
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;
________ Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Електрометалургів, 310_______

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

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

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002
№ 1788, страху-_________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,
вання не проводиться, так як АТ НЗФ не є об’єктом підвищеної небезпеки_________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24 червня 2020 р.

(дата проведення аудиту)
Я,__________________________Куцін Володимир Семенович_____________________ __

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

або фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що
є ємностями для газового моторного палива_______________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
повітрозбирач 94-73160, У= 6,3 м3, (зав. №№ 94-73160/4, 94-73160/6, 94-73160/7), 1994 р.в.,
Україна -  3 одиниці;_________________________________________________________________
повітрозбирач В-10.0-1-УХЛ1, У= 10,0 м3, (зав. №№ 7, 8), 2010 р.в., Україна -  2 одиниці,
ресивер У= 10,0 м3, (зав. №№ 1, 2), 2014 р.в., Україна -  2 одиниці,________________________
автоклав АВТМ 1200x3000-12.5, У= 3,39 м3, (зав. № 222-054), 1992 р.в., Росія,_____________
повітрозбирач В-6,3-1-УХЛІ, У= 6,3 м3, (зав. №№ 37609, 37624, 37626), 2004 р.в., Україна -  3 
одиниці,___________________________________________________________________________
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повітрозбирач Кр. 2-1489-00, V= 1,0 м3, (зав. № 11601), 1977 р.в., Японія,_________________
ресивер V= 6,3 м3, (зав. №№ 3282, 3285, 3288), 1964 р.в., СРСР -  3 одиниці,_______________
газифікатор ГХК-8/16-2000, V= 8,0 м3, (зав. № 9011012), 1990 р.в., СРСР,_________________
блок очистки повітря, (зав. № 930006/5840), 1993 р.в.,Україна,___________________________
посудина установки сушіння піску, (без номера), 1970 р.в., СРСР,________________________
повітрозбирач 28.01.04.00-425СБ, V= 0,14 м3, (зав. № 8238), 1992 р.в., Україна,____________
повітрозбирач SkTP 25/3150 «ERFURT», (зав. № 16), 1975 р.в., Німеччина,________________
повітрозбирач МВ 1330, (зав. № 32), 1990 р.в., СРСР,____________________________________
апарат котловий термолексаційний КТР-4, (зав. №№ 243/2949, 253/2960), 1992 р.в., Росія -
2 одиниці,_________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
повітрозбирач ВС-5,00, V= 5,0 м3, (зав. №№ 0616, 0618, 0714, 05713, 06153, 08366, 08470, 
08661, 08685,), 1974 р.в., 1974 р.в., 1974 р.в., 1975 р.в., 1981 р.в., 1981 р.в., 1981 р.в., 1981 р.в.,
1981 р.в., СРСР -  9 одиниць,_________________________________________________________
повітрозбирач RECIPIENTE A PRESSIONE, V= 2,0 м3, (зав. № RO6317/92), 1984 р.в., Італія,
стерилізатор паровий ГК-100-02, (зав. № 0219008), 2018 р.в., Україна,____________________
стерилізатор паровий ГК-100-03, (зав. № 566), 2010 р.в., Україна,________________________
парогенератор Кр. 550.03.00.000.1 (зав. № 0419030), 2019 р.в., Україна,___________________
ємність камерного насосу, V= 1,5 м3, (зав. № 2612), 1989 р.в., СРСР,______________________
повітрозбірник К17/90-ИС, V= 6,3 м3, (зав. №№ 94-73160/2, 94-73160/3), 1994 р.в., Україна -
2 одиниці,__________________________________________________________________________
повітрозбірник ПКСД-5,25Д, V= 0,15 м3, (зав. №№ 279, 534), 2002 р.в., 2010 р.в., Україна -  2
одиниці,___________________________________________________________________________
посудина установки набризгу бетонної сумуші СБ-67Б-1, V= 0,32 м3, (зав. №№ 490, 606),
1986 р.в., 1988 р.в., СРСР -  2 одиниці.________________________________________________

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

Кількість робочих місць - 63, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  44_________________________________________________________________________

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

Адміністративно-побутові приміщення в кількості 18 одиниць знаходяться за адресою: 
м. Нікополь, вул. Електрометалургів 310, 12 цехів -  (ТТВФ. ТСЦ, АГИ. ТТВПФВ. ТТРМУ-1. 
ЦВТ, ЦМП, РБЦ, РМЦ, ЦБУ, ЗЦ, МСЧ)._______________________________________________

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 законодав
чих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) (протокол від 14.11.2018 
№ ОП433-18), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на. підприємствах чорної 
металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці в металургійній промисловості 
НПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35
1.01-09 (протокол від 14.11.2018 № 433-18).____________________________________________
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 № ОП433-18); 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, Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол від
14.11.2018 № 433-18).________________________________________________________________

