
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці
Відомості про роботодавця 

__________ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ

53200, Україна, Дніпропетровська область, м. Нікополь, вулиця Електрометалургів, 310 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________________ 00186520____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________Куцін Володимир Семенович_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_____ :_____ тел. (0566)654-236, факс: (0566)654-628, E-mail: 01@nzf.com.ua_________ __
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номерпаспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти;
_______Дніпропетровська область, м. Нікополь, вулиця Електрометалургів, 310_________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПРИВАТНЕ_______АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«МГОССТРАХ», 31.10.2020,
№ ОВ-14/19-21 від 21.10.2019_______________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20 лютого 2020 року

(дата проведення аудиту)
Я, Куцін Володимир Семенович______________________________________________________

(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
трубопроводи пари з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву 

вище 110°С, а саме:________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

трубопровід насиченої пари IV категорії, 1965 р.в. СРСР -  4 одиниці;
трубопровід насиченої пари ГУ категорії, 1966 р.в. СРСР;
трубопровід насиченої пари ІУ категорії, 1968 р.в. СРСР -  4 одиниці;
трубопровід насиченої пари ІУ категорії, 1980 р.в. СРСР -  2 одиниці;
трубопровід насиченої пари ІУ категорії, 1982 р.в. СРСР -  3 одиниці;
трубопровід насиченої пари ІУ категорії, 1992 р.в. Україна;
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трубопровід насиченої пари ІУ категорії, 1993 р.в., Україна;____________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

трубопровід насиченої пари ІУ категорії, 2002 р.в., Україна -  2 одиниці;_________________
та/або експлуатуються(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -79 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик________
виникнення травм -  54_____________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Адміністративно-побутові приміщення -  9 знаходяться за адресою: м. Нікополь,_______

вулиця Електрометалургів 310, 6 цехів -  (ДШЛ ЦВФ, ТСЦ, АГЦ, ЦВПФВ, ПЦ-9, ЦВФ),
дільниць -  9.________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Голова правління, генеральний директор заводу Куцін В. С. пройшов навчання на 

базі АТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від
14.11.2018 № ОП443-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці в 
металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці у 
феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09 (протокол від 14.11.2018 р. № 443-18). 
Головний інженер Лапін Є.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 № ОП443-18), Правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08; Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, 
Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09 (протокол 
від 14.11.2018 р. № 443-18).
Начальник слухби охорони праці Глущенко С.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 
№ ОП443-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на. підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 14.11.2018 р. № 443-18).
Головний енергетик Семенов О.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 
№ ОП443-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на. підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 14.11.2018 р. № 443-18). пройшов 
навчання і перевірку знань в КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
областної Ради» Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП



40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 24.04.2018 р. № 79). 
Енергетик ДШЛ ЦВФ Сіренко С.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР , Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 31.05.2019 р. № 9); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 27.05.2019 р. 
№ 4), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 22.05.2019 р. № 24),
Майстер ДШЛ ЦВФ Толстик Р.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 20.04.2018 р. № 42); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 03.04.2018 р. 
№ 1), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 53),
Майстер ДШЛ ЦВФ Касьянов В.Ю. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників



спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08,
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 20.04.2018 р. № 42); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 10.05.2018 р. 
№ 1), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 24.05.2018 р. № 33),
Майстер ДШЛ ЦВФ Зуй С.І. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 20.04.2018 р. № 42); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 19.02.2019 р. 
№ 1), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 53),
Майстер ДШЛ ЦВФ Литвинов В.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на, підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-



14 (протокол від 16.02.2018 р. № 9); пройшов чергову перевірку знань в
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 24.05.2019 р. 
№ 3), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 53),
Енергетик АГЦ Савченко Д.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 21.02.2019 р. 
№ 263), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 16.08.2018 р. № 61),
Енергетик дільниці АГЦ Демчук І.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 07.05.2020 р. 
№ 18), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 16.08.2018 р. № 61),
Майстер АГЦ Островський Ю.О. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці»,



Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 03.07.2018 р. 
№ 22), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 21.08.2018 р. № 63),
Майстер АГЦ Корж С.А. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань загально
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», Правила 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 08.08.2019 р. 
№ 277), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 16.08.2018 р. № 61),
Майстер АГЦ Копецький В.Ю. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при



виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 26.07.2019 р. № 11); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 26.03.2020 р. 
№ 554), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 21.08.2018 р. № 63),
Енергетик ЦВПФВ Демчук Р.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.02.2018 р. № 17); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 16.12.2019 р. 
№ 761), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 20.08.2018 р. № 62),
Майстер ЦВПФВ Недолуга М.С. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 16.02.2018 р. № 12); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 02.09.2019 р.



