02.2020 р. з Фізичною особою-підприємцем Мефанік Л.С. 
Місце розташування виробничих споруд (приміщень): 50069, м. Кривий Ріг, вул. Книжна, буд. 
1/12, що використовується на підставі договору оренди № 0102202002 від 01.02.2020 р. з 
Приватним підприємством «Фелар», інші виробничі об’єкти -  згідно укладених договорів
підряду.______________________________________________________________________________________

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

Інші відомості Директор, Єрьоменко Олександр Васильович, пройшов навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної домомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (Протокол № 1291/4.20-2018 від 23.11.2018 р.), правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (Протокол № 1283/4.20-2018 від 23.11.2018 р.), питань пожежної 
безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належать 
виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 1047 від 14.11.2019 р.), правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 1286/4.20-2018 від
23.11.2018 р.).________________________________________________________________________________

Інженер охорони праці, Єрьоменко Василь Іванович, пройшов навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, з законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання домедичної домомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(Протокол № 196/4.20-2019 від 22.02.2019 р.), правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (Протокол № 823/4.20-2019 від 23.08.2019 р.), правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів (Протокол №309 від 27.03.2019 р.), питань пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належать виконання 
заходів пожежної безпеки (Протокол № 834 від 23.08.2019 р.), правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 1155 /4.20-2019 від 26.12.2019



р.). правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів. підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 825/4.20-2019 від
23.08.2019 р.). правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металлургії 
(НПАОП 27.1-1.09-09) (Протокол № 016/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). правил охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1-1.06-08) 
(Протокол № 207/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). охорони праці та промислової безпеки у 
будівництві (ДБН А 3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.). правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
(Протокол №208/4.20-2020 від 11.03.2020). в Донецькій області пройшов навчання в 
навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з 
використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №163 від 30.01.2020).___________________

Інженер охорони праці. Семенюк Дмитро Володимирович. пройшов навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області. з законодавчих актів з охорони 
праці. гігієни праці. надання домедичної домомоги потерпілим. електробезпеки. пожежної 
безпеки (Протокол № 290/4.20-2019 від 22.03.2019 р.). правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (Протокол № 1159/4.20-2019 від 26.12.2019 р.). правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (Протокол №124/5 від 13.03.2020 р.). питань 
пожежної безпеки посадових осіб підприємств. установ та організацій. до обов’язків яких 
належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 088 від 27.02.2020 р.). правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 288 
/4.20-2020 від 22.02.2020 р.). правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх 
кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 
294/4.20-2020 від 22.02.2020 р.). правил охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1-1.06-08) (Протокол № 207/4.20-2020 від
11.03.2020 р.). охорони праці та промислової безпеки у будівництві (ДБН А 3.2-2-2009. НПАОП
45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці під час 
вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15). (Протокол №208/4.20-2020 від 
11.03.2020). в Донецькій області пройшов навчання в навчальному закладі в ЧАО «МК 
«АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці на право 
виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з використанням газонебезпечної 
апаратури (Протокол №397-2 від 22.03.2019).__________________________________________________

Начальник дільниці. Антонюк Антон Сергійович. пройшов навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області. з законодавчих актів з охорони праці. 
гігієни праці. надання домедичної домомоги потерпілим. електробезпеки. пожежної безпеки 
(загального курсу з охорони праці) (Протокол № 208/4.20-2020 від 02.07.2020 р.). правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 175/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.). правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол №124/5 від
13.03.2020 р.). питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. установ та організацій. до 
обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 161 від 11.03.2020 
р.). правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) 
(Протокол № 165 /4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальнх кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00 -
1.80-18) (Протокол № 168/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці НПАОП (27.1-1.09
09) -  Положень про використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в 
металургічній промисловості та залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 
013/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). охорони праці та промислової безпеки у будівництві (ДБН А
3.2-2-2009._НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020р.).__________________

Майстер будівельних та монтажних робіт. Душкін Володимир Володимирович. пройшов
навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці 
«Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області. за курсом: знання чинного Законодавства України про охорону праці. організації
роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки,



електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій (Протокол № 20-67 від 07.07.2020 р.), у Дніпропетровській області 
пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку 
знань комісією Г оловного управління Держпраці з правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків 
яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 161 від 11.03.2020 р.), правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 352 
/4.20-2020 від 06.04.2020 р.), правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 
465/4.20-2020 від 26.04.2020 р.), правил охорони праці НПАОП (27.1-1.09-09) -  Положень про 
використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургічній 
промисловості та залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 013/1/4.20-2020 
від 16.01.2020 р.), правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної 
металлургії (НПАОП 27.1-1.09-09) (Протокол № 016/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.), правил 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1
1.06-08) (Протокол № 207/4.20-2020 від 11.03.2020 р.), охорони праці та промислової безпеки у 
будівництві (ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.), правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
(Протокол №208/4.20-2020 від 11.03.2020), в Донецькій області пройшов навчання в 
навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з
використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №163 від 30.01.2020).___________________