Начальник служби 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 
№ ОП433-18); 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 22.01.2019 р. № 147); 
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, 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00
1.81-18 (протокол від 14.11.2018 № 433-18).____________________________________________

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 № ОП433-18), 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. 5 (протокол від 24.04.2018 р. № 79); 
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, 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00
1.81-18 (протокол від 14.11.2018 № 433-18).____________________________________________

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



електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 5 
(протокол від 11.11.2020 р. № 106), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском (протокол від 20.08.2018 р. № 62),________________________________
Майстер ЦВПФВ Недолуга М.С. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 
0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та 
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, 
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на 
підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 16.02.2018 р. № 12); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 5 
(протокол від 02.09.2020 р. № 71), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 19.07.2018 р. № 46),_________________________________

Майстер АГЦ Островський Ю.О. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00 -1.71-13, 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 
0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та 
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, 
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на 
підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 5 
(протокол від 03.07.2018 р. № 22), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 21.08.2018 р. № 63),________________________________

Майстер АГЦ Касьянов А.Ю. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 06.04.2018 р. № 36); 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 03.02.2020 р. № 194), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 17.07.2018 р. № 44),________________________________

Старший майстер ЦРМУ-1 Агєєв М.Є. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 
0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та 
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, 
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на 
підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.02.2018 р. № 17); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 5 
(протокол від 09.01.2020 р. № 144), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 16.08.2018 р. № 61),_________________________________

Майстер ТТВФ Бакаєв А.Б. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00 -1.71-13, 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 
0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та 
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, 
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на 
підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на, підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної



безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.03.2018 р. № 31); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 5 
(протокол від 16.11.2020 р. № 115), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 01.08.2018 р. № 55),________________________________

Майстер ЦВФ Рогожніков Д.І. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 30.11.2018 р. № 58); 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 10.12.2018 р. № 489), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 01.11.2018 р. № 12),________________________________

Начальник дільниці ТСЦ Нечипас В.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загальнозаводською 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 28.09.2018 р. № 56); 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 03.02.2020 р. № 71), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,
що працює під тиском (протокол від 16.07.2018 р. № 42),________________________________
Начальник ТВД ЗЦ Ляшенко О.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 23.06.2018 р. № 53); 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 07.02.2020 р. № 547), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 24.07.2018 р. № 48),________________________________

Заступник начальника ЦБУ Хомутенко П.А. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань загальнозаводською 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 13.04.2018 р. 
№ 38); 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 20.08.2020 р. № 691), Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від 08.08.2018 р. № 58),_________

Електромеханік РМТТ Михайленко А.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загальнозаводською 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 30.03.2018 р. № 32); 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 12.11.2020 р. № 708), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 31.07.2018 р. № 54),________________________________

Електромеханік ЦВТ Каряка Ю.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», 
Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00 -1.71-13, 
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 
0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та 
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві, Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, 
Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на 
підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної 
безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 31.08.2018 р. № 55); 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. № 228), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 24.07.2018 р. № 48),________________________________

Начальник дільниці ЦВТ Коренчук Н.С. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку 
знань загальнозаводською 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 25.05.2018 р. № 49); 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 30.10.2020 р. № 142), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 30.07.2018 р. № 53),_________________________________

Заступник начальника ЦМП Малишко М.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та 
перевірку знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про 
охорону праці», Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями 
НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08, 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, Правила охорони праці в металургійній промисловості 
НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт 
підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, 
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії 
НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35
1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 31.08.2018 р. 
№ 55); 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 12.05.2020 р. № 255), Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від 06.08.2018 р. № 56),_________

Майстер ТТМП Агєєв А.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 25.05.2018 р. № 49); 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 06.12.2019 р. № 25), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 06.08.2018 р. № 56),_________________________________

Завідуючий хірургічним відділенням МСЧ Черкасов О.А. пройшов навчання на базі АТ 
НЗФ та перевірку знань загальнозаводською 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 12.10.2018 р. 
№ 57); 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 27.03.2019 р. № 220), Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від 06.08.2018 р. № 56),_________

Майстер РБЦ Каширський О.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 11.03.2020 р. № 666), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 04.03.2019 р. № 5),_________________________________

Майстер РБТТ Шконда М.М. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 12.10.2018 р. № 57); 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 17.11.2020 р. № 805), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 19.07.2018 р. № 46),________________________________

Старший майстер Молодцов Б.Г. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозаводською 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 21.07.2020 р. № 14); пройшов чергову 
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р. 5 
(протокол від 13.09.2020 р. № 694), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском (протокол від 20.08.2018 р. № 62),________________________________