№ 685), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 19.07.2018 р. № 46),
Енергетик ЦВФ Пилипенко В.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах НПАОП 27.0-4.03-19, Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 24.12.2019 р. № 39); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001 -14 р. 
(протокол від 15.03.2019 р. № 458), Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 16.07.2018 р. № 43),
Майстер ЦВФ Колотій В.О. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах НПАОП 27.0-4.03-19, Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 27.09.2019 р. № 14); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001 -14 р. 
(протокол від 10.01.2019 р. № 495), Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 01.08.2018 р. № 55),
Майстер ЦВФ Берсенєв Д. В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним



одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.G1-08, Порядок
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 26.04.2019 р. № 7); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 10.06.2019 р. 
№ 468), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 01.08.2018 р. № 55),
Майстер ЦВФ Калашник В.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах НПАОП 27.0-4.03-19, Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 27.09.2019 р. № 14); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 
(протокол від 13.02.2020 р. № 490), Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 10.08.2018 р. № 55),
Майстер ЦВФ Есаулко О.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на, підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-



14 (протокол від 23.03.2018 р. № 31); пройшов чергову перевірку знань в
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 23.02.2018 р. 
№ 446), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 27.08.2018 р. № 65),
Начальник ПЦ-9 Пихтін Г.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.02.2018 р. № 18); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 20.02.2020 р. 
№ 249), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 18.07.2018 р. № 45),
Енергетик ПЦ-9 Дерлюк В.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.02.2018 р. № 18); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 10.10.2017 р. 
№ 25), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 18.07.2018 р. № 45),
Майстер ПЦ-9 Загрудній В.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці»,



Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.02.2018 р. № 18); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 27.10.2017 р. 
№ 4), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 18.07.2018 р. № 45),
Начальник ДГП ТСЦ Панебратцев В.О. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про 
охорону праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями 
НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах НПАОП 27.0-4.03-19, Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.02.2020 р. № 3); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 
(протокол від 05.07.2019 р. № 59), Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 31.07.2018 р. № 54),
Начальник ДГП ТСЦ Жданов М.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при



виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.02.2018 р. № 17); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 03.02.2020 р. 
№ 59), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 61),
Майстер ТСЦ Кушнір Р.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних 
гірничозбагачувальних комбінатах НПАОП 27.0-4.03-19, Правила охорони праці під час 
ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.02.2020 р. № 3); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 
(протокол від 03.02.2020 р. № 61), Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 30.07.2018 р. № 53),
Начальник зміни ТСЦ Панченко Є.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на, підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 29.03.2019 р. № 6); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 04.03.2019 р.



№ 57), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 53),
Начальник зміни ТСЦ Демиденко Ю.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про 
охорону праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями 
НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 16.02.2018 р. № 15); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 23.10.2017 р. 
№ 51), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 53),
Начальник зміни ТСЦ Сологуб О.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону 
праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 
0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00 -4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 29.11.2019 р. № 24); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 05.03.2019 р. 
№ 58), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(протокол від 30.07.2018 р. № 53),
На підприємстві регулярно переглядаються накази та розпорядження стосовно питань 
охорони праці.______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові осіб, ікі відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 28.01.2005 № 22 створено службу охорони праці.
Затверджено 29.12.2018 № 441 Положення про службу охорони праці АТ 
«Нікопольський завод феросплавів» головою правління, генеральним директором заводу.



Розпорядження від 10.12.2018 № 221 Про призначення осіб, відповідальних за справний 
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства структурних підрозділів.
Наказ від 04.06.2020 № 188 Про призначення відповідальної особи за 
електрогосподарство заводу і затвердження складу комісії з перевірки знань на групу з 
електробезпеки -  головний енергетик Семенов О.П.
Склад комісії з перевірки знань на групу з електробезпеки:
Голова комісії -  головний енергетик Семенов О.П.;
Члени комісії -  заступник головного енергетика Буберенко І.Г. (голова комісії на час 

відсутності головного енергетика); 
провідний інженер-електрик ВГЕ Данилко В.В.; 
провідний інженер-електрик ВГЕ Омелянчук П.Ю.; 
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження Сидоренко С.І.; 
інженер-електрик з енергонагляду ВГЕ Шпачук Р.П.