Майстер будівельних та монтажних робіт, Кужелєв Андрій Володимирович, пройшов 
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань 
комісією Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної домомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Протокол № 1343/4.20-2018 від 07.12.2018 р.), правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків 
яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 1004 від 31.10.2019р.), 
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 
1353 /4.20-2018 від 07.12.2018 р.), правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальнх кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00
1.80-18) (Протокол № 1354/4.20-2018 від 07.12.2018 р.), правил охорони праці НПАОП (27.1-1.09
09) -  Положень про використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в 
металургічній промисловості та залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 
013/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.), правил охорони праці у газовому господарстві підприємств 
чорної металлургії (НПАОП 27.1-1.09-09) (Протокол № 016/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.), правил 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1 -
1.06-08) (Протокол № 207/4.20-2020 від 11.03.2020 р.), охорони праці та промислової безпеки у 
будівництві (ДБН А 3.2-2-2009, НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.), правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
(Протокол №208/4.20-2020 від 11.03.2020), в Донецькій області пройшов навчання в 
навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з
використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №132 від 13.02.2019).___________________

Майстер будівельних та монтажних робіт, Потапов Віталій Вікторович, пройшов 
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань 
комісією Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області, з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної домомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Протокол № 1343/4.20-2018 від 07.12.2018 р.), правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, правил технічної експлуатації електроустановок споживачів,
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків



яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 1004 від 31.10.2019р.). 
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 
1353 /4.20-2018 від 07.12.2018 р.). правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальнх кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00 -
1.80-18) (Протокол № 1354/4.20-2018 від 07.12.2018 р.). правил охорони праці НПАОП (27.1-1.09
09) -  Положень про використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в 
металургічній промисловості та залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 
013/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). правил охорони праці у газовому господарстві підприємств 
чорної металлургії (НПАОП 27.1-1.09-09) (Протокол № 016/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). правил 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1 -
1.06-08) (Протокол № 207/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). охорони праці та промислової безпеки у 
будівництві (ДБН А 3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.). правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
(Протокол №208/4.20-2020 від 11.03.2020). в Донецькій області пройшов навчання в 
навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з 
використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №781-1 від 16.05.2019).__________________

Майстер будівельних та монтажних робіт. Саранча Андрій Павлович. пройшов навчання 
в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області. з законодавчих актів з охорони 
праці. гігієни праці. надання домедичної допомоги потерпілим. електробезпеки. пожежної 
безпеки (Протокол № 1132/4.20-2017 від 15.12.2017 р.). правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. установ та організацій. до обов’язків 
яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 1047 від 14.11.2019 р.). 
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 
1420 /4.20-2018 від 28.12.2018 р.). правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальнх кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00 -
1.80-18) (Протокол № 465/4.20-2019 від 17.05.2019 р.). правил охорони праці НПАОП (27.1-1.09
09) -  Положень про використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в 
металургічній промисловості та залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 
013/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). правил охорони праці у газовому господарстві підприємств 
чорної металлургії (НПАОП 27.1-1.09-09) (Протокол № 016/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). правил 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1
1.06-08) (Протокол № 207/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). охорони праці та промислової безпеки у 
будівництві (ДБН А 3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.). правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
(Протокол №208/4.20-2020 від 11.03.2020). в Донецькій області пройшов навчання в 
навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з 
використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №163 від 30.01.2020).___________________

Майстер будівельних та монтажних робіт. Сучков Сергій Анатолійович. пройшов 
навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці 
«Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області. за курсом: знання чинного Законодавства України про охорону праці. організації 
роботи з охорони праці. вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. пожежної безпеки. 
електробезпеки. гігієни праці. профілактики професійних отруєнь і захворювань. надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку. управління роботами з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій (Протокол № 20-67 від 07.07.2020 р.). у Дніпропетровській області 
пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку 
знань комісією Г оловного управління Держпраці з правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. установ та організацій. до обов’язків 
яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 161 від 11.03.2020 р.). правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 335



/4.20-2019 від 05.05.2019 р.). правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх 
кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 
465/4.20-2019 від 17.05.2019 р.). правил охорони праці НПАОП (27.1-1.09-09) -  Положень про 
використання нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургічній 
промисловості та залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 013/1/4.20-2020 
від 16.01.2020 р.). правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної 
металлургії (НПАОП 27.1-1.09-09) (Протокол № 016/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.). правил 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1
1.06-08) (Протокол № 207/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). охорони праці та промислової безпеки у 
будівництві (ДБН А 3.2-2-2009. НПАОП 45.2-7.02-12) (Протокол № 190/4.20-2020 від 11.03.2020 
р.). правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) 
(Протокол №208/4.20-2020 від 11.03.2020). в Донецькій області пройшов навчання в 
навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з 
використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №87 від 29.01.2019).____________________

Майстер цеху. Авдєєв Євген Володимирович. пройшов навчання в Приватному закладі 
«Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. Про виконання з законодавчих актів з охорони праці. 
гігієни праці. надання домедичної домомоги потерпілим. електробезпеки. пожежної безпеки 
(загального курсу з охорони праці) (Протокол № 194/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. установ 
та організацій. до обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 
161 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00
1.15 -  07) (Протокол № 410 /4.20-2019 від 26.05.2019 р.). правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальнх кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 551/4.20-2019 від 07.06.2019 р.). в Донецькій області 
пройшов навчання в навчальному закладі в ЧАО «МК «АЗОВСТАЛЬ» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці на право виконання газонебезпечних робіт в 
газовому господарстві з використанням газонебезпечної апаратури (Протокол №840-1 від 
24.05.2019).___________________________________________________________________________________