(прізвище, ім’я та 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.___________________________
Наказ від 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 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____ Г лущенко
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 1.1.;______________________________________
голова профспілкового комітету (за згодою) Романенко В.І.______________________________
Наказ від 02.01.2020 № 2 Про навчання працівників заводу в 2020 році та склад комісії з
перевірки знань._____________________________________________________________________
Голова комісії -  головний енергетик Семенов О.П.;_____________________________________
Члени комісії -  провідний інженер бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ 
Сидоренко С.І.;_____________________________________________________________________



представник СОП;__________________________________________________________________
начальник служби охорони праці Глущенко С.В.;______________________________________
інженер-енергетик з енергонагляду ВГЕ Ванін В.І._____________________________________
Наказ від 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.____________________________________
Наказом від 26.03.2020 № 98 призначено відповідальною особою за справний стан і безпеч

ну експлуатацію обладнання, що працює під тиском енергетика ЦВПФВ Демчука 
Р.М.
Наказом від 11.02.2020 № 44 призначено відповідальними особами за справний стан і без
печну експлуатацію обладнання, що працює під тиском майстрів АГЦ Островського Ю.О.
та Касьянова А.Ю.___________________________________________________________________
Наказом від 25.05.2020 № 162 призначено відповідальною особою за справний стан і без
печну експлуатацію обладнання, що працює під тиском старшого майстра ТТРМУ-1
Агєєва М.Є.________________________________________________________________________
Наказом від 01.10.2019 № 310 призначено відповідальними особами за справний стан і без
печну експлуатацію обладнання, що працює під тиском майстрів ЦВФ Рогожнікова Д.І. та
Бакаєва А.Б.________________________________________________________________________
Наказом від 31.10.2018 № 356 призначено відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском начальника дільниці ТСЦ
Нечипаса В.В.______________________________________________________________________
Наказом від 22.04.2020 № 131 призначено відповідальною особою за справний стан 
і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском начальника ТВД ЗЦ
Ляшенко О.В.______________________________________________________________________
Наказом від 26.10.2020 № 335 призначено відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском заступника начальника. ТТБУ
Хомутенко П.А._____________________________________________________________________
Наказом від 19.09.2018 № 299 призначено відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском електромеханіка, РМТТ
Михайленко А.П.____________________________________________________________________
Наказом від 02.11.2018 № 367 призначено відповідальною особою за справний стан 
і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском електромеханіка. ТТВТ
Каряку Ю.В.________________________________________________________________________
Наказом від 23.04.2018 № 144 призначено відповідальною особою за справний стан 
і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском начальника дільниці ТТВТ
Коренчук Н.С.______________________________________________________________________
Наказом від 05.11.2018 № 370 призначено відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском заступника начальника, ТТМП 
Малишка М.М.______________________________________________________________________



Наказом від 31.08.2018 № 273 призначено відповідальною особою за справний стан і
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском завідувача хірургічного відді
лення МСЧ Черкасова О. А.___________________________________________________________
Наказом від 13.07.2020 № 238 призначено відповідальними особами за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском майстра РБЦ Каширського О.В.,
старшого майстра РБЦ Молодцова Б.Г., майстра РБЦ Шконду М.М.______________________
Наказом від 24.12.2019 № 393 затверджено перелік загальнозаводських інструкцій з охо
рони праці на 2020 рік
Наказом від 27.12.2019 № 412 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік
по ЦВПФВ (№ БПІ 14.21.18)._________________________________________________________
Наказом від 23.12.2019 № 389 та від 10.07.2020 №235 затверджено перелік інструкцій з охо
рони праці на 2020 по АГЦ (№ БПІ 11.11.20).___________________________________________
Наказом від 08.01.2020 № 8 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 по

ЦРМУ-1 (№ БПІ 17.12.19).___________________________________________________________
Наказом від 27.12.2019 № 411 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по на 2020
рік по ЦВФ (№№ БПІ 03.11.19,БПІ 03.34.18, БПІ 03.42.18),______________________________
Наказом від 02.02.2020 № 7 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік по
ТСЦ (№№ БПІ 27.45.19, БПІ 27.49.19).________________________________________________
Наказом від 10.01.2020 № 13 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік по
ЗЦ (№№ БПІ 30.07.19, БПІ 30.75.18).__________________________________________________
Наказом від 03.02.2020 № 35 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік по
ЦБУ (№№ БПІ 38.23.18, БПІ 38.17.20).________________________________________________
Наказом від 24.12.2020 № 394 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік
по РМЦ (№ БПІ 16.01.18).____________________________________________________________
Наказом від 09.01.2019 № 9 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік по
ЦВТ (№№ БПІ 13.03.18, БПІ 15.33.18).________________________________________________
Наказом від 02.01.2020 № 6 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік по
ЦМП (№ БПІ 23 .13.18);_____________________________________________________________
Наказом від 11.08.2020 № 256 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік
по МСЧ (№ БПІ 83.09.20);___________________________________________________________
Наказом від 27.12.2019 № 415 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік
по РБЦ (№№ БПІ 53.24.18, БПІ 53.48.18, БПІ 53.50.18);__________________________________
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;_______________________________________________
Затверджено 14.09.2012 Посадову інструкцію енергетика. ТТВПФВ виконуючим обов’язки
директора з персоналу та соціальних питань.___________________________________________
Затверджено 06.05.2016 Посадову інструкцію майстра, ТЦВПФВ начальником управління 
персоналом.________________________________________________________________________
Затверджено 21.02.2013 Посадову інструкцію майстра з ремонту енергоустаткування 
дільниці енергоустаткування АГЦ директором з персоналу та соціальних питань.__________



