
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД
ФЕРОСПЛАВІВ»__________________________________________________________________

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

місцезнаходження,
______________________________________ 00186520____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________Куцій Володимир Семенович_____________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_____ :_____ тел. (0566)654-236, факс: (0566)654-628, E-mail: 01@nzf.com.ua_________ __

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

адреса електронної пошти;
_____________________ Роботи виконуються на територіїї України_____________________

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

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

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 30 червня 2020 року

(дата проведення аудиту)
Я, Куцін Володимир Семенович______________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
-  випробування 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: 
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання);_______________________ _

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

-  устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання), а саме:_____________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
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пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 в складі:______________________________
установка випробування захисних засобів УИЗС-15, 1972 р.в., СРСР;___________________
апарат випробування ізоляційного масла АИИ-7Р, 1972 р.в., СРСР;____________________
установка для випробування масла YHM-90, 2004 р.в., Україна;________________________
апарат для випробування твердих діелектриків АИД-70, 1989 р.в., СРСР;_______________
автоматизована установка для вимірювання діелектричних втрат трансформаторного
масла «Тангенс 3M», 2002 р.в., Україна;______________________________________________
мост змінного струму висовольтний автоматичний «СА 7100-3», 2018 р.в., Україна;_____
комплектно випробувальна станція ЕРУ ЦPMУ-2 в складі:____________________________
стенд випробування високовольтних електродвигунів до 1GG0 кВт, 1978 р.в., СРСР;_____
апарат випробування підвищеною напругою НОM-5, 1978 р.в., СРСР;__________________
розподільча установка РУ-21 6 кВ в кількості 5 комірок, а саме:________________________
комірка КВЕ-б-13, 1980 р.в., СРСР;__________________________________________________
комірка КВЕ-1Р-01, 1980 р.в., СРСР;_________________________________________________
комірка КВЕ-1Р-13, 1980 р.в., СРСР -  2 одиниці;______________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються
комірка m Q M -6 , 1980 р.в., СРСР.___________________________________________________

та/або експлуатуються(застосовуються) без отримання відповідного дозволу
Кількість робочих місць -12 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_________
виникнення травм -  9_______________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Адміністративно-побутові приміщення -  2, знаходяться за адресою: м. Нікополь,_______

вулиця Електрометалургів 31G, 2 цехи -  (HM R HPMY-2), дільниць -  2.________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів

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

базі АТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від
14.11.2018 № ОП443-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1 -1.G6-G8, Правила охорони праці в 
металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.G1-G8, Правила охорони праці у 
феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.G1-09 (протокол від 14.11.2018 р. № 443-18). 
Головний інженер Лапін Є.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 № ОП443-18), Правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 
27. 1-1.G6-G8; Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.G-1.G1-G8, 
Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.G1-G9 (протокол
від 14.11.2018 р. № 443-18).___________________________________________________________
Н ачальник слухби охорони праці Глущенко С.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 
№ ОП443-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на. підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1 -1.G6-G8, Правила охорони праці в металургійній



промисловості НПАОП 27.0-1.G1-G8, Правила охорони праці у феросплавному
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском (протокол від 14.11.2018 р. № 443-18)._______________
Головний енергетик Семенов О.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 
№ ОП443-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол від 14.11.2018 р. № 443-18), пройшов 
навчання і перевірку знань в КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської 
областної Ради» Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП
40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. (протокол від 24.04.2018 р. № 79).______
Майстер ЦМП Багулін Д.С. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на. підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 28.12.2018 р. № 60); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 18.10.2019 р.
№ 14).______________________________________________________________________________
Майстер ТТМП Ірза С.Ф. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на, підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах



чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 06.12.2019 р. № 30); пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 05.12.2019 р.
№ 225)._____________________________________________________________________________

Майстер ЦРМУ-2 Гуров М.І. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71
13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній 
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства 
металургіїї СРСР, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах 
чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001
14 (протокол від 23.02.2018 р. № 19); пройшов чергову перевірку знань в загально
заводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП
40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил 
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 23.01.2020 р.№ 240).
На підприємстві регулярно переглядаються накази та розпорядження стосовно питань 
охорони праці.______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові осіб, ікі відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 28.01.2005 № 22 створено службу охорони праці._________________________
Затверджено 29.12.2018 № 441 Положення про службу охорони праці АТ 
«Нікопольський завод феросплавів» головою правління, генеральним директором заводу. 
Розпорядження від 26.08.2020 № 126 Про призначення осіб, відповідальних за справний 
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства структурних підрозділів.
Наказ від 04.06.2020 № 188 Про призначення відповідальної особи за 
електрогосподарство заводу і затвердження складу комісії з перевірки знань на групу з
електробезпеки -  головний енергетик Семенов О.П.__________________________________
Склад комісії з перевірки знань на групу з електробезпеки:______________________________
Голова комісії -  головний енергетик Семенов О.П.;____________________________________
Члени комісії -  заступник головного енергетика Буберенко І.Г. (голова комісії на час