Начальник цеху. Голіков Дмитро Сергійович. пройшов навчання в Приватному закладі 
«Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. Про виконання з законодавчих актів з охорони праці. 
гігієни праці. надання домедичної домомоги потерпілим. електробезпеки. пожежної безпеки 
(загального курсу з охорони праці) (Протокол № 167/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств. установ 
та організацій. до обов’язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки (Протокол № 
161 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00
1.15 -  07) (Протокол № 165 /4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальнх кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
(НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 168/4.20-2020 від 11.03.2020 р.).____________________________
(прізвище ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

Наказом № 0515/01 від 15.05.2015 р. на підприємстві створена служба охорони праці. 
розроблені та затверджені інструкції з охорони праці. наказом 0328/04-РП від 28.03.2019 р. 
служба охорони праці створена в складі: інженера охорони праці Єрьоменко В.І.. інженера 
охорони праці Семенюка Д.В. Наказом 0328/02-РП від 28.03.2019 р. затверджено та введено в 
дію Положення про службу охорону праці. Затверджено та введено в дію положення про 
систему управління охороною праці наказом № 0328/01-РП від 28.03.2019 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Навчання. інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці проводяться у 

відповідності до вимог Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці, затвердженого та введеного в дію наказом № 0328/03-РП від
28.03.2019 р. Наказом № 0131/01-РП від 31.01.2020 р. створено комісію з перевірки знань з



питань охорони праці у складі голови комісії - інженера охорони праці, Єрьоменко В.І. та
членів комісії - майстра будівельних та монтажних робіт, Душкіна В.В., майстра будівельних та
монтажних робіт, Саранчі А.П._______________________________________________________________

Наказом № 0328/05-РП від 28.03.2019 р. на підприємстві затверджений перелік робіт з 
підвищеною небезпекою з урахуванням специфіки виробництва та вимог Закону України «Про 
охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694, НПАРП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою», затвердженого Державним комітетом України з нагляду за охороною праці від 
26.01.2005 р. № 15: електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи. Контроль 
за зварювальними з’єднаннями, роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках, 
роботи верхолазні та на висоті, роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті,
вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.________________________

Відповідно до ст. 13, 14 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694, 
НПАРП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
затвердженого Комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної 
політики України від 09.01.1998 р. № 4 та наказу № 0328/08-0П від 28.03.2019 р. на 
підприємстві затверджено перелік робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в 
порядку поточної експлуатації: роботи в діючих електроустановках з монтажу шаф, щитів, 
встановленні електрообладнання тощо, електромонтажні роботи, роботи на висоті, роботи по 
улаштуванню траншей, роботи по монтажу систем заземлення та блискавкозахисту. Відповідно 
до ст. 13, 14 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694, Н П А0П  0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», затвердженого Державним 
комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 р. 
№ 62 та наказу № 0328/06-0П від 28.03.2019 р. на підприємстві затверджений перелік робіт на 
висості, які виконуються за нарядами-допусками: верхолазні роботи, земляні роботи, 
вантажно-розвантажувальні роботи, пусконалагоджувальні роботи, роботи, які виконуються 
поблизу траншей, котлованів глибиною понад 1,3 м і насипів висотою понад 1,3 м, будівельно - 
монтажні роботи із застосуванням машин і механізмів, зварювальні роботи (монтаж кабельних 
конструкцій естакад), електромонтажні роботи, роботи по монтажу електричної частини 
козлових та мостових кранів. Відповідно до ст. 13, 14 Закону України «Про охорону праці» від 
14.10.1992 р. № 2694, Н П А0П  40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», затвердженого Комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та 
соціальної політики України від 09.01.1998 р. № 4 та наказу № 0328/07-0П від 28.03.2019 р. на 
Т 0В  «ЕРТАНЗ» призначено відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків, розпоряджень, 
керівників робіт, допускачів: начальника дільниці Антонюка А.С., начальника цеху Голікова 
Д.С., майстра цеху Авдєєва Є.В., майстра будівельних та монтажних робіт Душкіна В.В., 
майстра будівельних та монтажних робіт Кужелєва А.В., майстра будівельних та монтажних 
робіт Сучкова С. А., майстра будівельних та монтажних робіт Саранчу А.П., майстра
будівельних та монтажних робіт Потапова В.В.________________________________________________

Наказом № 0103/05 від 03.01.2019 р. призначено відповідальних осіб за безпечне 
виконання робіт на висоті із застосуванням засобів підмощування в особі начальника дільниці 
Антонюка А.С., начальника цеху Голікова Д.С., майстра будівельних та монтажних робіт 
Кужелєва А.В., майстра будівельних та монтажних робіт Сучкова С. А., майстра будівельних 
та монтажних робіт Саранчу А.П. Наказом № 0103/07 від 03.01.017 р. призначено 
відповідальними за пожежну безпеку начальника дільниці Антонюка А.С., начальника цеху 
Г олікова Д.С. Відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті відповідно до наказу № 
0103/08 від 03.01.2017 р. є начальник дільниці Антонюк А.С., начальник цеху Голіков Д.С. 
Відповідальними за безпечне виконання робіт з робочих платформ підйомників відповідно до 
наказу № 0103/09 від 03.01.2017 р. є начальник дільниці Антонюк А.С., начальник цеху
Голіков Д.С._________________________________________________________________________________

Працівники під час приймання на роботу проходять вступний, первинний, 
протипожежний інструктажі, професійне стажування, спеціальне навчання та перевірку знань
із питань охорони праці, пожежної безпеки.___________________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки пройшли 
навчання та перевірку знань в начальних закладах та комісії підприємства згідно
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги



потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, інструкцій з охорони праці по професії та
видам робіт, а саме правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, п.7.5. вимоги улаштування 
випробувальних та вимірювальних станцій і лабораторій та їх устаткування, п.7.6. правила 
вимірювань в електроустановках, пожежно-технічний мінімум, правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18), загальний курс з охорони праці, правила охорони праці при роботі з 
інструментом та приладдям, правил охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1-1.06-08), атестація зварників, роботи 
підвищенної небезпеки: роботи на висоті, земляні роботи, які виконуються в зоні 
розташування підземних комунікацій і на глибині більше 2 метрів, роботи в замкнутих 
просторах (ємностях, боксах, трубопроводах), роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах і колекторах, на право виконання газонебезпечних робіт в 
газовому господарстві із застосуванням газозахисної апаратури, електрозварювальні, 
газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи, виконання робіт з робочої платформи підйомника, 
з люльки підвісний, роботи з використанням інертних газів.__________________________________

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, Ясковець 
Володимир Володимирович, пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної 
освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці y 
Дніпропетровській області з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(Протокол № 1035/4.20-2019 від 14.11.2019 р.), правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (Протокол № 1029 від 07.11.2019 р.), пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 
020 від 16.01.2020 р.), правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00
1.15 -  07) (Протокол №024/4.20-2020 від 23.01.2020 р.), правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 029/4.20-2019 від 18.01.2019 р.), загального к у р с у  з охорони 
праці, надання домедичної допомоги і правил поведінки y разі виникнення аварії (Протокол 
№026/4.20-2020 від 23.01.2020р.).______________________________________________________________

Налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики, Мамаєнко 
Анастасія Володимирівна, пройшла навчання в Приватному закладі «Центр професійної 
освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці y 
Дніпропетровській області з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(Протокол № 1035/4.20-2019 від 14.11.2019 р.), правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (Протокол № 1029 від 07.11.2019 р.), пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 
020 від 16.01.2020 р.), правил охорони праці під час виконання робіт на. висоті НПАОП (0.00
1.15 -  07) (Протокол №024/4.20-2020 від 23.01.2020 р.), правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол №030/4.20-2020 від 23.01.2020р.), загального к у р с у  з охорони 
праці, надання домедичної допомоги і правил поведінки y разі виникнення аварії (Протокол 
№026/4.20-2020 від 23.01.2020р.).______________________________________________________________

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Шумаков Роман 
Олександрович, пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці y Дніпропетровській 
області з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 153/4.20
2020 від 11.03.2020 р.), правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол 
№ 159/1 від 11.03.2020 р.), пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 214 від 11.03.2020 р.), 
правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 155/4.20-2020 від
11.03.2020 р.), правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металургії (НПАОП 27.1-1.06-08) (Протокол № 207/1/4.20-2020 від 02.07.2020 р.), РПН на право 
виконання робіт з робочої платформи підйомника, з люльки підвісної (Протокол № 162-5/4.20
2020 від 13.03.2020 р.), y Запорізькій області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці з РПН на. право виконання робіт на висоті (Протокол № 20-
56/1 від 03.06.2020 р.), РПН на. право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві



з використанням газозахисної апаратури (Протокол № 20-59/5 від 04.06.2020 р.), PH S на право 
виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні розташування 
підземніх комунікацій (Протокол № 20-58 від 04.06.2020 р.), PH S на право виконання робіт в 
замкнутих просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) (Протокол № 20-59/4 від 04.06.2020 р.), 
PH S на право виконання робіт в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах 
і колекторах (Протокол № 20-59/3 від 04.06.2020 р.), PH S на право виконання робіт на 
кабельних лініях і діючих електроустановках (Протокол № 20-71/1 від 09.07.2020 р.), PH S на 
право виконання монтажу, наладки, технічного обслуговування, ремонту і демонтажу 
електроустановок та ліній електропередач (Протокол № 20-71 від 09.07.2020 р.), у Запорізькій 
області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Адажио» та перевірку 
знань комісією Г оловного управління Держпраці із загального курсу з охорони праці, надання 
домедичної допомоги і правил поведінки у разі виникнення аварії (Протокол № 20-270 від
03.08.2020 р.), правил охорони праці Н П А0П  (27.1-1.09-09) -  Положень про використання 
нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургічній промисловості та 
залізорудних горно-збагачувальних комбінатах (Протокол № 20-273 від 05.08.2020 р.), у 
Дніпропетровській області пройшов навчання в Ублічному акціонерному товаристві 
«АрселорМіттал Кривий Pio> та отримав професію з розрядом (електромонтер з ремонту та 
обсуговування електроустаткування - 6 розряд) (Протокол № 1917 від 25.09.2008).__________

