
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженіїою відповідальністю «Виробниче об’єднання 
___________________ «ОСКАР», 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро,___________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
__________________ бульвар Катеринославський, буд. 2; ЄДРПОУ -  35495711;__________________
Виконуючий обов'язки директора -  Корсунський Сергій Володимирович, тел. (056)-770-12-34;
__________________________ прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,__________________________
_______________________________________ mail@osсar-tube.com.ua________________________________________

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;

53201, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 56 (трубоволочильне
виробництво);_____________________________________________________________________________
49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1А (трубопресове 
виробництво)______________________________________________________________________________

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 Згідно додатку 1 до порядку та

(найменування страхової компанії, 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 р. № 1788 страхування не проводиться так як 

_____________товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки, договір не укладався_____________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21 жовтня 2020 року______
(дата проведення аудиту)

Я,_______________________ Корсунський Сергій Володимирович__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
- роботи в колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, топках);______
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти;
- зварювальні роботи;________________________________________________________________________
- газополум’яні роботи;
- вироблення металевих труб;
- 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:



- ковальсько-пресове устаткування;
- газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
- технологічне устатковання металургійного виробництва;______________________________________
- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання);
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище 
ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива ;_______________________________________________
- вантажопідіймальні крани та машини.
___________________________________ (найменування виду робіт підвищеної небезпеки__________________________________

Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:_______________________________
-Котли водогрійні твердотопливні типу Kalvis-950М-1 (2од.), 2012р.в., Литва;____________________
-Котел паровий Е2,5 -0,9-ГМ, 2018р.в., Україна.

____________________________та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,___________________________
Ковальсько- пресове устаткування:
-Фільтр-прес ВКП W 1520-10-500T, 2012р.в. Україна;_________________________________________
Ротаційно-кувальні машини В-242 (2од.), 1973р.в., CPCP;_____________________________________
-Прес гідравлічний горизонтальний Q=0,6^ 1975р.в., CPCP;____________________________________
-Прес гідравлічний горизонтальний Q=0,2^, 1975р.в., CPCP;
-Прес гідравлічний вертикальний одностоєчний Q=0,1^ (2од.),1976р.в., CPCP;
-Прес гідравлічний, модель Y83-315, 2015р.в., Китай;__________________________________________
-Установка для гідровипробування труб під тиском до 30МПа, 2012р.в., Україна;
-Гідравлічний, горизонтальний трубопрофільний прес П664Г -1600т, 1962р.в., CPCP;
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж,_____
технологічне електрообладнання):___________________________________________________________
-Трансформатор силовий Т-11 ТPДH-32000/150-69У1, 1976р.в.,СТСТ;
Розподільчий пристрій 6 кВ п/ст. Н -5 ТВП №1 63/6 ТВП №2 63/6, 1979р.в.,СТСТ;________________
Розподільчий пристрій 6 кВ п/ст. «25» ТВП №1 63/6 ТВП №2 63/6, 1979р.в.,СТСТ;_______________
-Трансформатор силовий 2КТП-1 №1 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;
-Трансформатор силовий 2КТП -3 №2 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;_____________________________
-Трансформатор силовий 2КТП-5 №1 ТЗМ-^000/10, 1975р.в.,СТСТ;_____________________________
-Трансформатор силовий 2КТП -6 №1 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;_____________________________
-Трансформатор силовий 2КТП -6 №2 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;
-Трансформатор силовий 2КТП -7 №1 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;_____________________________
-Трансформатор силовий 2КТП-11 №1 ТЗМ-1000/10, 1975р.□.,СPСP;___________________________
-Трансформатор силовий 2КТП-11 №2 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;
-Трансформатор силовий 2КТП -35 №2 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;____________________________
-Трансформатор силовий КТП -2 ТЗМ-1000/10, 1975р.в.,СТСТ;__________________________________
-Трансформатор силовий КТП-02 ТЗМ-630/10, 1975р.в., CPCP;_________________________________
-Трансформатор силовий КТП -4 ТЗМ-630/10, 1975р.в., CPCP;
-Трансформатор силовий КТП-05 ТЗМ-630/10, 1975р.в., CPCP;_________________________________
-Трансформатор силовий КТП-06 ТЗМ-1000/10, 1975р.в., CPCP;________________________________
-Трансформатор силовий КТП-7 ТЗМ-1000/10, 1975р.в., CPCP;
-Трансформатор силовий КТП-8 ТЗМ-630/10, 1975р.в., CPCP;
-Трансформатор силовий КТП-08 ТЗМ-630/10, 1975р.в., CPCP;_________________________________
-Трансформатор силовий КТП-9 ТЗМ-1000/10, 1978р.в., CPCP;_________________________________
-Трансформатор силовий КТП-10 ТЗМ-1000/10, 1975р.в., CPCP;
-Трансформатор силовий КТП-12 ТЗМ^630/10, 1975р.в., CPCP;________________________________
-Трансформатор силовий КТП-36 ТЗМ-1000/10, 1975р.в., CPCP;________________________________
-Трансформатор силовий КТП -46 ТЗМ-1000/10, 1989р.в., CPCP;
-Трансформаторна підстанція 3ТП-748 з двома силовими трансформаторами ТАМ 1000/6, ТО
391/22, 1962р.в., CPCP;_____________________________________________________________________
Технологічне устатковання металургійного виробництва:
-Стани холодної прокатки труб (роликами) 4-15 (2од.), 1975р.в., CPCP;
-Стани ХШ Т 6-15 (2од.), 1988р.в., CPCP;



-Стани ХПТР 6-15 (2од.), 1977р.в., СРСР;
-Стани ХПТР 15-30 (7од.), 1983р.в., СРСР;__________________________________________________
-Стан ХПТР 15 -30 , 1975р.в., СРСР;________________________________________________________
-Стани ХПТР 30-60 (2 од.), 1977р.в., СРСР;__________________________________________________
-Стан ХПТР 60-120, 1978р.в., СРСР;________________________________________________________
-Стан холодної прокатки труб -  90, 1977р.в., СРСР;
-Стан ХПТ -  90, 1975р.в., СРСР; ~
-Стан ХПТ -  90, 1978р.в., СРСР;___________________________________________________________
-Стан ХПТ -  5 □, 1975р.в., СРСР;__________________________________________________________
-Стан ХПТ -  55 , 1978р.в., СРСР;___________________________________________________________
-Стан ХПТ -  32 - № 8, 1975р.в., СРСР;______________________________________________________
-Стан ХПТ -  32 - № 9, 1983р.в., СРСР;______________________________________________________
-Стан холодної прокатки труб KPW -  25 № 10, 1975р.в., НДР;
-Стан холодної прокатки труб KPW -  25 М № 11, 1975р.в., НДР;______________________________
-Стан холодної прокатки труб LG -  20 - № 5, 2019р.в., Китай;_________________________________
-Стан ХПТ 60-120 - №1, 1977р.в., СРСР;____________________________________________________
-Трубоволочильний стан - №1; 5т, 1975р.в., СРСР;
-Трубоволочильний стан - № 5; 7,5т, 1972р.в., СРСР;_________________________________________
-Трубоволочильний стан - № 3; 1т, 1975р.в., СРСР;__________________________________________
-Трубоволочильний стан - № 11; 11,5т, 1993р.в., Україна;
-Трубоволочильний стан - № 6; 0,5т, 1975р.в., СРСР;________________________________________
-Трубоправильна машина И-5632, 1976р.в., СРСР;___________________________________________
-Трубоправильна машина WRM-75, 1977р.в., Народна Республіка Болгарія;_____________________
-Трубоправильні машини И-5624 (2од.), 197^р.в., СРСР;
-Трубоправильна машина И-5626, 1976р.в., СРСР;___________________________________________
-Трубоправильна машина И-5626, 1980р.в., СРСР;___________________________________________
-Трубоправильна машина И-5629, 1975р.в., СРСР;
-Трубоправильна машина И-5629, 1986р.в., СРСР;
-Трубоправильна машина WRM-35, 1976р.в., Народна Республіка Болгарія;_____________________
-Трубоправильна машина И-5622, 1976р.в., СРСР;___________________________________________
-Трубоправильні машини И -163381 (2од.), 1978р.в., СРСР;
-Трубоправильна машина 2К62, 1959р.в., СРСР;_____________________________________________
-Піч- ванна лужного розчину,1983р.в., СРСР;________________________________________________
-Ванна азотно-плавикового розчину н /□ж  039 166 (Ь = 9,75м № 42),1975р.в., СРСР_____________
-Ванна знежирювального розчину н / ж 039 178 (Ь = 12м б / н),1975р.в., СРСР;
-Насос з хімічний АХ 100-80-315Р 038939, 1975р.в., СРСР; ~
-Ванна азотного розчину 039 148 (Ь = 12м № 39) -  5м3,1975р.в., СРСР;_________________________
-Ванна азотно-плавикового розчину н / ж 039 147 (Ь = 11,7 м № 43), 1975р.в., СРСР;
-Ванна азотно-плавикового розчину н / ж 039 152 (Ь = 11,7 м № 45),1975р.в., СРСР;_____________
-Ванна промивна з нержавіючої сталі 041910 (Ь = 9,75м № 41), 1975р.в. □ СРСР;________________
-Ванна промивна з нержавіючої сталі 041911 № 40, 1975р.в., СРСР;____________________________
-Ванна азотна з нержавіючої сталі 041912 №35,1983р.в., СРСР;
-Ванна розчину ортофосфорної кислоти для знежирення з нержавіючої сталі №38,1983р.в., СРСР;
-Установка перекачування хімічно-забруднених стоків, 1975р.в.' СРСР;_______________________
-Ванна сірчано- плавикового розчину пластикова №00037 (Ь = 12,5 м № 34),1983р.в., СРСР;
-Ванна азотно- плавикового розчину пластикова (Ь = 12,5 м № 44),1990р.в., СРСР;______________
-Ванна азотно- плавикового розчину пластикова №00038 (Ь = 12,5 м № 37),1990р.в., СРСР;_______
-Установка струминного травлення труб з ванною азотно - плавикового розчину, 2012р.в., Україна; 
-Автоматична установка струминного травлення труб з ванною азотно - плавикового розчину,
2012р.в., Україна;________________________________________________________________________
-Ванна травильна для сірчано-соляного розчину Ь = 22м, 2019р.в., Україна;
-Ванна сірчано-плавикового розчину (Ь = 6м № 36), 1975р.в., СРСР;___________________________
-Ванна лужного розчину для видалення мастил "Поток-12", 2016р.в., Україна;__________________
-Ванна для травлення труб азотно- плавикового розчину пластикова Ь = 22м, 2019р.в., Україна;
-Ванна азотно- плавикового розчину пластикова Ь = 22м, 2019р.в., Україна;