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

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



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

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

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

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

Затверджено 13.07.2012 № 2 Посадову інструкцію майстра релейного захисту й високо
вольтного устатковання пічних підстанцій ЕТЛ ЦМП директором з персоналу та
соціальних питань.___________________________________________________________________
Затверджено 16.10.2010 № 1 Посадову інструкцію майстра з ремонту устаткування КВС
ЕРД ЦРМУ-2 директором з персоналу та соціальних питань.____________________________
Затверджено 05.04.2017 № 1 Робочі інструкції електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 5 та 6 розрядів бригади № 1 ЕТЛ ЦМП директором з
економіки та праці.__________________________________________________________________
Затверджено 22.11.2011 № 2 Робочі інструкції електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування 5 та 6 розрядів КВС ЕРД ЦРМУ-2 директором з
економіки та праці.__________________________________________________________________
Н аказ від 24.04.2017 № 141 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху мереж і підстанцій, які щороку проходять спеціальне 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Н аказ від 06.02.2018 № 59 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху з ремонту металургійного устаткування-2, які проходять
щороку спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці._________________
Н аказом від 02.01.2020 № 6 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік
по ЦМП (№ БПІ 23.27.18).___________________________________________________________
Наказом від 24.12.2019 № 395 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020
рік по ЦРМУ-2 (№ БПІ 18.13.18)._____________________________________________________
Наказом від 11.04.2017 № 111 затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, де є 
потреба у професійному доборі, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і
щорічна перевірка знань з питань охорони праці._______________________________________
Наказом від 14.08.2017 № 242 затверджено навчальні плани та програми спеціального 
навчання з питань охорони праці для працівників, які зайняті на роботах підвищеної
небезпеки у АТ НЗФ.________________________________________________________________
Наказом від 18.05.2018 № 161 введено в дію Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці.____________________________________
Н аказ від 20.02.2020 № 53 Про призначення працівників, відповідальних за безпеку робіт, 
що виконуються в електроустанвках._________________________________________________



Наказ від 18.08.2020 № 273 Про внесення доповнень до наказу від 20.02.2020 № 53 «Про
призначення працівників, відповідальних за безпеку робіт, що виконуються в електро-
устанвках»._________________________________________________________________________
Наказ від 20.02.2020 № 54 Про призначення адміністративно-технічних працівників,
яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок._______________________________
Наказ від 20.02.2020 № 55 Про призначення працівників, які мають право вести
оперативні переговори та виконувати оперативні перемикання в електроустановках._____
Електромонтер Каракулов О.М. пройшов навчання в Нікопольському металургійному 
технікумі та отримав кваліфікацію прокатне виробництво, IV кваліфікаційна група з 
електробезпеки до та понад 1000 В, пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 26.12.2019 р. № 27). 
Електромонтер Кульнєв С.В. пройшов навчання в Криворізькому технікумі гірничної 
електромеханіки та отримав кваліфікацію технік-електромеханік, IV кваліфікаційна група 
з електробезпеки до та понад 1000 В, пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.09.2020 р. № 8). 
Електромонтер Попова І.В. пройшла навчання в Харківському політехнічному інституті 
та отримала кваліфікацію інженер-системотехнік, IV кваліфікаційна група з електро
безпеки до та понад 1000 В, пройшла чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії 
з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в
Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 01.11.2019 р. № 17).___________________________
Електромонтер Кобеляцька Д.П. пройшла навчання в Харківському національному 
автомобільно-дорожному університеті та отримала кваліфікацію спеціаліст з транс
портних технологій, IV кваліфікаційна група з електробезпеки до та понад 1000 В, 
пройшла чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А
01.001-14 (протокол від 30.01.2020 р. № 31).___________________________________________
Електромонтер Муравйов В,М. пройшов навчання в Державному інституті підготовки 
та перепідготовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст автоматизації та 
комп’ютерно-інтегрованих технологій, IV кваліфікаційна група з електробезпеки до та 
понад 1000 В, пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні
НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.02.2020 р. № 39).___________________________________
Електромонтер Єгоров А.В. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та 
перепідготовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст автоматизації та комп’ютерно- 
інтегрованих технологій, IV кваліфікаційна група з електробезпеки до та понад 1000 В, 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А
01.001-14 (протокол від 02.03.2020 р. № 40).___________________________________________