Затверджено 04.06.2009 Посадову інструкцію старшого майстра ЦРМУ-1 виконуючим
обов’язки директора з персоналу._____________________________________________________
Затверджено 10.10.2018 Посадову інструкцію майстра-енергетика ЦВФ начальником
управління персоналом.______________________________________________________________
Затверджено 18.09.2017 Посадову інструкцію майстра-електрика ЦВФ начальником
управління персоналом.______________________________________________________________
Затверджено 21.03.2019 Посадову інструкцію начальника киснево-компресорної дільниці
ТСЦ начальником управління персоналом._____________________________________________
Затверджено 15.01.2016 Посадову інструкцію начальника ТВД ЗЦ начальником управління
персоналом.________________________________________________________________________
Затверджено 01.10.2012 Посадову інструкцію заступника начальника ЦБУ директором з
персоналу та соціальних питань.______________________________________________________
Затверджено 11.09.2017 Посадову інструкцію електромеханіка РМЦ начальником
управління персоналом.______________________________________________________________
Затверджено 04.03.2015 Посадову інструкцію електромеханіка ЦВТ начальником
управління персоналом._____________________________________________________________
Затверджено 18.04.2018 Посадову інструкцію начальника дільниці з виробництва колготок,
шкарпеток та нижнього трикотажу ЦВТ начальником управління персоналом._____________
Затверджено 24.05.2012 Посадову інструкцію заступника начальника ЦМП директором з
персоналу та соціальних питань.______________________________________________________
Затверджено 19.10.2016 Посадову інструкцію майстра з ремонту високовольтного 
устаткування та мереж дільниці ремонту високовольтного устаткування й мереж ТТМП
начальником управління персоналом.__________________________________________________
Затверджено 04.03.2014 Посадову інструкцію старшого майстра дільниці з ремонту та 
монтажу металургійного устаткування та будівельних конструкцій РБЦ директором з
персоналу та соціальних питань.______________________________________________________
Затверджено 16.05.2014 Посадову інструкцію майстра ремонтно-будівельних робіт дільниці 
оздоблювальних, антикорозійних та покрівельних робіт РБЦ директором з персоналу та
соціальних питань.__________________________________________________________________
Затверджено 15.01.2019 Посадову інструкцію майстра виробничої дільниці з виробництва 
залізобетонних виробів та столярних виробів РБЦ начальником управління персоналом. 
Затверджено 02.09.2013 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 6 розряду бригади з 
ремонту енергетичного устаткування дільниці енергоустаткування ТТВПФВ директором з
економіки та праці.__________________________________________________________________
Затверджено 02.09.2013 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 5 розряду бригади з 
ремонту енергетичного устаткування дільниці енергоустаткування ТТВПФВ директором з
економіки та праці.__________________________________________________________________
Затверджено 02.09.2013 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 5 розряду бригади 
чергового персоналу дільниці енергоустаткування ТТВПФВ директором з економіки та
праці.______________________________________________________________________________
Затверджено 11.12.2015 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 5 розряду бригади 
чергового персоналу дільниці енергоустаткування АГЦ директором з економіки та праці. 
Затверджено 16.10.2019 Робочу інструкцію пресувальника-вулканізаторника 6 розряду 
дільниці з ремонту кранів, конвеєрних стрічок, газополуменевої апаратури ТТРМУ-1 
директором з економіки та праці.______________________________________________________