-Установка для знежирення труб "Бриз -21", 2014р.в., Україна;
-Установка для знежирення труб "Бриз-27"К, 2019р.в., Україна;
-Установка електрополірування зовнішньої поверхні труб, 1975р.в., СРСР;
-Установки електрополірування внутрішньої поверхні труб (2од.), 1975р.в., СРСР;_______________
-Кульовий млин МШЦ -  900x1600, 1973р.в., СРСР;___________________________________________
-Вертикально -вакуумна електроконтактна установка, 1977р.в.,СРСР;
-Прохідна роликова піч СРО №1, 1975р.в., СРСР;____________________________________________
-Прохідна роликова піч СРО №2, 1975р.в., СРСР;____________________________________________
-Установки опору прямого електронагріву ОКБ -  2248 (2од.), 1976р.в., СРСР;___________________
-Установка опору прямого електронагріву ОКБ -  2249, 1976р.в., СРСР;
-Нагрівально електрична піч ОКБ -  1371А лінія 1, 1975р.в., СРСР;_____________________________
-Нагрівальна електрична піч ОКБ -  1371А лінія 2, 1975р.в., СРСР;_____________________________
-Нагрівальна електрична піч ОКБ -  1371А лінія 3, 1975р.в., СРСР;
-Нагрівальна електрична піч ОКБ -  1371А лінія 4, 1975р.в., СРСР;_____________________________
-Нагрівальна електрична піч ОКБ -  1371А лінія 5, 1975р.в., СРСР;
-Нагрівальна електрична піч ОКБ -  1371А лінія 6, 1975р.в., СРСР;
-Нагрівальна електрична піч ОКБ -  1371А лінія 7, 1975р.в., СРСР;_____________________________
-Індукційна нагрівальна установка ІНУ-250-2,4, 2013р.в., Україна;_____________________________
-Конвеєрна піч для безперервного світлого відпалу Mahler, 2016р.в., Федеративна Республіка
Німеччина;______________________________________________________________________________
-Ванна для зняття мастила, 2015р.в., Україна;
-Трубоправильна машина WRM-90, 1977р.в., Народна Республіка Болгарія;_____________________
-Піч електрична Н-85А, 1982р.в., СРСР;
-Піч електрична СНО 11.19.9/12, 2013р.в., Україна;___________________________________________
-Піч електрична СНО 11.19.9/12, 2014р.в., Україна;___________________________________________
-Піч електрична СНО 11.19.9/12, 2015р.в., Україна;___________________________________________
-Піч електрична СНО 11.19.9/12, 2018р.в., Україна;
-Піч електрична СНО 11.19.9/12, 2020р.в., УкраОна;__________________________________________
-Піч електрична СНО-8ЛР.4/П-І4П, 2013р.в., Україна;________________________________________
-Піч індукційна (ТВЧ) 1982р.в., СРСР;
-Піч індукційна (ТВЧ) ІНУ-1600-0,15, 2020р.в., Україна;______________________________________
-Установка форсуночного знежирення і миття трубної заготовки, 2020р.в., Україна;
-Устаткування азотно -  водневої станції, 2016р.в., Італійська Республіка;_______________________
-Повітряний компресор TIDY-50, 2015р.в., Туреччина;________________________________________
-Повітряний компресор Inversys 22 Р, 2014р.в., Туреччина;____________________________________
-Повітряний компресор Inversys 132 Р, 2014р.в., Туреччина;
-Повітряний компресор 6ВВ-26/9, 1991р.в., СРСР;____________________________________________
Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 Мвт:
-Зовнішні газопроводи середнього тиску 2029 пог.м., 1976р., СРСР;____________________________
-Зовнішні газопроводи низького тиску 482 пог.м., 1976р. СРСР;________________________________
-Газорегуляторний пункт, 1976р.в., СОСР;
-Внутрішні розподільчі газопроводи низького тиску 3500 пог.м., 1976р., СРСР___________________
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива:
-Обладнання насосно- акумуляторної станції: гідравлічні балони для насосно -акумуляторної______
станції гідравлічних пресів V=2,175 м3 (3од.), 1960р.в., СРСР; гідравлічний балон для насосно - 
акумуляторної станції гідравлічних пресів V=9,9 м3, 1960р.в., СРСР; гідравлічний балон для
насосно-акумуляторної станції гідравлічних пресів V=1,8 м3, 1960р.в., СРСР; бак наповнення_____
V=12,5 м3, 1961р.в., СРСР. ~
Вантажопідіймальні крани та машини:______________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №5, зав. №6249, реєстраційний №00059КМ,
1975р.в., СРСР;___________________________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №6, зав. №6282, реєстраційний №00060КМ, 
1975р.в., СРСР;___________________________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q = 3 0 ^  №7, зав. №2465, реєстраційний №00061КМ,



1975р.в., СPСP;
-Кран мостовий електричний двобалковий Q=5т №8, зав. №6224, реєстраційний №00062КМ,
1975р.в., СPСP;___________________________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q = 2 .5+ 2^ №9, зав. №6295, реєстраційний 
№00063КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q = 2 .5+ 2^ №12, зав. №6628, реєстраційний__________
№00066КМ, 1975р.в., СPСP;
-Кран мостовий електричний двобалковий Q = 2 .5+ 2^ №13, зав. №7404, реєстраційний__________
№00067КМ, 1975р.в., СPСP;_______________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q=2.5+2.5т №14, зав. №6627, реєстраційний 
№00068КМ, 1975р.в., СССP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №15, зав. №7022, реєстраційний__________
№00069КМ, 1975р.в., СPСP;_______________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №16, зав. №6959, реєстраційний 
№00070КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q=2.5+2.5т №17, зав. №7344, реєстраційний__________
№00071КМ, 1975р.в., СPСP;_______________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №18, зав. №6802, реєстраційний__________
№00072КМ, 1975р.в., СPСP;_______________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №19, зав. №7406, реєстраційний 
№00073КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №20, зав. №6827, реєстраційний__________
№00074КМ, 1975р.в., СPСP;_______________________________________________________________
-Кран мостовий електричний двобалковий Q=2.5+2.5т №21, зав. №6952, реєстраційний 
№00075КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №24, зав. №6805, реєстраційний 
№00077КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q =2.5+2^ №25, зав. №6515, реєстраційний 
№00078КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Кран мостовий електричний двобалковий Q=2.5+2.5т №26, зав. №6520, реєстраційний 
№00079КМ, 1975р.в., СPСP; ~
-Консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q = 0 ^  №1, зав.№7080, реєстраційний 
№42173, 1989р.в., СPСP; ~
-Кран консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q=0.5т №2, зав.№971993,______
реєстраційний №42169, 1984р.в., СТСТ;
-Кран консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q = 0 ^  №3, зав.№7080,________
реєстраційний №42166, 1989р.в., ÇPÇP;_____________________________________________________
-Кран консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q = 0 ^  №4, зав.№7490,
реєстраційний №42172, 1991р.в., ÇPÇP;_____________________________________________________
-Кран консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q = 0 ^  №5, зав.№20406,
реєстраційний №42168, 1989р.в., ÇPÇP;_____________________________________________________
-Кран консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q = 0 ^  №6, зав.№972114, 
реєстраційний №42167, 1984р.в., СТСТ,
-Кран консольний стаціонарний поворотний з електричним талем Q = 0 ^  №8, зав.№9125,
реєстраційний №42171, 1989р.в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №1 зав.№11, реєстраційний №85016, 1975р.в., СТСТ;
-Передавальний візок Q=3т №3 зав.№13, реєстраційний №85018, 1975р.в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №4 зав.№17, реєстраційний №85020, 1975р.в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №6 зав.№14, реєстраційний №85022, 1975р.в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №7 зав.№15, реєстраційний №85023, 1975р.в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №8 зав.№16, реєстраційний №85024, 1975р.в., СТСТ;
-Передавальний візок Q=3т №11 зав.№1, реєстраційний №85014, 1975р.в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №12 зав.№12, реєстраційний №85017, 1975р в., СPСP;
-Передавальний візок Q=3т №13 зав.№7, реєстраційний №85026, 1975р.в., СPСP;