Електромонтер Щербань О.Ю. пройшов навчання в Національній металургійній
академії та отримав кваліфікацію бакалавр з електромеханіки, IV кваліфікаційна група з 
електробезпеки до та понад 1000 В, пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 31.07.2020 р. № 69). 
Електромонтер Зайкова Н.В. пройшла навчання в Нікопольському металургійному 
технікумі та отримала кваліфікацію технік-електрик, IV кваліфікаційна група з 
електробезпеки до та понад 1000 В, пройшла чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 09.04.2020 р. № 317) 
Електромонтер Іванов О.С. пройшов навчання в Нікопольському металургійному 
технікумі та отримав кваліфікацію техніек-електрик, IV кваліфікаційна група з 
електробезпеки до та понад 1000 В, пройшов чергову перевірку знань в 
загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 25.11.2019 р. № 197) 
Працівники підприємства при прийомі на роботу проходять навчання, стажування на 
робочому місці та щорічну перевірку знань комісією підприємства з питань охорони 
праці, а саме на право виконання робіт з підвищеною небезпекою в охоронних зонах ліній 
електропередач, монтажу та налагодження електроустановок, допуск до високовольтних 
випробувань під напругою в електроустановках до і вище 1000 В (протоколи засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.07.2020 № 30, від 06.07.2020 № 37,
від 19.11.2019 № 54)._________________________________________________________________
Працівникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці: вступний, 
первинний, повторний -  1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою. позапла
новий та. цільовий._________________________________________________________________

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

У наявності є паспорти -  паспорт електротехнічної лабораторії ТТМП, затверджений 
головним інженером 18.06.2020. з відомостями щодо процесів вимірювання та паспорт 
комплектної випробувальної станції ЕРД ТТРМУ-2. затверджений головним інженером
15.05.2013. з відомостями щодо процесів вимірювання. Також є наступна експлуатаційна 
документація -  паспорт та інструкція з експлуатації установки випробування захисних 
засобів УИЗС-15; паспорт і інструкція з експлуатації апарата випробування ізоляційного 
масла АИИ-70; паспорт з інструкцією по експлуатації установки для випробування масла 
УИМ-90; паспорт та інструкція з експлуатації апарата для випробування твердих 
діелектриків АИД-70; паспорт та інструкція з експлуатації автоматизованої установки для 
вимірювання діелектричних втрат трансформаторного масла «Тангенс 3М»; настанова з 
інструкцією по експлуатації моста змінного струму висовольтного автоматичного «СА 
7100-3»; паспорт з описом процесу вимірювання вимірювачем опору заземлення Ф4103- 
М1; паспорт та інструкція з експлуатації апарата випробування підвищеною напругою 
НОМ-5; паспорта з інструкціями по експлуатації комірок КВЕ-6-13, КВЕ-10-01, КВЕ-10- 
13 та КНОМ-6; паспорт і інструкція з експлуатації стенда випробування високовольтних 
електродвигунів понад 1000 кВт. Процеси вимірювання на, підприємстві виконуються 
згідно Свідоцтва від 03.07.2020 року № ПЧ 06-2/614-2020, яке засвідчує технічну