Затверджено 12.09.2017 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 6 розряду бригади з
ремонту устаткування ГАС ЦВФ директором з економіки та праці.________________________
Затверджено 14.08.2019 Робочу інструкцію електромонтера 6 розряду бригади з ремонту 
електроустаткування печей дільниці електроустаткування ЦВФ директором з економіки та
праці.______________________________________________________________________________
Затверджено 14.06.2019 Робочу інструкцію машиніста компресорних установок 5 розряду
кичсневої станції ТСЦ директором з економіки та праці._________________________________
Затверджено 14.06.2019 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 5 розряду кисневої станції
ТСЦ директором з економіки та праці._________________________________________________
Затверджено 21.04.2016 Робочу інструкцію екіпірувальника 2 розряду служби тяги та
рухомого складу ЗЦ директором з економіки та праці.___________________________________
Затверджено 21.04.2016 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 4 розряду служби тяги та
рухомого складу ЗЦ директором з економіки та праці.___________________________________
Затверджено 22.10.2018 Робочу інструкцію тракториста 4 розряду дільниці з ремонту
устаткування ЦБУ директором з економіки та праці.____________________________________
Затверджено 18.09.2019 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 6 розряду бригади з 
ремонту металорізального та ковальсько-пресового устаткування дільниці з ремонту
механоустаткування РМЦ директором з економіки та праці.______________________________
Затверджено 18.09.2019 Робочу інструкцію слюсара-ремонтника 5 розряду бригади з 
ремонту металорізального та ковальсько-пресового устаткування дільниці з ремонту
механоустаткування РМЦ директором з економіки та праці.______________________________
Затверджено 22.07.2015 Робочу інструкцію слюсара з ремонту та обслуговування систем
вентиляції та кондиціювання 4 розряду ЦВТ директором з економіки та праці._____________
Затверджено 10.05.2018 Робочу інструкцію апаратника відпарювання 4 розряду ЦВТ
директором з економіки та праці.______________________________________________________
Затверджено 26.01.2017 Робочу інструкцію електрослюсаря з ремонту устаткування 6 
розряду бригади № 3 дільниці ремонту високовольтного устаткування й мереж ЦМП
директором з економіки та праці.______________________________________________________
Затверджено 26.01.2017 Робочу інструкцію електрослюсаря з ремонту устаткування 5 
розряду бригади № 3 дільниці ремонту високовольтного устаткування й мереж ЦМП
директором з економіки та праці.______________________________________________________
Затверджено 14.06.2014 Робочу інструкцію покрівельника рулонних покрівель та покрівель
із штучних матеріалів 5 розряду РБЦ директором з економіки та праці.____________________
Затверджено 21.03.2016 Робочу інструкцію оператора пульта керування устаткуванням
залізобетонного виробництва 6 розряду РБЦ директором з економіки та праці._____________
Затверджено 30.09.2014 Робочу інструкцію вогнетривника 5 розряду РБЦ директором з
економіки та праці.__________________________________________________________________
Наказ від 04.05.2017 № 156 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху вторинної переробки феросплавного виробництва, які
щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.__________
Наказ від 03.01.2018 № 14 Про призначення комісії з перевірки знань працівників 
агломераційного цеху, які проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.______________________________________________________________________
Наказ від 15.04.2020 № 124 Про призначення комісії з перевірки знань працівників цеху з 
ремонту металургійного устаткування № 1, які проходять щороку спеціальне навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці._______________________________________________



Наказ від 08.08.2019 № 268 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху виробництва феросплавів, які щороку проходять спеціальне
навчання і перевірку знань з питань охорони праці._____________________________________
Наказ від 13.05.2017 № 159 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників теплосилового цеху, які щороку проходять спеціальне навчання і
перевірку знань з питань охорони праці._______________________________________________
Наказ від 03.04.2020 № 109 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників залізничного цеху, які щороку проходять спеціальне навчання і
перевірку знань з питань охорони праці._______________________________________________
Наказ від 13.10.2020 № 352 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху благоустрою, які щороку проходять спеціальне навчання і
перевірку знань з питань охорони праці._______________________________________________
Наказ від 28.04.2020 № 134 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ремонтно-механічного цеху, які щороку проходять спеціальне
навчання і перевірку знань з питань охорони праці._____________________________________
Наказ від 31.05.2019 № 183 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників цеху виробництва трикотажу, які щороку проходять спеціальне
навчання і перевірку знань з питань охорони праці._____________________________________
Наказ 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._____________________________________
Наказ від 03.07.2020 № 228 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ремонтно-будівельного цеху, які щороку проходять спеціальне
навчання і перевірку знань з питань охорони праці._____________________________________
Слюсар-ремонтник Бганка С.В. пройшов навчання в ПТУ № 34 м. Нікополь та отримав
кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.______________________________
Слюсар-ремонтник Биков В.С. пройшов навчання в металургійному технікумі м. Нікополь
та отримав кваліфікацію прокатник станів ХПТ, ІІ група з електробезпеки.________________
Слюсар-ремонтник Дудник Д.О. пройшов навчання в ШІІІІКП м. Дніпропетровськ та
отримав кваліфікацію економіст, ІІ група з електробезпеки.______________________________
Слюсар-ремонтник Мирончук С.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р. та
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.______________________
Слюсар-ремонтник Макаров В.Д. пройшов навчання в металургійному технікумі м.
Нікополь та отримав кваліфікацію технік-металург, ІІ група з електробезпеки._____________
Слюсар-ремонтник Страшевський О.А. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2015 р.
та отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.____________________
Слюсар-ремонтник Єлінський В.М. пройшов навчання в НІУБП м. Нікополь та отримав
кваліфікацію менеджмент у виробничій сфері, ІІ група з електробезпеки.__________________
Слюсар-ремонтник Пасошников С.С. пройшов навчання в Нікопольському економічному 
університеті та отримав кваліфікацію бакалавр з маткетингу, ІІ група з електробезпеки. 
Слюсар-ремонтник Мирний В.В. пройшов навчання в металургійному технікумі м.
Нікополь та отримав кваліфікацію електрометалург, ІІ група з електробезпеки._____________
Слюсар-ремонтник Прокопенко О.Ф. пройшов навчання в ПТУ-34 м. Нікополь та отримав
кваліфікацію кухар-кулінар, ІІ група з електробезпеки.__________________________________
Слюсар-ремонтник Недобуга О.А. пройшов навчання в ПТУ-57 м. Нікополь та отримав 
кваліфікацію токар, ІІ група з електробезпеки.__________________________________________