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, Спартесний Едуард 
Станіславович, пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол №006/4.20
2020 від 16.01.2020 р.), правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол 
№ 023 від 16.01.2020 р.), пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 020 від 16.01.2020 р.), 
правил охорони праці під час виконання робіт на висоті Н П А0П  (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол
№002/4.20-2020_____від 16.01.2020 р.), правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальнх кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПА0П 0.00 -
1.80-18) (Протокол № 008/4.20-2020 від 16.01.2020 р.), загального курсу з охорони праці, 
надання домедичної допомоги і правил поведінки у разі виникнення аварії (Протокол 
№027/4.20-2020 від 23.01.2020р.), правил охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії (НПА0П 27.1-1.06-08) (Протокол № 226/4.20-2020 від
11.03.2020 р.), PПН на право виконання робіт з робочої платформи підйомника, з люльки 
підвісної (Протокол № 071/4.20-2020 від 11.02.2020 р.), професія з розрядом (електромонтер з 
ремонту та обсуговування електроустаткування -  4 розряд) (Протокол № 210 від 05.06.2020 р.), 
у Запорізькій області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий 
центр з охорони праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці з PПН на право виконання робіт на висоті (Протокол № 20-45 від 27.05.2020 р.), 
PПН на право виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні 
розташування підземніх комунікацій (Протокол № 20-54 від 28.05.2020 р.), PПН на право 
виконання робіт в замкнутих просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) (Протокол № 20 - 
54/1 від 28.05.2020 р.), PПН на право виконання робіт в колодцах, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах і колекторах (Протокол № 20-46/2 від 29.05.2020 р.), PПН на. 
право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з використанням газозахисної 
апаратури (Протокол № 20-59/5 від 04.06.2020 р.)._____________________________________________

Електромонтажник-налагоджувальник, Поспєлкін Віталій Анатолійович, пройшов 
навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 112/4.20-2020 від 27.02.2020 р.), правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 120-1 від 27.02.2020 р.), 
пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 119 від 27.02.2020 р.), правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті Н П А0П  (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 108/4.20-2020 від
27.02.2020 р.), правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НП А0П 0.00-1.80-18) (Протокол № 134/4.20
2020 від 05.03.2020 р.), загального курсу з охорони праці, надання домедичної допомоги і
правил поведінки у разі виникнення аварії (Протокол № 166/4.20-2020 від 11.03.2020 р.),



правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
(Протокол № 172/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). правил охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії (НПАОП 27.1-1.06-08) (Протокол № 
207/1/4.20-2020 від 02.07.2020 р.). РПН на право виконання робіт з робочої платформи 
підйомника. з люльки підвісної (Протокол № 122/4.20-2020 від 28.02.2020 р.). професія з 
розрядом (стропальник -  3 розряд) (Протокол № 162-1/4.20-2020 від 13.03.2020 р.). професія з 
розрядом (електромонтажник силових мереж та електроустаткування -  4 розряд) (Протокол № 
209 від 05.06.2020 р.). у Запорізькій області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці з РПН на право виконання робіт на висоті (Протокол № 20
56/1 від 03.06.2020 р.). РПН на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві 
з використанням газозахисної апаратури (Протокол № 20-59/5 від 04.06.2020 р.). РПН на право 
виконання земляних робіт. що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні розташування 
підземніх комунікацій (Протокол № 20-58 від 04.06.2020 р.). РПН на право виконання робіт в 
замкнутих просторах (ємностях. боксах. трубопроводах) (Протокол № 20-59/4 від 04.06.2020 р.). 
РПН на право виконання робіт в колодцах. шурфах. траншеях. котлованах. бункерах. камерах 
і колекторах (Протокол № 20-59/3 від 04.06.2020 р.). РПН на право виконання вантажо- 
розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів (Протокол № 20-55/2 від
03.06.2020 р.).________________________________________________________________________________

Електромонтажник-налагоджувальник. Голуб Павло Валерійович. пройшов навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області з правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (Протокол № 1067/4.20-2019 від 21.11.2019 р.). правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 1005 від 31.10.2019 р.). пожежно -  
технічного мінімуму (Протокол № 679 від 05.07.2019 р.). правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 667/4.20-2019 від 05.07.2019 
р.). правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів. підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 673/4.20-2019 від
05.07.2019 р.). правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металургії (НПАОП 27.1-1.06-08) (Протокол № 226/4.20-2020 від 11.03.2020 р.). РПН на право 
виконання робіт з робочої платформи підйомника. з люльки підвісної (Протокол № 071/4.20
2020 від 11.02.2020 р.). в Донецькій області пройшов навчання в навчальному закладі в ЧАО 
«МК «Азовсталь» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці з РПН на. 
право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з використанням газозахисної 
апаратури (Протокол № 163 від 30.01.2020 р.), у Запорізькій області пройшов навчання в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та 
перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці з РПН на. право виконання робіт на 
висоті (Протокол № 20-45 від 27.05.2020 р.). РПН на. право виконання земляних робіт. що 
виконуються на глибині понад 2 м або в зоні розташування підземніх комунікацій (Протокол 
№ 20-54 від 28.05.2020 р.). РПН на право виконання робіт в замкнутих просторах (ємностях. 
боксах. трубопроводах) (Протокол № 20-54/1 від 28.05.2020 р.). РПН на право виконання робіт в 
колодцах. шурфах. траншеях. котлованах. бункерах. камерах і колекторах (Протокол № 20-46/2 
від 29.05.2020 р.)).___________________________________________________________________________

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування. Безгубенко Олександр 
Валерійович. пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» 
та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 908/4.20-2019 від
26.09.2019 р.). правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 987 
від 24.10.2019 р.). пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 914 від 26.09.2019 р.). правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 
905/4.20-2019 від 26.09.2019 р.). правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх 
кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол № 
909/4.20-2019 від 26.09.2019 р.). загального курсу з охорони праці. надання домедичної допомоги 
і правил поведінки у разі виникнення аварії (Протокол № 1142/4.20-2019 від 19.12.2019 р.).
правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії



(НПАОП 27.1-1.06-08) (Протокол № 226/4.20-2020 від 11.03.2020 р.), РПН на право виконання
робіт з робочої платформи підйомника, з люльки підвісної (Протокол № 071/4.20-2020 від
11.02.2020 р.), професія з розрядом (електромонтажник силових мереж та електроустаткування 
-  4 розряд) (Протокол № 602 від 20.09.2019 р.), у Запорізькій області пройшов навчання в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці з ЯПН на право виконання робіт на 
висоті (Протокол № 20-45 від 27.05.2020 р.), PH S на право виконання земляних робіт, що 
виконуються на глибині понад 2 м або в зоні розташування підземніх комунікацій (Протокол 
№ 20-54 від 28.05.2020 р.), PH S на право виконання газонебезпечних робіт в газовому 
господарстві з використанням газозахисної апаратури (Протокол № 20-46 від 29.05.2020 р.), 
PH S на право виконання робіт в замкнутих просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) 
(Протокол № 20-54/1 від 28.05.2020 р.), PH S на право виконання робіт в колодцах, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах (Протокол № 20-46/2 від 29.05.2020 р.). 
^  

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування, Капшук Дмитро 
Володимирович, пройшов навчання в Приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 209/1/4.20
2020 від 02.07.2020 р.), правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (Протокол 
№ 221 від 02.07.2020 р.), пожежно -  технічного мінімуму (Протокол № 203 від 26.06.2020 р.), 
правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НП А0П  0.00-1.80-18) (Протокол № 211/1/4.20-2020 від
02.07.2020 р.), правил охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної 
металургії (НП А0П  27.1-1.06-08) (Протокол № 207/1/4.20-2020 від 02.07.2020 р.), PH S на право 
виконання робіт з робочої платформи підйомника, з люльки підвісної (Протокол № 251/4.20
2020 від 10.07.2020 р.) , у Запорізькій області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою 
відповідальністю «Учбовий центр з охорони праці «Престиж» та перевірку знань комісією 
Г оловного управління Держпраці з PПН на право виконання робіт на висоті (Протокол № 20
56/1 від 24.06.2020 р.), PПН на право виконання земляних робіт, що виконуються на глибині 
понад 2 м або в зоні розташування підземніх комунікацій (Протокол № 20-58 від 25.06.2020 р.), 
PПН на право виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з використанням 
газозахисної апаратури (Протокол № 20-59/5 від 25.06.2020 р.), PHff на. право виконання робіт 
в замкнутих просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) (Протокол № 20-59/4 від 23.06.2020 
р.), PПН на право виконання робіт в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах і колекторах (Протокол № 20-59/3 від 25.06.2020 р.), PHff на право виконання робіт на 
кабельних лініях і діючих електроустановках (Протокол № 20-71/1 від 09.07.2020 р.), PПН на. 
право виконання монтажу, наладки, технічного обслуговування, ремонту і демонтажу 
електроустановок та ліній електропередач (Протокол № 20-71 від 09.07.2020 р.), у Донецькій 
області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Донецький центр 
розвитку персоналу» та перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці з професії з 
розрядом (електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж -  5 розряд) (Протокол № 
25 від 19.08.2011). .)._________________________________________________________________________

Електрогазозварник, Капцов Дмитро Васильович, пройшов навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (Протокол № 062/4.20-2020 від 06.02.2020 р.), правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 071 від 06.02.2020 р.), пожежно -  
технічного мінімуму (Протокол № 069 від 06.02.2020 р.), правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті Н П А0П  (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 058/4.20-2020 від 06.02.2020 
р.), правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПА0П 0.00-1.80-18) (Протокол № 064/4.20-2020 від
06.02.2020 р.), загального курсу з охорони праці, надання домедичної допомоги і правил 
поведінки у разі виникнення аварії (Протокол №060/4.20-2020 від 06.02.2020 р.), правил 
охорони праці при роботі з інструментом і пристроями (НП А0П  0.00-1.71-13) (Протокол №
172/4.20-2020 від 11.03.2020 р.), правил охорони праці під час ремонту устаткування на



підприємствах чорної металургії (НПА0П 27.1-1.06-08) (Протокол № 207/1/4.20-2020 від
02.07.2020 р.), PH S на право виконання робіт з робочої платформи підйомника, з люльки 
підвісної (Протокол № 071/4.20-2020 від 11.02.2020 р.), професія з розрядом 
(електрогазозварник, -  4 розряд) (Протокол №019-2020 від 24.01.2020 р.), у Запорізькій області 
пройшов навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий центр з охорони 
праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці з PH S на 
право виконання робіт на висоті (Протокол № 20-56/1 від 03.06.2020 р.), PH S на право 
виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні розташування 
підземніх комунікацій (Протокол № 20-58 від 04.06.2020 р.), PH S на право виконання робіт в 
замкнутих просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) (Протокол № 20-59/4 від 04.06.2020 р.), 
PH S на право виконання робіт в колодцах, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах 
і колекторах (Протокол № 20-59/3 від 04.06.2020 р.), PH S на право виконання газонебезпечних 
робіт в газовому господарстві з використанням газозахисної апаратури (Протокол № 20-59/5 
від 04.06.2020 р.), PH S на право виконання електрозварювальних, газополум’яних, 
наплавочних и паяльних робіт (Протокол № 20-59/4 від 04.06.2020 р.), у Запорізькій області 
пройшов навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «НТЦ «Спецсервіс» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці та отримав посвідчення зварника 
(атестація) (Протокол № 05.1.5 від 06.05.2020 р.))._____________________________________