компетентність електротехнічної лабораторії цеху мереж та підстанцій. На підприємстві 
діють: дозвіл № 0507.16.12 на право екплуатації технологічного електрообладнання 
напругою понад 1000 В (до 90 кВ включно) та дозвіл на виконання випробування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, згідо статті 1 Закону України «Про 
дозвільну систему у сфері господарської діяльності» із застосуванням принципа мовчазної 
згоди (інформація для АТ НЗФ Державної служби України з питань праці від 26.12.2015 
№ 12858/1/12-ДП-15). На підприємстві один раз на три роки проводяться опосвідчення 
стану безпеки електроустановок споживачів (акти від 30.01.2020 № 2, від 10.02.2020 № 3). 
Для проведення робіт з підвищеною небезпекою на об’єктах використовується пересувна 
електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 в складі: установка випробування захисних засобів 
УИЗС-15, апарат випробування ізоляційного масла АИМ-80, установка для випробування 
масла УИМ-90, апарат для випробування твердих діелектриків АИД-70, автоматизована 
установка для вимірювання діелектричних втрат трансформаторного масла «Тангенс 3М», 
мост змінного струму висовольтний автоматичний «СА 7100-3». На все обладнання є 
паспорти та інструкції (настанови) з експлуатації. АТ НЗФ забезпечений нормативно - 
правовою документацією, яка регламентує безпечну експлуатацію заявленого 
устотковання. Пересувна електротехнічна лабораторія ЕТЛ-10 має в наявності: покажчики 
напруги УВН80-2М -  2 шт., покажчик напруги УВН35 -  1 шт., штанги оперативні ШО-10
-  2 шт., рукавички діелектричні безшовні -  5 пар, боти діелектричні -  3 пари, комплект 
попереджувальних плакатів («Вилазити тут» -  2 шт., «Працювати тут» - 2 шт., 
«Випробування. Небезпечно для життя» -  2 шт., «Стій. Напруга» -  2 шт., «Не влазь. Уб’є»
-  2 шт., «Заземлено» -  2 шт., «Не вмикати. Роботи на лінії» -  2 шт., «Не вмикати. 
Працюють люди» -  2 шт., «Робота під напругою. Повторно не вмикати» -  2 шт., 
«Обережно. Електрична напруга» -  2 шт.).Відповідно до Норм безоплатної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08, електромонтери 
забезпечені засобами індивідуального захисту: костюм -  12 місяців, черевики -  12 місяців, 
рукавички -  1 місяць, окуляри захисні -  до зносу, каска захисна -  до зносу, взимку куртка 
утеплена -  36 місяців. На. підприємстві один раз на рік проводиться вимірювання опору 
розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей і устаткування 
вимірювачем опору заземлення Ф4103-М1 (протоколи від 22.06.2020 № 288, від
05.11.2019 № 442, від 15.09.2020 № 242). Встановлено порядок зберігання, видачі та 
обліку засобів захисту із записом в «Журналі обліку та зберігання засобів захисту». Усі 
працівники при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично один раз 
на рік проходять медичничний огляд.___________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На АТ НЗФ ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», 
«Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці», «Журнали протоколів 
перевірки знань», «Журнали протоколів перевірки знань електротехнічних та 
електротехнологічних робітників», «Журнали обліку та огляду такелажних засобів, 
механізмів та пристосувань», «Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці», «Журнали
зберігання та обліку електрозахисних засобів».________________________________________
СТП НЗФ СОП 09-2017, затверджений головою правління, генеральним директором____
заводу 15.06.2017 «Система управління охороною праці. Організація функціонувань», 
який визнвчає комплекс заходів, спрямованих на нормативно-правове , наукове, 
інженерно-технічне та інформаційно-технічне забезпечення функціонування системи 
управління охороною праці заводу, встановлює єдиний порядок діяльності керівників,



спеціалістів, службовців, робітників з питань охорони праці. Перелік законо-давчих актів,
стандартів, положень, норм і правил, необхідних для здійсненя функцій із керівництва
діяльністю відображено в Додатку Ж._________________________________________________
СТП НЗФ СОП 10-2017. затверджений головою правління, генеральним директором 
заводу 22.06.2017 «Система управління охороною праці. Загальні обов’язки та 
відповідальність персоналу заводу з охорони праці». Стандарт встановлює єдиний 
порядок діяльності керівників, спеціалістів, службовців, робітників з питань охорони
праці._______________________________________________________________________________
СТП НЗФ СОП 11-2017. затверджений головою правління, генеральним директором 
заводу 07.06.2017 «Система управління охороною праці. Порядок розробки інструкцій з 
охорони праці». Стандарт встановлює єдиний порядок розробки, перегляду, оформлення,
погодження, введення в дію, скасування та обліку інструкцій з охорони праці;___________
Закон України «Про охорону праці» від 14.09.1992 № 2695 -  ХІІ Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про охорону праці від 21.12.2002»;__________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Наказом 
Міністерством палива і енергнтики України від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу
Міністерства палива і енергетики України 13.02.2012 № 91);____________________________
Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01;____________________
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98;_____
Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій
на виробництві, затверджені Постановою КМ України від 17.04.2019 № 337;____________
Ліцензія Міністерства освіти і науки України № 527044 серія АЕ, видана АТ НЗФ
01.09.2014. про надання освітних послуг АТ НЗФ навчальними закладами, пов’язаних з 
одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог до професійно -технічного 
навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації (згідно пункта 6, статті 21 Закона 
України про ліцензування видів господарської діяьності ліцензія № 527044 серія АЕ з
обмеженим терміном дії є безстроковою)._____________________________________________

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

В.С. Куиііі
(підпис) (ініціали та прізвище)

. 20__р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці________________ 20__ р. № ______________________ .

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

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