Пресувальник-вулканізаторник Колесников О.М. пройшов навчання в СПТУ-14 м. 
Запоріжжя та отримав кваліфікацію помічник машиніста тепловоза та електровоза, ІІ група з
електробезпеки._____________________________________________________________________
Слюсар-ремонтник Мисько І.М. пройшов навчання в металургійному технікумі м. 
Нікополь та отримав кваліфікацію технолог прокатного виробництва, ІІ група з електро
безпеки.____________________________________________________________________________
Слюсар-ремонтник Бугайов І.А. пройшов навчання в Нікопольському ВТЗ та отримав
кваліфікацію електрогазозварник, ІІ група з електробезпеки._____________________________
Слюсар-ремонтник Карбовський С.К. пройшов навчання в ДІППКП м. Дніпропетровськ 
та отримав кваліфікацію інженер-механік металургійного устаткування, ІІ група з електро
безпеки.____________________________________________________________________________
Слюсар-ремонтник Семенов З.В. пройшов навчання в УІПА м. Харків та отримав кваліфі
кацію інженер-електрик, ІІ група з електробезпеки._____________________________________
Електромонтер Лунченко С.О. пройшов навчання в ДІППКП м. Дніпропетровськ та 
отримав кваліфікацію бакалавр автоматизація і контрольно-інтегральні технології, ІІ група з
електробезпеки._____________________________________________________________________
Електромонтер Любимов С.Є. пройшов навчання в ДІППКП м. Дніпропетровськ та 
отримав кваліфікацію спеціаліст автоматизація і контрольно-інтегральні технології, ІІ група
з електробезпеки.___________________________________________________________________
Машиніст компресорних установок Чернова А.В. пройшла навчання на базі БПК АТ НЗФ
в 2016 р. та отримала кваліфікацію машиніст, ІІ група з електробезпеки.___________________
Машиніст компресорних установок Кобець І.П. пройшла навчання на базі БПК АТ НЗФ в
2017 р. та отримала кваліфікацію машиніст, ІІ група з електробезпеки._____________________
Машиніст компресорних установок Зубко В.М. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в
2016 р. та отримав кваліфікацію машиніст, ІІ група з електробезпеки._____________________
Слюсар-ремонтник Минка В.П. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2018 р. та
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.______________________
Слюсар-ремонтник Яковенко М.О. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та
отримав кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.______________________
Екіпірувальник Крисенко С.І. пройшла навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2016 р. та
отримала кваліфікацію екіпірувальник, ІІ група з електробезпеки._________________________
Екіпірувальник Тишкевич О.С. пройшла навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2016 р. та
отримала кваліфікацію екіпірувальник, ІІ група з електробезпеки._________________________
Слюсар-ремонтник Нікітін Ю.П. пройшов навчання в Саратовському вищому військовому 
училищі м. Харків та отримав кваліфікацію офіцер мотострілкових військ, ІІ група з
електробезпеки._____________________________________________________________________
Тракторист Некритий Л.С. пройшов навчання в сільськогосподарському технікумі м.
Нікополь та отримав кваліфікацію технік-механік, ІІ група з електробезпеки.______________
Слюсар-ремонтник Горбатенко О.О. пройшов навчання в ДГАУ та отримав кваліфікацію
інженер машинно-тракторного парку, ІІ група з електробезпеки._________________________
Слюсар-ремонтник Бальва С.В. пройшов навчання в СПТУ-57 м. Нікополь та отримав
кваліфікацію слюсар-ремонтник, ІІ група з електробезпеки.______________________________
Слюсар-ремонтнник Голубкін О.В. пройшов навчання в МГТ м. Марганець та отримав 
кваліфікацію гірний технік, ІІ група з електробезпеки.___________________________________