-Передавальний візок Q=3т №14 зав.№6, реєстраційний №85027, 1975р.в., СРСР;_________________
-Передавальний візок Q=3т №16 зав.№4, реєстраційний №85029, 1975р.в., СРСР;
-Передавальний візок Q=3т №19 зав.№10, реєстраційний №85015, 1975р.в., СРСР;
-Кран мостовий електричний однобалковий Q=5т, 1962р.в., СРСР;_______________________________
-Кран мостовий електричний Q=10т, 1963р.в., СРСР;___________________________________________
-Кран-балка опорна Q=3,2т, 2004р.в., Україна;_________________________________________________
-Кран стаціонарний консольний поворотний з електричним талем Q=0,25т , 2004р.в., Україна;______
-Крани стаціонарні консольні поворотні з електричним талем Q=0,25т (2од.), 1984р.в., СРСР;______
-Таль електрична Q=0,5т, 1962р.в., СРСР;_____________________________________________________

_______________тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,_______________
__________ які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,__________

кількість робочих місць 254, з них 169, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

кількість виробничих об'єктів (цехів) -  4, механо-енергослужба, адмінистративна будівля, 
за адресами: Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр-т Трубників, 56, трубоволочильне 
виробництво (власність); Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Писаржевського, 1А,

трубопресове виробництво (власність)
__________________________ будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів__________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Виконуючий обов'язки директора Корсунський Сергій Володимирович пройшов 
навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 
РАДИ», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів.
Витяг з протоколу № 419-А від 23 грудня 2019 року.____________________________________________

Директор виконавчий Науменко Сергій Г ригорович, інженер з охорони праці та 
навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна, головний енергетик Майборода Ігор 
Григорович пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законів_____
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від_______
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно
правових актів. Витяг з протоколу № 01-18 К від 16 лютого 2018 року.____________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва Стовбун Сергій Павлович, заступник начальника
трубоволочильного виробництва Казанцев Олексій Олександрович, начальник трубопресового______
виробництва Куценко Михайло Олексійович, начальник відділу Нікуліна Тетяна Олександрівна
пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку_____
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів.________________
Витяг з протоколу № 02-18 К від 16 лютого 2018 року.
____ Начальник механоенергослужби Білецький Юрій Борисович, начальник лабораторії Куделя____
Юрій Миколайович, начальник адміністритивно-господарського відділу Євич Ігор Вікторович,______
начальник відділу Крилов Станіслав Юрійович пройшли навчання в ТОВ СП
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку знань в комісії Головного________
управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та______
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної______
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно правових актів. Витяг з протоколу № 03 -18 К
від 16 лютого 2018 року._____________________________________________________________________
______ Уповноважена особа трудового колективу з питань охорони праці Пастух Юрій_____________
Володимирович пройшов навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:



Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно -
правових актів. Витяг з протоколу № 51-18 Д від 26 липня 2018 року._____________________________
______ Майстер дільниці Хоменко Сергій Анатолійович, начальник зміни Шахов Анатолій__________
Анатолійович, майстер дільниці Омельчук Анатолій Миколайович, провідний фахівець з 1111 та ТЗ 
Панкратенко Сергій Петрович, начальник дільниці Домаєв Дмитро Петрович, майстер дільниці 
Леухін Віталій Юрійович, старший майстер Цупкін Анатолій Вікторович, начальник відділу Соловей 
Олена Іванівна, провідний інженер Кононенко Світлана Іванівна, майстер дільниці Носов Олександр
Миколайович пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ»__________________
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії Г оловного управління
Держпраці у Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про______________
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів. Витяг з протоколу № 2 від
21 січня 2019 року.__________________________________________________________________________

Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана Миколаївна, 
калібрувальник Дуплій Юлія Вікторівна, майстер дільниці Бєляєв Сергій Вячеславович, провідний
інженер Лебідь Сергій Васильович пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ___________
КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та______
прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів. Витяг з протоколу № 177 від 24 червня
2019 року.

Заступник начальника трубоволочильного виробництва (з механо -енерго забезпечення) 
Собакарь Юрій Федорович, майстри дільниць Жилін Володимир Г еоргійович, Малій Владислав 
Валерійович, Бабак Віталій Анатолійович, начальник дільниці Щепельов Ігор Васильович, механік
ТПВ Волошин Ігор Володимирович, пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно-________
технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них
нормативно правових актів. Витяг з протоколу № 32/4 -20 від 27 січня 2020 року.__________________

______ Старші майстри дільниць Серпокрил Віктор Миколайович, Некрашевич Олена Олександрівна,
енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович, механік ТВВ Дороховський Ігор Олександрович, майстри 
Ковтун Олександр Юрійович, Колесніков Глеб Сергійович, Степанець Олександр Вікторович, 
Теницький Олександр Олександрович, Ткач Олексій Олексійович, Сак Оксана Володимирівна,
начальник відділу Пінькова Наталя Анатоліївна пройшли навчання в ДП «Придніпровський________
експертно технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки»,
прийнятих відповідно до них нормативно правових актів. Витяг з протоколу № 32/14 -20 від_________
23 червня 2020 року.
______ Юрист Науменко Андрій Г ригорович, майстер дільниці кранового господарства Пилипенко
Олександр Миколайович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр 
Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування», «Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно
правових актів. Витяг з протоколу № 32/23 -20 від 25 серпня 2020 року.____________________________

Головний енергетик Майборода Ігор Григорович у якості адміністративно-технічного персоналу 
з V групою з електробезпеки до і вище 1000 В, енергетик ТПВ Авраменко Ігор Анатолійович у якості 
адміністративно технічного персоналу з V групою з електробезпеки до і вище 1000 В, механік ТПВ 

Волошин Ігор Володимирович у якості адміністративно технічного персоналу з ІV групою з
електробезпеки до і вище 1000 В, майстер дільниці Жилін Володимир Георгійович



у якості адміністративно технічного персоналу з V групою з електробезпеки до і вище 1000 В,
енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович Миколайович у якості адміністративно 
технічного персоналу з V групою з електробезпеки до і вище 1000 В пройшли навчання в ДП 
«Придніпровський експертно технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Г оловного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1 -1.21-98 «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». Витяг з протоколу № 32/12 -20 від 23 червня 2020 року.
Заступник начальника трубопресового виробництва Куценко Олексій Михайлович у якості_________
адміністративно технічного персоналу з V групою з електробезпеки до і вище 1000 В______________
пройшов навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1 -1.21-98 «Правил безпечної електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
Витяг з протоколу № 120 від 23 квітня 2018 року.______________________________________________
_________ Начальник механоенергослужби Білецький Юрій Борисович у якості адміністративно____
технічного персоналу з V групою з електробезпеки до і вище 1000 В, начальник відділу охорони 
праці та навколишнього середовища Шульга Світлана Миколаївна у якості адміністративно 
технічного персоналу з ^  групою з електробезпеки до і вище 1000 В, інженер з охорони праці та 
навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна у якості адміністративно технічного персоналу 
з ІУ групою з електробезпеки до і вище 1000 В пройшли навчання в в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1 -1.21-98 «Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів»._____
Витяг з протоколу № 25-18 Д від 27 квітня 2018 року.

Директор виконавчий Науменко Сергій Г ригорович, головний енергетик Майборода Ігор 
Григорович, начальник механоенергослужби Білецький Юрій Борисович, начальник відділу охорони 
праці та навколишнього середовища Шульга Світлана Миколаївна пройшли навчання в КП 
«НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_____
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості».
Витяг з протоколу № 36 від 21 лютого 2019 року.______________________________________________
_______ Виконуючий обов'язки директора Корсунський Сергій Володимирович, начальник_________
трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, начальник дільниці Щепельов Ігор
Васильович, начальник дільниці Чекашкін Роман Анатолійович, енергетик ТПВ Авраменко Ігор 
Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.0-1.01-08 
«Правила охорони праці в металургійній промисловості». Витяг з протоколу № 371 від 29 жовтня
2019 року._________________________________________________________________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович, 
енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович, начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло 
Олексійович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці», та
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно______
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості». Витяг з протоколу 
№ 32/26-20 від 25 серпня 2020 року.__________________________________________________________

Г оловний енергетик Майборода Ігор Г ригорович, начальник механоенергослужби Білецький 
Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана
Миколаївна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна,_______
пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку 
знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
27.2-1.01-09 «Правила охорони праці у трубному виробництві». Витяг з протоколу № 14-18 К
від 18 травня 2018 року._____________________________________________________________________

Виконуючий обов'язки директора Корсунський Сергій Володимирович, начальник 
трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника трубоволочильного



виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович, енергетик ТВВ
Мороз Євген Сергійович, начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, 
енергетик ТПВ Авраменко Ігор Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович пройшли
навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці», та перевірку знань в______
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.2-1.01-09
«Правила охорони праці у трубному виробництві». Витяг з протоколу № 32/28 -20 від 25 серпня_____
2020 року.__________________________________________________________________________________

Головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник механоенергослужби 
Білецький Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга 
Світлана Миколаївна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса 
Іванівна, пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно______
НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів». Витяг з протоколу
№ 13-18 К від 18 травня 2018 року.____________________________________________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович, 
енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович, старший майстер дільниці Серпокрил Віктор Миколайович 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно технічний центр Держпраці», та перевірку
Знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП_______
28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів». Витяг з протоколу № 32/29 -20 
від 25 серпня 2020 року.
________ Г оловний енергетик Майборода Ігор Г ригорович, начальник механоенергослужби_________
Білецький Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга 
Світлана Миколаївна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса
Іванівна пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та______
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної
металургії». Витяг з протоколу № 16-18 К від 18 травня 2018 року._______________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович, 
енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович, начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло 
Олексійович, заступник начальника трубопресового виробництва Куценко Олексій Михайлович, 
начальник дільниці Щепельов Ігор Васильович, начальник дільниці Чекашкін Роман Анатолійович, 
енергетик ТПВ Авраменко Ігор Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович пройшли
навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці», та перевірку знань в_____
комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.1 -1.06-08 
«Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» Витяг з
протоколу № 32/27-20 від 25 серпня 2020 року._________________________________________________

Головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник механоенергослужби Білецький 
Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана
Миколаївна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна________
пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку
знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з
протоколу № 29-18 Д від 27 квітня 2018 року.__________________________________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника
трубоволочильного виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович,_______
енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович,механік ТВВ 
Дороховський Ігор Олександрович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний
центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у_________________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями» Витяг з протоколу № 32/16-20 від 23 червня 2020 року.______________

Начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, заступник
начальника трубопресового виробництва Куценко Олексій Михайлович, начальник дільниці



Щепельов Ігор Васильович, начальник дільниці Чекашкін Роман Анатолійович, енергетик ТПВ
Авраменко Ігор Анатолійович, майстер дільниці кранового господарства Пилипенко Олександр 
Миколайович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно -технічний центр Держпраці», та 
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з
протоколу № 32/22-20 від 25 серпня 2020 року._________________________________________________
________Г оловний енергетик Майборода Ігор Г ригорович, начальник механоенергослужби Білецький
Юрій Борисович, начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, начальник 
відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана Миколаївна, інженер з 
охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна пройшли навчання в ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони 
праці під час роботи з абразивним інструментом». Витяг з протоколу № 29-18 Д від 27 квітня 2018 
року.

Головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник механоенергослужби 
Білецький Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга
Світлана Миколаївна, майстер дільниці Бєляєв Сергій Вячеславович пройшли навчання в КП_______
«НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно______
НПАОП 0.00-1.65-88 «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення________
повітря». Витяг з протоколу № 140 від 06 травня 2019 року.

Головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник механоенергослужби Білецький 
Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана
Миколаївна, заступник начальника трубопресового виробництва Куценко Олексій Михайлович,_____
енергетик ТПВ Авраменко Ігор Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович пройшли 
навчання навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у_______________
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного 
оброблення металів». Витяг з протоколу № 138 від 03 травня 2019 року.

Начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, начальник 
механоенергослужби Білецький Юрій Борисович, провідний інженер Лебідь Сергій Васильович, 
інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна, заступник 
начальника трубопресового виробництва Куценко Олексій Михайлович, енергетик ТПВ Авраменко 
Ігор Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович, начальник відділу охорони праці та 
навколишнього середовища Шульга Світлана Миколаївна, провідний спеціаліст енергослужби
Осинська Наталія Сергіївна, головний енергетик Майборода Ігор Григорович, майстер дільниці_____
Хоменко Сергій Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович, енергетик ТПВ 
Авраменко Ігор Анатолійович, майстер дільниці Бєляєв Сергій Вячеславович пройшли навчання в 
КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та 
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». Витяг з протоколу № 307 від 22 жовтня 2018 року._____________________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника
трубоволочильного виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович________
пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», та перевірку 
знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».__________
Витяг з протоколу № 32/9-20 від 25 лютого 2020 року.__________________________________________
______ Енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський_________
експертно-технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу № 32/19 -20 від 23 червня 2020
року.



Начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана
Миколаївна, головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник виробництва Шпак Олег 
Вікторович, начальник механоенергослужби Білецький Юрій Борисович, інженер з охорони праці та 
навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО 
КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу № 273 від 25 вересня 2018 року._______________

Начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, начальник дільниці 
Щепельов Ігор Васильович, майстри дільниць Малій Владислав Валерійович, Бабак Віталій 
Анатолійович, Бєляєв Сергій Вячеславович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно - 
технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
Витяг з протоколу № 32/6-20 від 27 січня 2020 року.____________________________________________
_______Заступник начальника трубоволочильного виробництва (з механо -енерго забезпечення)______
Собакарь Юрій Федорович, енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович пройшли навчання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання». Витяг з протоколу № 32/17 -20 від 23 червня 2020 року.
_______Головний енергетик Майборода Ігор Григорович, начальник механоенергослужби Білецький
Юрій Борисович, начальник відділу охорони праці та навколишнього середовища Шульга Світлана 
Миколаївна, інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса Іванівна, 
пройшли навчання в ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», та перевірку 
знань в комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.1 -
1.09-09 «Правила охорони праці в газовому господарстві підприємств чорної металургії»___________
(допускаються до організації та виконання газонебезпечних робіт в газозахисній апаратурі). Витяг з 
протоколу № 10-18 К від 23 квітня 2018 року.

Начальник трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, заступник 
начальника трубопресового виробництва Куценко Олексій Михайлович, начальник дільниці 
Щепельов Ігор Васильович, начальник дільниці Чекашкін Роман Анатолійович, енергетик ТПВ 
Авраменко Ігор Анатолійович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович, старший майстер Цупкін 
Анатолій Вікторович, начальник зміни Науменко Едуард Миколайович, начальник зміни Сотников 
Олександр Федорович, начальник механоенергослужби Білецький Юрій Борисович, головний 
енергетик Майборода Ігор Г ригорович, начальник відділу охорони праці та навколишнього 
середовища Шульга Світлана Миколаївна, майстер дільниці кранового господарства Пилипенко 
Олександр Миколайович, інженер з охорони праці та навколишнього середовища Ісакова Лариса 
Іванівна пройшли навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у_______________

Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу
№ 299 від 12 жовтня 2018 року._______________________________________________________________

Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Юрій Федорович, 
старший майстер дільниці Серпокрил Віктор Миколайович, начальник зміни Шахов Анатолій
Анатолійович, калібрувальник Дуплій Юлія Вікторівна, начальник зміни Кучин Сергій 
Володимирович, провідний інженер Лебідь Сергій Васильович, механік ТВВ Дороховський Ігор 
Олександрович пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці», 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу № 32/10 -20 від 25 лютого
2020 року.
_______Енергетик ТВВ Мороз Євген Сергійович пройов навчання в ДП «Придніпровський_________
експертно-технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління_________
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час



експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». Витяг
з протоколу № 32/18-20 від 23 червня 2020 року.
______ Начальник трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, начальник_____________
трубопресового виробництва Куценко Михайло Олексійович, начальник адміністритивно- 
господарського відділу Євич Ігор Вікторович, головний енергетик Майборода Ігор Григорович, 
заступник начальника трубоволочильного виробництва Собакарь Юрій Федорович, механік ТВВ 
Дороховський Ігор Олександрович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович, енергетик ТВВ 
Мороз Євген Сергійович, енергетик ТПВ Авраменко Ігор Анатолійович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва Стовбун Сергій Павлович, заступник начальника трубопресового 
виробництва Куценко Олексій Михайлович, начальник відділу охорони праці та навколишнього 
середовища Шульга Світлана Миколаївна пройшли навчання в ДП «Придніпровський експертно - 
технічний центр Держпраці», та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 27.0 -4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів 
допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургіцній промисловості та залізорудних 
гірничо-збагачувальних комбінатах». Витяг з протоколу № 32/30-20 від 25 вересня 2020 року.

Наказом №142-2 від 30.06.2020 року призначено відповідальною за організацію ефективного 
функціонування «Системи управління охороною праці в ТОВ«ВО «ОСКАР», контроль дотримання 
вимог охорони праці в структурних підрозділах і службах підприємства начальника відділу охорони 
праці та навколишнього середовища Шульгу С.М.; затверджено склад постійно діючої комісії
підприємства з перевірки знань нормативно -правових актів з охорони праці у посадових осіб,_______
фахівців, інженерно-технічних працівників і резерву на їх заміщення у складі: голови комісії________
в.о. директора Корсунського С.В.; заступника голови начальника ВОП та НС Шульги С.М.;_________
членів комісії: начальника виробництва Шпака О.В., головного енергетика Майбороди І.Г., юриста 
Науменко А.Г., уповноваженого трудового колективу Пастуха Ю.В., провідного спеціаліста по 1111 та
ТБ Панкратенко С.П.; затверджено: перелік робіт підвищеної небезпеки в ТОВ «ВО «ОСКАР»;______
затверджено перелік устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «ВО «ОСКАР»; перелік професій_____
працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки; перелік осіб ТОВ «ВО« ОСКАР », які_____
мають право видачі нарядів -допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки: начальник 
трубоволочильного виробництва Шпак Олег Вікторович, начальник трубопресового виробництва
Куценко Михайло Олексійович, начальник адміністритивно-господарського відділу Євич Ігор______
Вікторович, головний енергетик Майборода Ігор Г ригорович, заступник начальника 
трубоволочильного виробництва Собакарь Юрій Федорович, механік ТВВ Дороховський Ігор
Олександрович, механік ТПВ Волошин Ігор Володимирович, енергетик ТВВ Мороз Євген__________
Сергійович, енергетик ТПВ Авраменко Ігор Анатолійович.