Наказ від 19.06.2018 № 194 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці посадових осіб, які їх заміщують.
Голова комісії -  головний інженер Лапін Є.В.;
Члени комісії -начальник служби охорони праці Глущенко С.В.;

заступник генерального директора з цивільного захисту Тахьян А.К.; 
головний механік Шматков С.І.; 
головний енергетик Семенов О.П.; 
начальник юридичного відділу Жарінова І.Ю.; 
начальник бюро з технічного нагляду ВГМ Кисарін К.М.; 
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ Сидоренко С.І.; 

начальник газорятувальної служби Десятерик І.І.; 
голова профспілкового комітету (за згодою) Романенко В.І.

Наказ від 02.01.2020 № 2 Про навчання працівників заводу в 2020 році та склад комісії з 
перевірки знань.
Голова комісії -  головний енергетик Семенов О.П.;
Члени комісії -  провідний інженер бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ 

Сидоренко С.І.; 
представник СОП;
начальник служби охорони праці Глущенко С.В. 
інженер-енергетик з енергонагляду ВГЕ Ванін В.І.

Наказ від 19.03.2020 № 87 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників дільниці шлакового литва цеху виробництва феросплавів, які 
щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Наказ від 08.08.2019 № 268 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху виробництва феросплавів, які щороку проходять 
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Наказ від 03.01.2018 № 14 Про призначення комісії з перевірки знань працівників 
агломераційного цеху, які проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці.
Наказ від 04.05.2017 № 156 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху вторинної переробки феросплавного виробництва, які 
щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Наказ від 20.04.2017 № 121 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників плавильного цеху-9, які щороку проходять спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці.



Наказ від 13.04.2017 № 159 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань
охорони праці працівників теплосилового цеху, які проходять щороку спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Наказом від 05.06.2019 № 187 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії енергетика ДШЛ ЦВФ Сіренка С.В.;
Наказом від 24.02.2020 № 59 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії енергетика ПЦ-9 Дерлюка В.П.;
Наказом від 26.03.2020 № 98 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії енергетика ЦВПФВ Демчука Р.М.;
Наказом від 11.02.2020 № 44 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії майстра АГЦ Корецького В.Ю.;
Наказом від 16.03.2020 № 79 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії енергетика ЦВФ Пилипенка В.В.;
Наказом від 25.03.2020 № 95 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії начальника ДГТ ТСЦ Панебратцева В.О.;
Наказом від 26.10.2018 № 350 призначено відповідальною особою за справний стан 
трубопроводів пари IV категорії начальника ТСД ТСЦ Жданова М.П.
Наказом від 24.12.2019 № 393 затверджено перелік загальнозаводських інструкцій 
з з охорони праціна 2020 рік;
Наказом від 02.01.2020 № 5 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік 
по ТТТТТЛ ТТВФ (№ БПІ 31.05.18);
Наказом від 08.04.2020 № 117 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 
рік по ПЦ-9 (№ БПІ 09.15.18, № БПІ 09.14.20);
Наказом від 27.12.2019 № 412 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 
рік по ЦВПФВ (№ БТІ 14.21.18, № БПІ 14.24.19);
Наказом від 23.12.2019 № 389 та від 10.07.2020 №235 затверджено перелік інструкцій з 
охорони праці на 2020 по АГЦ (№ БПІ 11.11.20);
Наказом від 27.12.2019 № 411 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по на 2020 
рік ЦВФ (№ БПІ 03.51.19);
Наказом від 02.02.2020 № 7 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік 
по ТСЦ ( № БПІ 27.39.19, № БПІ 27.54.19, № БПІ 27.56.19);
Наказом від 11.04.2017 № 111 затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, де є 
потреба у професійному доборі, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і 
щорічна перевірка знань з питань охорони праці;
Наказом від 14.08.2017 № 242 затверджено навчальні плани та програми спеціального 
навчання з питань охорони праці для працівників, які зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки у АТ НЗФ;
Наказом від 18.05.2018 № 161 введено в дію Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
Слюсар-ремонтник Брус В.В. пройшов навчання в Кївському річному училищі та 
отримав кваліфікацію технік-механік, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Овсяников С.В. пройшов навчання в Астраханському морехідному 
училищі та отримав кваліфікацію технік-судомеханік, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Силютін Ю.М. пройшов навчання в ПТУ № 57 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію технік-зварювальник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Попов А.А. пройшов навчання в ПТУ № 42 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію технік-зварювальник, ІІ група з електробезпеки.