Слюсар-ремонтнник Івашечко В.В. пройшов навчання в Харьківському національному
автомобільно-дорожному університеті та отримав кваліфікацію спеціаліст з автоматизо
ваного управління технологічними процесами, ІІ група з електробезпеки.__________________
Апаратник запарювання Живцова Н.В. пройшла навчання в СПТУ-57 м. Нікополь та
отримла кваліфікацію швачка, ІІ група з електробезпеки._________________________________
Оператор швацького устаткування Карпік О.М. пройшла навчання в сільсько
господарському технікумі м. Нікополь та отримла кваліфікацію технік-меліоратор, ІІ група з
електробезпеки._____________________________________________________________________
Електрослюсар Поляруш В.А. пройшов навчання в металургійному технікумі м. Нікополь
та отримав кваліфікацію технік-електрик, ІУ група з електробезпеки.______________________
Електрослюсар Перепадя В.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2016 р. та
отримала кваліфікацію електромонтер, ІУ група з електробезпеки.________________________
Сестра медична Недолуга І.Л. пройшла навчання НМУ м. Нікополь та отримала
кваліфікацію сестра медична, ІІ група з електробезпеки._________________________________
Сестра медична Мудра Л.М. пройшла навчання НМУ м. Нікополь та отримала
кваліфікацію сестра медична, ІІ група з електробезпеки._________________________________
Оператор Козак М.І. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2019 р. та отримав 
кваліфікацію оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, ІІ
група з електробезпеки.______________________________________________________________
Оператор Токовенко О.О. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2019 р. та отримав 
кваліфікацію оператор пульта керування устаткуванням залізобетонного виробництва, ІІ
група з електробезпеки.______________________________________________________________
Покрівельник Луценко С.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2018 р. та отримав 
кваліфікацію покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів, ІІ група
з електробезпеки.___________________________________________________________________
Вогнетривник Іванець С.О. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та отримав
кваліфікацію вогнетривник, ІІ група з електробезпеки.___________________________________
Вогнетривник Тупікін Б.М. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та отримав
кваліфікацію вогнетривник, ІІ група з електробезпеки.___________________________________
Вогнетривник Линовецький С.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та
отримав кваліфікацію вогнетривник, ІІ група з електробезпеки.___________________________
Вогнетривник Сиротін Ю.В. пройшов навчання на базі БПК АТ НЗФ в 2017 р. та отримав
кваліфікацію вогнетривник, ІІ група з електробезпеки.___________________________________
Працівники підприємства при прийомі на роботу проходять навчання, стажування на 
робочому місці та щорічну перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці, а 
саме на право виконання робіт з експлуатації та обслуговування посудин, що працюють під 
тиском (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
31.07.2020 № 29, від 09.11.2020 № 193, від 25.05.2020 № 56, від 06.08.2020 № 7, від
01.09.2020 № 14, від 24.07.2020 № 3, від 04.11.2020 № 82, від 10.11.2020 № 98, від 12.11.2020 
№ 118, від 16.11.2020 № 127, від 19.11.2020 № 144, від 20.11.2020 № 146, від 31.07.2020 № 
15, від 22.05.2020 № 168, від 07.08.2020 № 16, від 03.07.2020 № 29, від 25.03.2020 № 1, від 
17.06.2020). Працівникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці: вступний, 
первинний, повторний -  1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпе
кою, позаплановий та. цільовий._______________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У наявності є паспорти (облікові № 14/НЗФ/55929; № 14/НЗФ/55930; № 14/НЗФ/55931; 
№ 11/1037; № 11/1038; № 11/56653; № 11/56654; № 17/56010; № 03-ШФ-62434; № 03-НЗФ-