Наказом № 142-4 призначено осіб відповідальних за технічний стан та безпечну експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і технологічних пристосувань в структурних 
підрозділах ТОВ «ВО «ОСКАР».

Наказом № 151 від 31.07.2020 року призначено відповідальною особою, що здійснює нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання в ТОВ «ВО «ОСКАР» заступника начальника трубоволочильного 
виробництва (з механо-енерго забезпечення) Собакарь Ю.Ф.; призначено відповідальною особою за 
утримання вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнанням в 
справному стані майстра дільниці кранового господарства Пилипенко О.М.
______ Наказом № 149 від 31.07.2020 року призначено осіб відповідальних за безпечне проведення
робіт вантажо-підіймальними кранами, підіймальними пристроями і відповідним обладнанням в 
структурних підрозділах ТОВ «ВО «ОСКАР».

Наказом №143-2 від 01.07.2020 року призначено відповідальними особами за безпечне 
виконання газонебезпечних робіт, робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, робіт у потенційно
вибухонебезпечних робочих приміщеннях, а також виконання робіт, які в сукупності з іншими______
роботами можуть призвести до виникнення вибухонебезпеки в ТОВ «ВО «ОСКАР» - головного 
енергетика ТОВ «ВО «ОСКАР» Майбороду Ігоря Григоровича та енергетика ТВВ Мороз Євгена 
Сергійовича.

Наказом № 15 від 13.01.2020 року призначено особу відповідальну за справний стан і безпечну



експлуатацію електрогосподарства: головний енергетик Майборода І.Г.
Наказом № 17 від 13.01.2020 року призначено особи відповідальні за справний стан і безпечну

експлуатацію обладнання, що працює під тиском: головний енергетик Майборода І.Г., майстер______
дільниці Бєляєв С.В.

Наказом № 16 від 13.01.2020 року призначено особу відповідальну за безпечну експлуатацію 
обладнання газового господарства та систем газопостачання: головний енергетик Майборода І.Г. 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Наказом № 26-2 від 01.02.2019 року створена служба охорони праці в складі 2 осіб та 
затверджено Положення про службу охорони праці.

наявністю служби охорони праці,
_____ Наказом № 111 від 28.08.2018 року затверджене Положення про розробку інструкцій з________
охорони праці в ТОВ «ВО «ОСКАР».
_____Відповідними наказами затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями
та видами робіт:
-Інструкція з охорони праці № 1 Для працівників ТОВ «ВО «ОСКАР»;
-Інструкція з охорони праці № 2 При виконанні робіт на висоті;
-Інструкція з охорони праці № 3 Для працівників, які працюють на металорізальних верстатах; 
-Інструкція з охорони праці № 4 Для слюсарів -ремонтників всіх найменувань та слюсарів - 
інструментальників;
-Інструкція з охорони праці № 5 При роботі з абразивним інструментом;
-Інструкція з охорони праці № 6 При експлуатації ручного інструменту;
-Інструкція з охорони праці № 7 Для електромонтера з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування;
-Інструкція з охорони праці № 8 При транспортуванні, зберіганні і експлуатації кисневих балонів; 
-Інструкція з охорони праці № 9 По застосуванню биркової системи і нарядів -допусків в крановому 
господарстві;
-Інструкція з охорони праці № 10 Для електрозварників;
-Інструкція з охорони праці № 11 Для газорізальників і газозварників;
-Інструкція з охорони праці № 12 Для стропальника;
-Інструкція з охорони праці № 13 Для машиніста електромостового крана;
-Інструкція з охорони праці № 14 Для осіб, що користуються кранами і механізмами, керованими з 
підлоги;
-Інструкція з охорони праці № 15 При виконанні робіт в закритих ємностях, колодязях і в інших 
підземних спорудах;
-Інструкція з охорони праці № 16 Для оператора поста керування (маркувальника) 
на дільниці готової продукції;
-Інструкція з охорони праці № 17 При експлуатації ручних талей, поліспастів, домкратів лебідок, які 
застосовуються як самостійні механізми;
-Інструкція з охорони праці № 18 З безпечного використання зниженого газу «Пропан-бутан»; 
-Інструкція з охорони праці № 20 Для слюсарів і електромонтерів, зайнятих ремонтом і 
обслуговуванням вантажопідіймальних кранів, підкранових колій;
-Інструкція з охорони праці № 21 Для комірників;
-Інструкція з охорони праці № 22 Для машиніста крана металургійного виробництва, при 
дистанційному управлінні (без права керування з кабіни);
-Інструкція з охорони праці № 23 Для контролерів контрольно -пропускного пункту;
-Інструкція з охорони праці № 24 З застосуванню биркової системи допусків неелектротехнічного 
персоналу до роботи на механізмах з електроприводом;
-Інструкція з охорони праці № 25 З транспортування, зберігання, застосування легкозаймистих 
речовин;
-Інструкція з охорони праці № 26 При зберіганні і застосуванні гідролізного та синтетичного спиртів; 
-Інструкція з охорони праці № 27 При експлуатації пароводяних водопідігрівачів;
-Інструкція з охорони праці № 30 Для водіїв автотранспорту;
-Інструкція з охорони праці № 31 Для водіїв автомобілів, які направлені у відрядження;
-Інструкція з охорони праці № 33 При експлуатації передавальних візків;
-Інструкція з охорони праці № 34 При застосуванні драбин, лісів, риштування, запобіжних поясів та 
страхувальних канатів;



-Інструкція з охорони праці № 35 Про заходи пожежної безпеки ТОВ «ВО «ОСКАР»;
-Інструкція з охорони праці № 36 Для працюючих на круглопильних верстатах;
-Інструкція з охорони праці № 37 З очищення снігу з покрівлі;
-Інструкція з охорони праці № 38 При виконанні робіт по склінню промислових приміщень і споруд; 
-Інструкція з охорони праці № 39 При роботі з персональним комп'ютером;
-Інструкція з охорони праці № 40 Для працівників з ремонту, обслуговування та налагодження 
ПЕОМ;
-Інструкція з охорони праці № 41 При перевірці наявності ланцюга між заземлювальним пристроєм і 
магістраллю заземлення з заземлюючими частинами електрообладнання;
-Інструкція з охорони праці № 42 Для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів кранами;
-Інструкція з охорони праці № 43 При проведенні технічного огляду та випробування 
вантажопідіймальних кранів і машин;
-Інструкція з охорони праці № 44 Для осіб з обслуговування та ремонту освітлювальної арматури і 
проводки з візка мостового крана;
-Інструкція з охорони праці № 45 При виконанні робіт по озелененінню, прибиранню території та 
покосу трави;
-Інструкція з охорони праці № 46 Для працівників, що обслуговують вентиляційні установки; 
-Інструкція з охорони праці № 47 З організації та ведення робіт в газонебезпечних місцях і при 
аваріях;
-Інструкція з охорони праці № 48 Під час експлуатації обладнання, що працює під тиском і його 
безпечному обслуговуванні;
-Інструкція з охорони праці № 49 Про заходи пожежної безпеки під час проведення вогневих, 
фарбувальних, будівельно-монтажних робіт;
-Інструкція з охорони праці № 50 Для осіб відповідальних за утримання в справному стані 
вантажопідіймальних кранів;
-Інструкція з охорони праці № 51 При виконанні робіт в метрологічній лабораторії;
-Інструкція з охорони праці № 52 Для працівників групи хімічних аналізів травильних розчинів; 
-Інструкція з охорони праці № 53 Для слюсарів з контрольно-вимірювальних приладів та автоматики; 
-Інструкція з охорони праці № 54 При виконанні робіт по металографічному контролю у 
випробувальній лабораторії;
-Інструкція з охорони праці № 55 При виконанні механічних і технологічних випробувань у 
випробувальній лабораторії;
-Інструкція з охорони праці № 56 Для дефектоскопистів з ультразвукового контролю дільниці 
неруйнівного контролю;
-Інструкція з охорони праці № 57 Для контролерів у виробництві чорних металів управління із 
забезпечення якості;
-Інструкція з охорони праці № 58 Для слюсаря-ремонтника, машиніста насосних установок 
(апаратника) блоку знешкодження;
-Інструкція з охорони праці № 59 Для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування напругою до і понад 1000В дільниці групи підстанцій;
-Інструкція з охорони праці № 60 При виконанні робіт по спектральному аналізу у випробувальній 
лабораторії;
-Інструкція з охорони праці № 62 Для слюсарів -ремонтників при складанні вузлів на пресах; 
-Інструкція з охорони праці № 63 При експлуатації компресорних установок;
-Інструкція з охорони праці № 64 Під час роботи на дільниці станів ХПТ трубоволочильного 
виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 65 При виконанні робіт на дільниці станів ХПТР трубоволочильного 
виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 66 При виконанні робіт на дільниці волочіння труб 
трубоволочильного виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 67 При виконанні робіт на дільниці підготовки виробництва 
трубоволочильного виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 68 Для гальваника;
-Інструкція з охорони праці № 69 При виконанні робіт в травильній дільниці трубоволочильного 
виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 70 Для осіб, які обслуговують піч -ванну лужного розплаву