Слюсар-ремонтник Абрамов В.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Одарич Є.І. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію електрогазозварювальник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Безпалий С.І. пройшов навчання в ПТУ № 42 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію монтажник-електрогазозварювальник, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Сазонов Д.О. пройшов навчання в Харківському національному 
автомобільно-дорожньому університеті та отримав кваліфікацію інженер-механік, ІІ група 
з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Демиденко О.О. пройшов навчання в Харківському національному 
автомобільно-дорожньому університеті та отримав кваліфікацію інженер-механік, ІІ група 
з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Ігнатчено А.В. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію технолог-конструктор, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Балабанов М.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Бганка С.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Биков В.С. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію прокатник станів ХПТ, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Грибонос В.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Дудник Д.О. пройшов навчання в ДІППКП м. Дніпропетровськ та 
отримав кваліфікацію економіст, ІІ група з електробезпеки.
Електрогазозварник Кравець Р.В. пройшов навчання в технікумі зварювання ім. Патона 
м. Дніпропетровськ та отримав кваліфікацію зварник-технолог, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Мирончук С.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Макаров В.Д. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію технік-металург, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Кручина Р.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію ваьцовальник станів, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Сілін Г.В. пройшов навчання в Криворізькому комерційному 
технікумі та отримав кваліфікацію технолог громадського харчування, ІІ група з 
електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Боженко О.Г. пройшов навчання в сільськогосподарчому технікумі 
м. Нікополь та отримав кваліфікацію механізація сільського господарства, ІІ група з 
електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Шульга Ю.Л. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію ваьцовальник прокату труб, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Антонюк М.В. пройшов навчання в ПТУ № 54 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію механізатор, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Ханас П.Д. пройшов навчання в ПТУ № 54 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію механізатор сільського господарства, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Постіл В.І. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Гуркало О.О. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію ваьцовальник станів ХПТ, ІІ група з електробезпеки.



Електрогазозварник Куванін О В. пройшов навчання в Запорізькому національному 
технічному університеті та отримав кваліфікацію інженер зі зварювання, ІІ група з 
електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Третяк Є.О. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію технолог-металург, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Затинацький В.І. пройшов навчання в ГІПоПром м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію інженер-механік, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Богданцев О.В. пройшов навчання в механіко-металургійному
технікумі_____________м. Дніпропетровськ та отримав кваліфікацію механікг, ІІ група з
електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Персистий О.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Чайкін, АВ. пройшов навчання в ПТУ М. Орджонікідзе та отримав 

кваліфікацію екскаваторник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Руєв А.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Кубишта Ю.Ф. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Осетров В.Ф. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію технік-механік, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Кубишта С.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію електрогазозварник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Яровицький В.Л. пройшов навчання в Новобугському технікумі 
електрифікації та механізації сільського господарства та отримав кваліфікацію технік- 
механік, ІІ група з електробезпеки.
Електрогазозварник Коптелов С,С. пройшов навчання в ПТУ № 57 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію зварювальник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Павлюк А.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію повар, пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р. та отримав 
кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар-ремонтник Ярошенко О.П. пройшов навчання в ПТУ № 42 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію слюсар, ІІ група з електробезпеки.
Оператор котельні Міщенко В.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та 
отримав кваліфікацію слюсар, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар з ремонту Драпеко Г.Є. пройшов навчання в ПТУ № 42 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію електрогазварник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар з ремонту Раєвський О.О. пройшов навчання в сільськогосподарськом 
технікумі м. Нікополь та отримав кваліфікацію технік-механік, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар з ремонту Тимошенко О.О. пройшов навчання в інституті управління, бізнесу та 
права м. Нікополь та отримав кваліфікацію економіст, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар з ремонту Маєвський І.І. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію технік-механік, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар ремонтник Орличенко А.І. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар ремонтник Єфімов С.С. пройшов навчання в ПТУ № 42 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.
Слюсар ремонтник Драпеко С.Г. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2016 р. та 
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.