Електрогазозварник, Сергєєв 0лександр Михайлович, пройшов навчання в Приватному 
закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (Протокол № 1067/4.20-2019 від 21.11.2019 р.), правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів (Протокол № 1005 від 31.10.2019 р.), пожежно -  
технічного мінімуму (Протокол № 793 від 09.08.2019 р.), правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті Н П А0П  (0.00 -  1.15 -  07) (Протокол № 1352/4.20-2018 від 07.12.2018 
р.), правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальнх кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НП А0П 0.00-1.80-18) (Протокол № 1344/4.20-2018 від 
07.12.2018 р.), загального курсу з охорони праці, надання домедичної допомоги і правил 
поведінки у разі виникнення аварії (Протокол № 1057/4.20-2019 від 21.11.2019 р.), правил 
охорони праці Н П А0П  (27.1-1.09-09) -  Положень про використання нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки в металургічній промисловості та залізорудних горно- 
збагачувальних комбінатах (Протокол №013/1/4.20-2020 від 16.01.2020 р.), правил охорони 
праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії (НП А0П 27.1-1.06-08) 
(Протокол № 226/4.20-2020 від 11.03.2020 р.), PПН на право виконання робіт з робочої 
платформи підйомника, з люльки підвісної (Протокол № 072/4.20-2020 від 11.02.2020 р.), 
професія з розрядом (електрогазозварник, -  4 розряд) (Протокол №488/4.20-2018 від 07.12.2018 
р.), професія з розрядом (стропальник -  3 розряд) (Протокол № 253/4.20-2020 від 10.07.2020 р.), у 
Запорізькій області пройшов навчання в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Учбовий 
центр з охорони праці «Престиж» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці з PПН на право виконання робіт на висоті (Протокол № 20-45 від 27.05.2020 р.), 
PПН на право виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 м або в зоні 
розташування підземніх комунікацій (Протокол № 20-54 від 28.05.2020 р.), PПН на право 
виконання робіт в замкнутих просторах (ємностях, боксах, трубопроводах) (Протокол № 20
54/1 від 28.05.2020 р.), PПН на право виконання робіт в колодцах, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах і колекторах (Протокол № 20-46/2 від 29.05.2020 р.), PПН на. 
право виконання робіт на кабельних лініях і діючих електроустановках, PПН на право 
виконання монтажу, наладки, технічного обслуговування, ремонту і демонтажу 
електроустановок та ліній електропередач, PПН на. право виконання електрозварювальних, 
газополум’яних, наплавочних и паяльних робіт (Протокол № 20-46/4 від 29.05.2020 р.), PПН на. 
право виконання вантажо-розвантажувальних робіт за допомогою машин і механізмів 
(Протокол № 20-55/2 від 26.06.2020 р.), у Запорізькій області пройшов навчання в Товариствы з 
обмеженою выдповыдальныстю «НТЦ «Спецсервіс» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці та отримав посвідчення зварника (атестація) (Протокол № 05.1.8 від
06.05.2020 р.), в Донецькій області пройшов навчання в навчальному закладі в Ч А 0 «МК
«АЗ0ВСТАЛЬ» та перевірку знань комісією Г оловного управління Держпраці з PПН на право



виконання газонебезпечних робіт в газовому господарстві з використанням газозахисної
апаратури (Протокол № 32 від 22.01.2019 р.).____________________________________________

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та з «Порядком проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ України від 
21.05.2007 № 246, працівники підприємства проходять медичний огляд: попередній (під час 
прийому на роботу) та періодичний (протягом трудової діяльності). Інженерний, технічний 
персонал та персонал, який зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на 
роботу без проходження медичної комісії. Також відповідно до Постанови від 6 листопада 1997 
р. N 1238 «Про обов’язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення» 
та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. № 1465 «Про затвердження 
Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку 
медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, 
професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю 
діяльність, або оточуючих» працівники підприємства проходять огляд та отримують 
сертифікати про проходження наркологічного та психіатричного оглядів. Також, відповідно до 
наказу МОЗ № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про затвердження Переліку робіт, де є потреба у 
професійному доборі» працівники ТОВ «ЕРТАНЗ» проходять психофізіологічну експертизу
відповідності професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки.________________

Наказом №8 від 10.02.2015 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці: 
Інструкція №1 з ОП з електробезпеки, Інструкція №2 з ОП при виконанні робіт в діючих 
електроустановках, Інструкція №3 з ОП при роботі на висоті, Інструкція №4 з ОП під час 
виконання роботи із застосуванням засобів підмощування, Інструкція №5 з ОП під час 
виконання робіт із застосуванням драбин, Інструкція №6 з ОП під час виконання робіт із 
застосуванням електричних ручних машин та інструментів, Інструкція № 7 з ОП для 
електрозварника ручного зварювання, Інструкція №8 з ОП з надання першої медичної 
допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві, Інструкція №9 з ОП із 
загальних питань електробезпеки на будівельних майданчиках, Інструкція №10 з ОП для 
електромонтажників, Протипожежний інструктаж № 11. Наказом № Р328/15-ОП від 28.03.2019 
р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці: Інструкція № 12 з електробезпеки 
для працівників не електротехнічного персоналу (група допуску І), Інструкція № 13 про 
обов’язки персоналу, якому присвоюється перша кваліфікаційна група з
електробезпеки.______________________________________________________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці, журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки._____________________________