трубоволочильного виробництва:
-Інструкція з охорони праці № 71 Для терміста прокату і труб трубоволочильного виробництва; 
-Інструкція з охорони праці № 72 При виконанні робіт в майстерні прокатного інструменту 
трубоволочильного виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 73 При виконанні робіт на дільниці обробки труб трубоволочильного 
виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 74 При виконанні робіт на дільниці готової продукції 
трубоволочильного виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 75 Для машиніста (кочегара) котельні;
-Інструкція з охорони праці № 76 Для працівників, зайнятих експлуатацією установки для 
гідровипробування труб;
-Інструкція з охорони праці № 77 При виконанні робіт на трубопресовій дільниці;
-Інструкція з охорони праці № 78 Для машиністів насосно -акумуляторної станції;
-Інструкція з охорони праці № 79 При транспортуванні, зберігання і експлуатації ацетиленових 
балонів;
-Інструкція з охорони праці № 80 При виконанні робіт з переробки металевого брухту і 
брикетування стружки;
-Інструкція з охорони праці № 81 При виконанні робіт на установці для знежирення труб «Бриз -21» 
та "Бриз-27"К;
-Інструкція з охорони праці № 82 При експлуатації обладнання для виробництва, зберігання і 
транспортування водню;
-Інструкція з охорони праці № 83 При роботі з азотом;
-Інструкція з охорони праці № 84 При виконанні робіт на дільниці задачі заготовок та здачі товарних 
труб трубоволочильного виробництва;
-Інструкція з охорони праці № 85 Для операторів верстатів з програмним керуванням.
_____ Інструкції з охорони праці періодично переглядаються у встановлений законодавством термін,
але не рідше 1 разу на 3 роки.________________________________________________________________

Текст інструкцій є стислим, зрозумілим і не допускає різних тлумачень. Інструкції по формі та 
змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00 -4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці».____________________________________________________________________________________

Наказом № 107 від 20.08.2018 року затверджено Положення про порядок проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «ВО «ОСКАР», затверджені робочі навчальні_____
програми навчання з питань охорони праці відповідальних осіб за виконання заявлених робіт. 
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні робіт підвищеної

небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства праці та 
соціальної політики України від 29.12.2004 року № 336 (зі змінами) «Про затвердження Випуску 1
«Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Довідник___________
характеристик професій працівників».
________Працівники підприємства закінчили професійне навчання та мають відповідні посвідчення
та свідотства.

________ Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Шумілін Г еоргій_______
Герасимович здобув професійну підготовку в відділі розвитку персоналу «Нікопольського_________
південнотрубного заводу» (протокол № 72 від 27.09.1979 року) IV група з електробезпеки; 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Ковальов Андрій Анатолійович
закінчив курси в БППК ВАТ «НЗФ» III група з електробезпеки; електромонтер з ремонту___________
та обслуговування електроустаткування Міхнюк Богдан Владиславович закінчив індивідуальне
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 337 від 23.12.2019 року) III група з_____
електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Кисельов 
Іван Олександрович закінчив індивідуальне навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН

---------------------------- а ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ЮКРЕЙН» (протокол № 688 від 11.02.2016 року) III група з електробезпеки;______________________
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Мугир Юрій Олексійович закінчив 
індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 400 від 17.12.2012 року)
III група з електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування



Момот Сергій Олександрович пройшов навчання в КП «НАВЧАЛЬНО КУРСОВИЙ КОМБІНАТ»
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (протокол № 7/1 від 19.01.2018 року) IV група з_______
електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Широбоков 
Олександр Сергійович пройшов навчання в «Нікопольському центрі професійної освіти» (протокол 
№ 7 від 23.06.2014 року) IV група з електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Єременко Анатолій Іванович здобув професійну підготовку в відділі розвитку 
персоналу «Нікопольського південнотрубного заводу» (протокол № 58 від 14.12.1988 року) ІІI група 
з електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
Долібандо Олександр Вікторович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА» (протокол № 108 від 05.05.2014 року) IV група з електробезпеки; 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Мурашев Валентин Петрович 
закінчив індивідуальне навчання в ПрАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» (протокол № 7 від 23.03.2007 року) IV 
група з електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
Біленко Тетяна Андріївна пройшла навчання ВАТ «НПТЗ» (протокол № 199 від 18.06.2001 року) V 
група з електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 
Панченко Віктор Васильович здобув професійну підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово -науковий 
центр» (протокол № 2 від 10.01.2006 року) IV група з електробезпеки; електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Момот Людмила Вікторівна здобула професійну підготовку в 
ЗАТ «Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 471 від 16.12.2003 року) V група з
електробезпеки; електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування_________________
Дриговський Володимир Миколайович здобув професійну підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово- 
науковий центр» (протокол № 156 від 20.04.2007 року) IV група з електробезпеки;
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Гай Степан Іванович закінчив____
індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 68 від 30.03.2018 року) V 
група з електробезпеки.
_______ Електрогазозварник Максименко Юрій Г ригорович закінчив індивідуальне навчання у ЗАТ
«ТЗ ВСМПО АВІСМА» (протокол № 483 від 08.12.2010 року) НІ група з електробезпеки; 
електрогазозварник Агапов Андрій Олександрович пройшов навчання в «Нікопольському центрі
професійної освіти (протокол № 4 від 09.08.2012 року) Ш група з електробезпеки;_________________
електрогазозварник Дроздов Вячеслав Леонідович здобув професійну підготовку в ЗАТ____________
«Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 30 від 09.07.2003 року) Ш група з
електробезпеки електрогазозварник Холодков Віталій Дмитрович здобув професійну______________
підготовку в ВАТ «НПТЗ» (протокол № 72 від 07.11.2000 року) Ш група з електробезпеки__________
електрогазозварник Бондар Олег Васильович здобув професійну підготовку в ТОВ «НТЦ
«Спецсервіс» м. Запоріжжя (протокол № 05.5.4 від 31.05.2016 року) ПІ група з електробезпеки.______

Вальцювальник стану ХПТ Марченко Ярослав Миколайович закінчив індивідуальне 
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 167 від 15.07.2019 року); 
вальцювальник стану ХПТ Бедринець Г еннадій Юрійович здобув професійну підготовку в відділі 
розвитку персоналу «Нікопольського південнотрубного заводу» (протокол № 80 від 01.12.1997 року); 
вальцювальник стану ХПТ Люберець Олександр Сергійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ 
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 172 від 06.07.2018 року); вальцювальник стану ХПТ 
Шляхов Андрій Васильович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» 
(протокол № 413 від 28.12.2018 року); вальцювальник стану ХПТ Гурба Едуард Сергійович 

закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 38 
від 18.03.2017 року); вальцювальник стану ХПТ Чернявич Святослав Васильович закінчив 
індивідуальне навчання в ВАТ «НПТЗ» (протокол № 68 від 16.10.2000 року); вальцювальник стану 
ХПТ Білозор Володимир Сергійович закінчив індивідуальне навчання у ЗАТ «ТЗ ВСМПО АВІСМА»
(протокол № 399 від 24.09.2010 року); вальцювальник стану ХПТ Огеєнко Олександр Андрійович 

закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 260 від
08.10.2019 року); вальцювальник стану ХПТ Гусинський Михайло Миколайович закінчив 
індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 167 від 15.07.2019 року); 
вальцювальник стану ХПТ Звєрєв Віталій Сергійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 260 від 08.10.2019 року); вальцювальник стану ХПТ



Ільяшенко Олександр Володимирович закінчив індивідуальне навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (протокол № 2462 від 22.01.2020 року); вальцювальник стану ХПТ 
Макаров Артем Сергійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» 
(протокол № 65 від 26.03.2019 року); вальцювальник стану ХПТ Бородін Дмитро Миколайович 

закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 343 від
17.12.2018 року); вальцювальник стану ХПТ Грабовий Радій Валентинович закінчив індивідуальне 
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 18 від 27.01.2020 року); 
вальцювальник стану ХПТ Урсулов Віктор Віталійович закінчив індивідуальне навчання в ПрАТ 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (протокол № 154 від 19.07.2011 року); вальцювальник стану 
ХПТ Кузнецов Артур Костянтинович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН
УКРАЇНА» (протокол № 172 від 06.07.2018 року); вальцювальник стану ХПТ Наливайко Сергій_____
Анатолійович закінчив індивідуальне навчання в ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» (протокол № 84 від
15.08.2001 року); вальцювальник стану ХПТ Фречка Володимир Іванович закінчив________________
індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 312 від 19.10.2018 року); 
вальцювальник стану ХПТ Кустов Дмитро Вікторович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 349 від 17.12.2018 року); вальцювальник стану ХПТ____
Денисенко Денис Володимирович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА» (протокол № 312 від 19.10.2018 року); вальцювальник стану ХПТ Жуков Володимир 