Працівники підприємства при прийомі на роботу проходять навчання, стажування на
робочому місці та щорічну перевірку знань комісією підприємства з питань охорони 
праці, а саме на право виконання робіт під час експлуатації трубопроводів пари 
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.07.2020 № 3, 
від 26.06.2020 № 98, від 23.08.2019 № 40, від 06.04 2020 № 1, від 30.04.2020 №35, від
23.11.2019 № 46, від 19.05.2020 № 6);
Працівникам підприємства проводиться інструктажі з охорони праці: вступний, 
первинний, повторний 1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою,
позаплановий та цільовий;___________________________________________________________

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

У наявності є паспорти (облікові № 31-01, № 11/НЗФ/001, № 11/НЗФ/002, № 14/НЗФ/01, 
№14/НЗФ/02, № 03/НЗФ/001, № 03/НЗФ/002, № 9/НЗФ/001, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 
27/6, 27/7, 27/8, 27/9, 27/10,) інструкції з експлуатації на устаткування
підвищеної______ небезпеки, яке застосовується під час виконання робіт підвищеної
небезпеки (ТІ НЗФ-Е-13-50-2019, Ті  НЗФ-Е-13-21-2020, Ті  НЗФ-Е-13-15-2020, Ті  НЗФ -Е- 
13-14-2020, ТІ НЗФ-Е-13-07-2020, Ті НЗФ-Е-13-22-2020). Працівники забезпечені 
засобами індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси і т.д.) відповідно до 
Норм безоплатної видачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту________ працівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0
3.01-08.________________________
На підприємстві один раз на рік проводиться вимірювання опору розтікання на основних 
заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування (протоколи від 13.05.2020 № 59, 
від 20.03.2020 № 12, від 21.05 2020 № 66, від 21.05 2020 № 67, від 29.03.2020 № 35, від
29.03.2020 № 36, від 29.03.2020 № 37, від 29.03.2020 № 38, від 04.05.2020 № 43, від
13.04.2020 № 22). Процеси вимірювання на підприємстві виконуються згідно Свідоцтва 
від 03.07.2020 року № ПЧ 06-2/614-2020, яке засвідчує технічну компетентність 
електротехнічної лабораторії цеху мереж та. підстанцій.
Усі працівники при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично один
раз на рік проходять медичний огляд.________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На АТ НЗФ ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», 
«Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці», Журнали протоколів 
перевірки знань», Журнали протоколів перевірки знань електротехнічних та 
електротехнологічних робітників», «Журнали обліку та огляду такелажних 
засобів,механізмів та пристосувань», «Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці». 
СТП НЗФ СОП 09-2017 затверджений головою правління, генеральним директором 
заводу 15.06.2017 «Система управління охороною праці. Організація функціонувань», 
який визнвчає комплекс заходів, спрямованих на нормативно-правове , наукове, 
інженерно-технічне та інформаційно-технічне забез-печення функціонування системи 
управління охороною праці заводу, встановлює єдиний порядок діяльності 
керівників,спеціалістів, службовців, робітниківз питань охорони праці. Перелік законо
давчих актів, стандартів, положень, норм і правил, необхідних для здійсненя функцій із 
керівництва діяльністю відображено в Додатку Ж.
СТП НЗФ СОП 10-2017 затверджений головою правління, генеральним директором 
заводу 22.06.2017 «Система управління охороною праці. Загальні обов’язки та 
відповідальність персоналу заводу з охорони праці». Стандарт встановлює єдиний 
порядок діяльності керівників, спеціалістів, службовців, робітниківз питань охорони 
праці.



СТП НЗФ СОП 11-2017 затверджений головою правління, генеральним директором
заводу 07.06.2017 «Система управління охороною праці. Порядок розробки інструкцій з 
охорони праці». Стандарт встановлює єдиний порядок розробки, перегляду, оформлення, 
погодження, введення в дію, скасування та обліку інструкцій з охорони праці;
Закон України «Про охорону праці» від 14.09.1992 № 2695 -  XII Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про охорону праці від 21.12.2002»;
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Наказом 
Міністерством палива і енергнтикиУкраїни від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу 
Міністерства палива і енергетики України 13.02.2012 № 91);
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01;
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98; 
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій 
на виробництві, затверджені Постановою КМ України від 17.04.2019 № 337;
Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 527044 серія АЕ. видана АТ НЗФ
01.09.2014. про надання освітних послуг АТ НЗФ навчальними закладами, пов’язаних з 
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно-технічного 
навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації.____________________________________

нормативно-правової та бази навчально-методичного забезпечення)

В.С. Куиін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстровШ аШ ^Ц^к^налі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20^0 р. № //SZ Э ^ ^£ £ ), _______ .

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 
з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підви
щ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування під
вищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними осо- 
ми, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомити 
про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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