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЕРТАНЗ» мається в наявності наступне 
обладнання: пояс лямковий комбінований вогнетривкий PROTEKT P-50N, технічний паспорт 
№ 15101 від 13.04.2020 р., ТОВ «Глобал сейфеті», м. Киїів,; шуруповерт акум. SFC 22-А, 
технічний паспорт № 7503, дата виготовлення 30.09.2019 р.; перфоратор ТЕ 2-А технічний 
паспорт № 7510 від 27.02.2020 р., вишка-тура ’’Атлант” 7,4 м, технічний паспорт подмостки 
пересувні сбірно-розбірні, Україна, Дніпро, драбина телескопічна SCALISSIMA SVELT (12*12) 
(6,35) , технічний паспорт № 080317 від 29.05.2020 р., Франція,; лектровимірювальні 
кліщі/мультиметр TESTFOX CC-1, технічний паспорт № 0786/20 від 22.09.2017 р., апарат 
інверторний зварювальний Buddy Arc 200, технічний паспорт № 300885 від 11.02.2020 р.; 
кутовf шліфувальня машини AG230-24-D, технічний паспорт № 447 від 10.04.2020 р. 
газоаналізатор Drager PAC 5500 CO, слюсарний інструмент, набір будівельного інструменту, 
інструмент, який не дає іскроутворення, засоби пожежогасіння, засоби та медикаменти першої
долікарняної допомоги тощо.________________________________________________________________

На підприємстві наявна необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому 
числі та, що вкористовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки: паспорти 
та інструкції з експлуатації на пояси лямкові P-50N та стропи, протокол механічних 
випробувань засобів захисту № ЕТДЛ(Н)-ПВ-1624/20 від 14.05.2020 р., на запобіжних поясах 
лямкових із стропами наявні бірки з інвентаризаційними номерамита із строком наступного 
проведення випробування; паспорти та інструкції з експлуатації на шуруповерти SFC 22-A,
протокол перевірки опору ізоляції груп другорядних ланцюгів № 6-11 від 02.06.2020 р., на всіх



уруповертах SFC 22-А наявні бірки з інвентаризаційними номерамита та строком наступного 
проведення випробування; паспорти та інструкції з експлуатації на перфоратори ТЕ 2-А, 
протокол перевірки опору ізоляції груп другорядних ланцю гів № 6-22 від 02.06.2020 p., на 
перфораторах ТЕ 2-А наявні бірки з інвентаризаційними номерамита тастроком наступного 
проведення випробування, технічні паспорти, інструкції по застосуванню на виш ки-тури 
«Атлант» 7,4 м., з робочою площадкою 1,2x2 м-висотою д 7,4 в., акт  технічної прийомки до 
експлуатації виш ки № 1/1 від 24.07.2020 p., наявні, бірки з інвентаризаційними номерамита 
строком наступного проведення випробування, технічні паспорти, інструкції по застосуванню 
на кутові ш ліфувальні маш ини AG230-24-D, протокол перевірки опору ізоляції груп 
другорядних ланцю гів № 6-01 від 02.06.2020 p., на кутових ш ліфувальних маш инах AG230-24-D 
наявні бірки з інвентаризаційними номерамита строком наступного проведення випробуванн; 
технічні паспорти, інструкції по застосуванню на драбини телескопічні SCALLISSIMA SVELT 
(12*12ЇЇ6,35), протокол механічних випробувань засобів захисту № 31-19 від 30.07.2020 p., на 
драбинах телескопічних SCALLISSIM A SVELT наявні бірки з інвентаризаційними номерамита 
строком наступного проведення випробування; технічні паспорти, інструкції по застосуванню 
на електровимірю вальні кліщ і/мульгиметр TESTFOX СС-1, протокол перевірки опору ізоляції 
груп другорядних ланцю гів № 5-42 від 22.06.2020 p., на електровимірю вальних 
кліщ ях/мультиметр TESTFOX СС-1 наявні бірки з інвентаризаційними номерамита строком
наступного проведення випробування. _____________________________________________________

На апарати інверторні зварю вальні Buddy Arc 200 є ехнічні паспорти, інструкції по 
застосуванню (протокол перевірки опору ізоляції груп другорядних ланцю гів № 6-62 від
02.06.2020 p.), наявні бірки з інвентаризаційними номерамита строком наступного проведення
випробування.______________________________________________________________________________
Для визначення токсичних та горючих газів застосовуються переносні гзозоаналізатори P rag e r 
РАС 5500 СО, сертифікат перевірки типу UA.TR.001 103-17 від 05.10.2017 p., на які наявні 
технічні паспорти, інструкції по застосуванню.________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694 та 

статті 163 Кодексу Законів про працю України працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту з згідно Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, затвердженого та веденого в дію наказом № Р328/13-ОП від
28.03.2020 р.___________________________________________________________________________________

М атеріально - технічна база, професійна кваліф ікація та виробничий стаж керівників та
працівників забезпечує додержання та відповідає вимогам законодавства України з питань 
охорони праці і промислової безпеки під час виконання заявлених видів робіт підвищеної

методичного забезпечення)

О.В. Єрьоменко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Д е р ж п р а ц і _____________ 20€ЦЗ. № ./З'-*. _____ .

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.
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