Володимирович закінчив індивідуальне навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 
(протокол № 19 від 14.05.2010 року); вальцювальник стану ХПТ Сєдін Роман Павлович закінчив 

індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 284 від 14.11.2017 року); 
вальцювальник стану ХПТ Кривопуст Олександр Олександрович закінчив індивідуальне навчання в 
ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 172 від 06.07.2018 року); вальцювальник стану ХПТ 
Ткаченко Ігор Сергійович закінчив індивідуальне навчання в ЗАТ «НЗСТ «ЮТіСТ» (протокол № 5 
від 21.03.2011 року); вальцювальник стану ХПТ Прудкий Андрій Григорович здобув професійну
підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 326 від 22.09.2003 року);_____
вальцювальник стану ХПТ Лунгул Микола Федорович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ______
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 236 від 10.09.2019 року); вальцювальник стану ХПТ 
Чабаненко Євген Сергійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»
(протокол № 61 від 18.03.2017 року); вальцювальник стану ХПТ Завгородній Валентин____________

Володимирович здобув професійну підготовку в відділі розвитку персоналу «Нікопольського
південнотрубного заводу» (протокол № 6 від 02.01.1990 року); вальцювальник стану ХПТ__________

Циганок Олександр Юрійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА»
(протокол № 61 від 18.03.2017 року); вальцювальник стану ХПТ Чорний Олександр Павлович______

закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 236 від
10.09.2019 року); вальцювальник стану ХПТ Товарницький Дмитро Володимирович закінчив_______
індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 243 від 18.10.2016 року); 
вальцювальник стану ХПТ Мовчан Олександр Андрійович здобув професійну підготовку в ЗАТ
«Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 312 від 09.09.2003 року); вальцювальник стану
ХПТ Демидов Дмитро Едуардович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН_______
УКРАЇНА» (протокол № 60 від 07.07.2017 року); вальцювальник стану ХПТ Кириченко Андрій 
Олександрович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол
№ 60 від 07.07.2017 року); вальцювальник стану ХПТ Якимов Володимир Сергійович здобув_______
професійну підготовку в Нікопольському професійно-технічному училищі № 34 (протокол № 7 
від 19.07.2003 року).
_________ Травильник труб Євенко Віктор Дмитрович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ______
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 67 від 16.02.2012 року); травильник труб Квітка Сергій 
Сергійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 37 
від 11.05.2011 року); травильник труб Антонець Віталій Петрович закінчив індивідуальне навчання в 
ВАТ «НПТЗ» (протокол № 23 від 24.01.2001 року); травильник труб Гриценко Андрій Олексійович 
закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 67 від 16.02.2012 
року); травильник труб Чаплигін Євген Григорович закінчив індивідуальне навчання в ЗАТ «НЗНТ»
(протокол № 95 від 22.03.2007 року); травильник труб Кобяков Олександр Петрович здобув



професійну підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово -науковий центр» (протокол № 172 від 28.05.2014
року); травильник труб Прудкий Артем Андрійович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ 

«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 579 від 14.12.2011 року); травильник труб Шилов
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------  ------------
Олександр Вікторович закінчив курси без відриву від виробництва ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ 
КРАНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (протокол №18 від 11.06.2012 року); травильник труб Пащенко Руслан 
Іванович закінчив курси без відриву від виробництва ПрАТ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ КРАНОБУДІВНИЙ 
ЗАВОД» (протокол №43 від 17.05.2007 року); травильник труб Марченко Владислав Вікторович 
закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 227 від
11.08.2014 року); травильник труб Пінтіков Анатолій Васильович закінчив індивідуальне навчання в 
ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 239 від 22.08.2014 року); травильник труб 
Курганський Олександр Миколайович здобув професійну підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово - 
науковий центр» (протокол № 39 від 04.01.1994 року).__________________________________________

Коваль на молотах і пресах Митник Станіслав Олександрович закінчив індивідуальне
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 235 від 21.08.2018 року); коваль на_____
молотах і пресах Недренко Олександр Васильович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО 
ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 50 від 25.02.2020 року).
_______ Пресувальники гарячих труб Косяков Павло Вікторович, Мележик Олександр Віталійович
закінчили індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 39 від_________
19.02.2018 року); пресувальники гарячих труб Берелет Олег Миколайович, Хранєвський Денис
Володимирович, Козерюк Євген Миколайович, Пекішев Руслан Г еннадійович, Ширшов Сергій_____
Володимирович, Мотузко Максим Сергійович, Хринівський Сергій Ігорович закінчили індивідуальне 
навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (протокол № 2432 від 23.12.2019 року).
________Термісти прокату й труб Нестеренко Віра Миколаївна, Грушевий Ігор Дмитрович, Копанєва
Ірина Анатоліївна закінчили індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол 
№ 24 від 17.01.2018 року); термісти прокату й труб Яценко Аліна Юріївна, Алмаз Наталя Вікторівна 
закінчили індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 181 від________
17.07.2018 року); терміст прокату й труб Дорошенко Дмитро Максимович закінчив індивідуальне 
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 334 від 08.10.2019 року); терміст 
прокату й труб Шульга Яна Василівна закінчила індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН
УКРАЇНА» (протокол № 317 від 12.12.2019 року); терміст прокату й труб Ващенко Сергій__________
Олександрович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 
166 від 15.07.2019 року).
__________Слюсар-ремонтник Ступін Сергій Вікторович здобув професійну підготовку в ЗАТ_______
«Регіональний учбово-науковий центр» (протокол № 313 від 09.09.2003 року), слюсар -ремонтник
Ципляков Вадим Петрович здобув професійну підготовку в ЗАТ «Регіональний учбово -науковий 
центр» (протокол № 186 від 30.05.2006 року), слюсар -ремонтник Бєляков Андрій Володимирович
закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 117 від_________
22.05.2013 року), слюсар-ремонтник Трифіленко Валерій Іванович закінчив індивідуальне навчання 
у ЗАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» (протокол №186 від 30.05.2006 року), слюсар-
ремонтник Терещенко Володимир Вікторович навчався у ЗАТ НЗБТ «Ніко Тьюб» (протокол №193 
від 22.11.2006 року).

Манько Наталя Олександрівна, Якимець Ірина Володимирівна, Асай Тетяна Климентіївна,
Воротникова Тетяна Олександрівна, Некрашевич Олена Олександрівна, Зеленяк Тамара____________
Володимирівна, Охремчук Євген Павлович, Сурган Алевтіна Василівна, Сулінов Андрій____________
Олександрович, Цибуленко Маргарита Іванівна, Шульгін Іван Вікторович, Пересипкіна Наталя 
Олексіївна, Щедрін Дмитро Олександрович, Андрухович Олексій Вікторович, Тумашевич Віктор 
Олександрович закінчили курсове навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» за 
професією машиніст крана металургійного виробництва (при управлінні вантажопідіймальними 
машинами та механізмами, що керуються з підлоги) по радіоканалу (протокол № 2047 від 28.01.2019
року); Романенко Юрій Миколайович пройшов навчання в ЗАТ «Регіональний учбово -науковий_____
центр» за професією машиніст крана металургійного виробництва при дистанційному керуванні по 
радіоканалу (без права керування кранами з кабіни) (протокол № 69 від 26.02.2008 року); Фречка
машин керованих з підлоги, Сударев Костянтин Іванович, Сафонов Дмитро Олександрович, Цимай



Євгеній Сергійович, Литвиненко Олег Вікторович, Г ришаков Юрій Олександрович пройшли
навчання в Нікопольському центрі професійної освіти за професією машиніст крана металургійного 
виробництва при дистанційному керуванні по радіоканалу (без права керування кранами з кабіни) 
(протокол №5 від 31.10.2019 року); Омельчук Анатолій Миколайович закінчив курсове навчання в 
ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» за професією машиніст крана металургійного виробництва (при 
дистанційному керуванні по радіоканалу без права керування кранами з кабіни) (протокол № 269 від 
29.08.2012 року).