62435; № 03-ШФ-62436; № 03/54695; № 27/39855; № 27/39856; № 27/39857; № 27/5519; № 
27/55663; № 30/ШФ/39; № 38/ШФ/213; № 16/НЗФ/90; 16/НЗФ/112; № 15/47306; 15/47307; 
№ 15/55909; № 15/55910; № 21-208, № 23/54305; № 23/54306; № 23/54315; № 23/54316; № 
23/54561; № 23/54562; № 23/54563; № 23/54564; № 83/215; № 83/566; № 94-73160/2, № 94
73160/3, № 21-211, № 21-279, № 21-207, № 21-204, № 112,) технологічні інструкції з режиму 
роботи і безпечної експлуатації на устаткування підвищеної небезпеки, яке застосовується 
під час виконання робіт підвищеної небезпеки (ТІ НЗФ-Е-17-23-2020, Ті НЗФ-Е-17-15- 
2019; ТІ НЗФ-Е-17-25-2020; ТІ НЗФ-Е-17-16-2020; ТІ НЗФ-Е-17-48-201; ТІ НЗФ-Е-17-28- 
2020, ТІ НЗФ-Е-17-1 -2020, ТІ НЗФ-Е-17-39-2019, Ті НЗФ-Е-17-13-2018, Ті НЗФ-Е-17-15-
2018, ТІ НЗФ-Е-17-16-2018, ТІ НЗФ-Е-17-44-2018, ТІ НЗФ-Е-17-04-2018, ТІ НЗФ Е-17-10-
2019, ТІ НЗФ Е-17-11-2019, ТІ НЗФ Е-17-42-2019). Відповідно до Норм безоплатної видачі 
спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівни
кам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08, працівники забезпечені засобами ін
дивідуального захисту (костюм -  12 місяців, черевики -  12місяців, рукавички -  1 місяць, оку
ляри захисні -  до зносу, каска захисна -  до зносу, взимку куртка утеплена -  36 місяців). На 
підприємстві проводиться вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах і за
земленнях магістралей і устаткування у відповідності до термінів, згідно таблиці 25, до - 
датку 1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протоколи від 
16.06.2014 № 320, від 05.10.2020 № 154, від 05.10.2020 № 155, від 05.05.2020 № 46, від
12.11.2020 № 157, від 12.11.2020 № 158, від 24.09.2020 № 144, від 14.05.2020 № 60, від
12.05.2020 № 56, від 23.04.2020 № 27, від 23.04.2020 № 38, від 08.05.2020 № 242, від
24.12.2019 №204, від 24.12.2019 №205, від 03.01.2020 №1, від 03.01.2020 № 2, від 05.05.2020 
№ 47). Процеси вимірювання на підприємстві виконуються згідно Свідоцтва від 03.07.2020 
року № ПЧ 06-2/614-2020, яке засвідчує технічну компетентність електротехнічної лаборато
рії цеху мереж та. підстанцій. Підприємство отримало від постачальника дозвіл № 393.12.18, 
який діє з 04.12.2012 на право застосування устатковання підвищеної небезпеки -  повітро- 
збирачі, ресивери, які виготовлені згідно СОУ МПП 71.120-217:2009, ТУ 26-01-1073-90, ви
готовлені ПАТ «Коростенський машинобудівний завод», Україна.. На, підприємстві один раз 
на три роки проводяться опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів (акти від
26.03.2020 № 8, від 27.02.2020 № 5, від 21.05.2020 № 12, від 07.12.2017 № 33, від 27.08.2020 
№ 22, від 17.09.2020 № 24, від 23.07.2020 № 18, від 08.10.2020 № 26, від 14.05.2020 № 11, від
23.11.2020 № 32, від 10.02.2020 № 3, від 16.01.2020 № 1, від 30.07.2020 № 19). Усі працівни
ки при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності, періодично один раз на рік, про
ходять медичний огляд._____________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На АТ НЗФ ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці», 
«Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці», «Журнали протоколів перевірки 
знань», «Журнали протоколів перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних 
робітників», «Журнали обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань»,
«Журнали реєстрації інструкцій з охорони праці».______________________________________
СТП НЗФ СОП 09-2017, затверджений головою правління, генеральним директором заводу
15.06.2017 «Система управління охороною праці. Організація функціонувань», який визнвчає 
комплекс заходів, спрямованих на нормативно-правове , наукове, інженерно-технічне та 
інформаційно-технічне забезпечення функціонування системи управління охороною праці 
заводу, встановлює єдиний порядок діяльності керівників, спеціалістів, службовців, робітни
ків з питань охорони праці. Перелік законодавчих актів, стандартів, положень, норм і пра
вил, необхідних для здійсненя функцій із керівництва діяльністю відображено Додатку Ж,



СТП НЗФ СОП 10-2020, затверджений головою правління, генеральним директором заво.
30.09.2020 «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 -  XII Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про охорону праці від 21.12.2002»._____________________
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджені Наказом 
Міністерством палива і енергнтики України від 25.07.2006 № 258 (у редакції наказу
Міністерства палива і енергетики України 13.02.2012 № 91)._____________________________
Правила охорони праці під час експлуатації обладнанн. що працює під тиском НПАОП 0.00-
1.81-18,____________________________________________________________________________
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. Куиін
(ініціали та прізвище)

у журналі обліку суб'єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці / £  20з^Ь- № ■/.ЗЛЯ, ______

Декларація зареєстрована
¥ '

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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