Асай Тетяна Климентіївна, Воротникова Тетяна Олександрівна, Некрашевич Олена
Олександрівна, Якимець Ірина Володимирівна, Охремчук Євген Павлович, Сурган Алевтіна________
Василівна, Сулінов Андрій Олександрович, Цибуленко Маргарита Іванівна, Шульгін Іван 
Вікторович, Пересипкіна Наталя Олексіївна, Щедрін Дмитро Олександрович, Андрухович Олексій
Вікторович, Зеленяк Тамара Володимирівна закінчили курсове навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС_____
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» за професією стропальник (протокол № 2049 від 28.01.2019 року);_________
Леонова Вікторія Вікторівна закінчила індивідуальне навчання в ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ»
за професією стропальник (протокол № 204 від 27.10.2014 року); Макаров Артем Сергійович_______
пройшов навчання в Нікопольському центрі професійної освіти за професією стропальник (протокол 
№2 від 26.05.2008 року); Кириченко Андрій Олександрович навчався на курсах в ЗАТ НЗСТ 
«ЮТіСТ» за професією стропальник (протокол №26 від 30.06.2006 року); Люберець Олександр 
Сергійович, Сєдін Роман Павлович, Леухін Віталій Юрійович закінчили курсове навчання в ТОВ
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 63 від 19.03.2018 року); Кустов Дмитро Вікторович_____
закінчив Учбовий центр ТОВ «Консоль ЛТД» з професії стропальник (протокол № 4/с від 08.02.2008 
року); Чорний Андрій Станіславович закінчив курси в ПАТ Нікопольський завод феросплавів за 
професією стропальник (протокол №24 від 19.06.2002 року); Циганок Олександр Юрійович закінчив 
ДП «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО -КУРСОВИЙ КОМБІНАТ «МОНОЛІТ» за професіє^" 
стропальник (протокол № 651 від 14.07.2016 року); Завгородній Валентин Володимирович закінчив 
курсове навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» за професією стропальник 
(протокол № 1081 від 06.02.2017 року); Фречка Володимир Іванович закінчив курси перепідготовки 
в ДП ВАТ НПТЗ за професією стропальник (протокол № 183 від 24.07.2002 року); Прудкий Андрій 
Григорович закінчив курси в ВАТ НПТЗ за професією стропальник (протокол № 140 від 05.10.20 00 
року); Проскуров Ігор Анатолійович закінчив курсове навчання в ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН» за професією стропальник (протокол № 760 від 13.04.2016 року); Мовчан Олександр
Андрійович закінчив курсове навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 116 від
21.05.2018 року); Романенко Юрій Миколайович навчався на курсах в ЗАТ НЗСТ «ЮТіСТ» за
професією стропальник (протокол №37 від 31.05.2005 року); Сударев Костянтин Іванович,_________
Литвиненко Олег Вікторович, Гришаков Юрій Олександрович, Цимай Євгеній Сергійович, Сафонов 
Дмитро Олександрович навчалися в Нікопольському центрі професійної освіти за професією 
стропальник (протокол №10 від 18.11.2019 року); Шикалов Геннадій Васильович закінчив курсове
навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 93 від 04.05.2017 року); Жуков________
Володимир Володимирович навчався в ВРП НПТЗ за рпофесією стропальник (протокол №168 від 
13.06.1997 року); Гурба Едуард Сергійович, Заплавський Андрій Віталійович, Марченко Ярослав 
Миколайович закінчили курсове навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 116 від
21.05.2018 року); Кучеренко Віталій Григорович закінчив Нікопольське ПТУ -34 (протокол №1 від 
28.04.1994 року); Звєрєв Віталій Сергійович навчався в Нікопольському центрі професійної освіти за 
професією стропальник (протокол №1 від 28.10.2010 року); Шляхов Андрій Васильович навчався в 
Нікопольському центрі професійної освіти за професією стропальник (протокол №10 від 29.11.2007 
року); Борисенко Олександр Миколайович закінчив курси в ДП «ЦПП» ВАТ «НПТЗ» (протокол 
№272 від 26.09.2020 року).

________Машиніст крана металургійного виробництва Бондаренко Надія Іванівна здобула__________
професійну підготовку в «Нікопольському ПТУ №34» (протокол № 1 від 10.01.1983 року); машиніст 
крана металургійного виробництва Ісакова Зоя Миколаївна закінчила індивідуальне навчання в ТОВ 
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» (протокол № 318 від 18.12.2017 року); машиніст крана металургійного 
виробництва Балакірєва Любов Іванівна здобула професійну підготовку в «Нікопольському ПТУ
№34» (протокол № 4 від 05.07.1988 року); машиніст крана металургійного виробництва Мухіна



Оксана Іванівна здобула професійну підготовку в «Нікопольському ПТУ №34» (протокол № 1 від
15.03.1999 року); машиніст крана металургійного виробництва Мінченко Юлія Олександрівна 
здобула професійну підготовку в «Нікопольському ПТУ №42» (протокол № 13 від 27.06.2001 року); 
машиніст крана металургійного виробництва Мазур Ірина Анатоліївна здобула професійну 
підготовку в «Нікопольському ПТУ №34» (протокол № 1 від 18.03.1985 року); машиніст крана 
металургійного виробництва Лебідь Вікторія Вікторівна здобула професійну підготовку в 
«Нікопольському ПТУ №34» (протокол № 2 від 30.05.2007 року); машиніст крана металургійного 
виробництва Мала Тетяна Сергіївна закінчила індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН 
УКРАЇНА» (протокол № 120 від 23.05.2018 року); машиніст крана металургійного виробництва 
Таран Олександр Михайлович закінчив індивідуальне навчання в ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» 
(протокол № 196 від 18.02.2017 року).

__________ Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці комісією ТОВ «ВО «ОСКАР».

Працівники підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, періодично, але не рідше
одного разу на два роки, проходять медичний огляд в КП «Нікопольська міська лікарня №4»_______
Дніпропетровської обласної ради», договір №01/1 -01/20 від 02.01.2020 року про надання медичних
послуг.____________________________________________________________________________________

_____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з
експлуатації). Електрообладнанню своєчасно проводяться електричні випробування відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників підприємствами, що мають у своєму 
складі відповідні випробувальні лабораторії та документи дозвільного характеру. Договір №30/20 - 
16-2/115 від 01 травня 2020 року з ФОП Прищепа В.А. на виконання лабораторних вимірювань опору 
розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей і устаткування пристроїв 
блискавкозахисту та перевірка, (огляд) системи блискавкозахисту, з наданням протоколів
вимірювання та актів перевірки, (огляду) системи блискавкозахисту. Технічний огляд______________
вантажопідіймальних кранів та машин проводиться у встановлені строки спеціалістами експертної 
організації. Договір підряду № 14-3/178 від 26.06.2020 року з ТОВ «ДІАКОН» на надання послуг
(роботи) проведення експертного обстеження, технічного огляду та електротехнічних вимірів_______
обладнання, неруйнівного контролю метала, геодезичної зйомки кранових колій згідно дозвільних
документів.________________________________________________________________________________

При виконанні зварювальних робіт використовується нижче зазначене зварювальне
обладнання:________________________________________________________________________________
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000-1-1, заводський №2152, 1975р.в.,
СРСР;_____________________________________________________________________________________
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000, заводський №1220, 1975р.в., СРСР; 
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000, заводський №13308, 1975р.в., СРСР; 
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000, заводський №13334, 1975р.в., СРСР; 
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000-1-1, заводський №2511, 1975р.в.,
СРСР;_____________________________________________________________________________________
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000-1-1, заводський №2481, 1975р.в.,
СРСР;_____________________________________________________________________________________
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000-1-1, заводський №2482, 1975р.в.,
СРСР;_____________________________________________________________________________________
-Випрямляч електрозварювальний багатопостовий ВКСМ-1000-1-1, заводський №2490, 1975р.в.,
СРСР;_____________________________________________________________________________________
-Випрямляч зварювальний ВДМ-1001, заводський №431, 1980р.в., СРСР;_________________________
-Випрямляч зварювальний ВД-301УЗ, заводський №13506, 1978р.в., СРСР;
-Випрямляч зварювальний ВД-306УЗ, заводський №10092, 1992р.в., Росія,

експлуатаційної документації,

_____ На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт:_________
- працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального_______
захисту;___________________________________________________________________________________
- наказом по підприємству від 01.06.2020 року № 131-1 затверджено Положення про забезпечення
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту



працівників TOB «BO «OCKAP» та Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників ТОВ «ВО «ОСКАР»;__________________
- засобам індивідуального захисту та пристосуванням проводяться огляди та необхідні______________
випробування із занесенням у відповідні журнали.______________________________________________

засобів індивідуального захисту,
______ Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому_____
числі необхідних для виконання зазначених в Декларації робіт, а саме: НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік
робіт з підвищеною небезпекою» затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці № 15 від_________
26.01.2005 року, НПАОП 28.5-1.02-07 «Правила охорони праці при термічній обробці металів»_____

затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 315 від 18.12.2007 року, НПАОП 28.0-1.30-12_______
«Правила охорони праці при роботі з абразивним інструментом» затвердженого наказом МНС 
України № 1277 від 22.10.2012 року, НПАОП 0.00-1.68-13 «Правила охорони праці під час холодного 
оброблення металів» затвердженого наказом Міненерговугілля України № 749 від 15.10.2013 року, 

НПАОП 0.00-1.65-88 «Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря» 
затвердженого Держгіртехнагляд СРСР 12.04.1988 року, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони

праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного_______
обладнання» затвердженого наказом Мінсоцполітики № 62 від 19.01.2018 року, НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» затвердженого 
наказом Мінсоцполітики № 333 від 05.03.2018 року, НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем

газопостачання» затвердженого наказом Міненерговугілля України № 285 від 15.05.2015 року,_______
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості» затвердженого_______
наказом Держгірпромнагляду № 289 від 22.12.2008 року, НПАОП 27.2-1.01-09 «Правила охорони 
праці в трубному виробництві» затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 171 від 15.10.2009 
року, НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах
чорної металургії» затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 183 від 20.08.2008 року,_________

НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці в газовому господарстві підприємств чорної__________
металургії» затвердженого наказом Держгірпромнагляду № 218 від 29.12.2009 року,________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»________
затвердженого наказом Міненерговугілля України № 966 від 19.12.2013 року.

Розроблені програми навчання, екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони 
праці за посадами та професіями._____

________На підприємстві створено кабінет охорони праці, який оснащений нормативно-правовими
актами з охорони праці, плакатами, стендами.

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