
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 території! 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:
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 12 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
устатковання напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж
технологічне електрообладнання)____________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
розподільча установка 6/0,4 кВ, ТПА-252 з трансформаторами ТМ-250/10 (зав. №№ 1198432,
1198434), 1989 р.в., СРСР;__________________________________________________________
розподільча установка 6/0,4 кВ, ТПА-90 з трансформаторами ТМ-400/6 (зав. №№ 37250, 
60860), 1988 р.в.,1989 р.в., СРСР;_________________________________________________
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розподільча установка 6/0,4 кВ, ТПА-210 з трансформаторами ТМ-400/6 (інв. № 7879), 1984
р.в., СРСР;_________________________________________________________________________
розподільча установка 10/0,4 кВ, ЗКТП-635 з трансформаторами ТМ-400/10 (зав. №№
846859, 848841), 1985 р.в., СРСР;____________________________________________________
розподільча установка 10/0,4 кВ, КТПМК з трансформатором ТМ 160/10 (зав. №
20000000242018), 2020 р.в., Україна;_____________________________________________
розподільча установка 10/0,4 кВ, ТП-1219, ТП-1213 з силовими трансформаторами______

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
ТМ 160/10 (зав. №№ 147273, 155695), 1985 р.в., 1986 р.в., СРСР_______________________

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
Кількість робочих місць - 5, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -  4_____________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
м. Нікополь, вул. Трубників, 18А; м.Нікополь, вул. Електрометалургів, 1; м. Нікополь, 
вул. Січова,53 Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Цукури, 6 та с. Приморське, вул.
Чорноморська, бази відпочинку «Каштан-1» та «Каштан-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 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),_________________________________________________________________________
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),____________________
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).______
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)._______
Енергетик ВУСО Черевань О.Д. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань 
загально-заводською комісією з перевірки знань з питань охорони праці, (протокол від
28.10.2020 р. № 20); 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 27.08.2020 р. № 692),_________________________________________

(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._______________________
Наказ від 20.02.2020 № 53 Про призначення працівників, відповідальних за безпеку робіт,
що виконуються в електроустановках.___________________________________________________
Наказ від 20.02.2020 № 55 Про призначення працівників, які мають право вести оперативні
переговори та виконувати оперативні перемикання в електроустановках.___________________
Наказ від 20.02.2020 № 54 Про призначення адміністративно-технічних працівників, яким
дозволя-ється одноосібний огляд електроустановок.______________________________________
Розпорядження від 26.08.2020 № 126 Про призначення осіб, відповідальних за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства структурних підрозділів.________________
Розпорядження від 28.01.2020 № 12 Про затвердження переліків робіт, що виконуються 
електротехнічними працівниками в електроустановках заводу за нарядами, розпорядженями
і в порядку поточної експлуатації._______________________________________________________
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 1.1.;________________________________________
голова профспілкового комітету (за згодою) Романенко В.І._______________________________
Наказом від 24.12.2019 № 393 затверджено перелік загальнозаводських інструкцій з
охорони праці на 2020 рік.___________________________________________________________
Наказом від 02.01.2020 № 6 затверджено перелік інструкцій з охорони праці на 2020 рік по
ЦМП (№ БПІ 23.02.18).________________________________________________________________
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 30.01.2019 Посадову інструкцію енергетика ВУСО начальником управління
персоналом.____________________________________________________________________________
Затверджено 12.05.2016 Робочу інструкція електромонтера оперативно-виїздної бригади 
6 розряду дільниці експлуатації розподільчих та пічних підстанцій ЦМП директором з
економіки та 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._______________________________________
Електромонтер Мельник С.А. пройшов навчання в Запорізькому національному 
технічному університеті та отримав кваліфікацію спеціаліст з електромеханічних систем та
аптоматики, IV група з електробезпеки.__________________________________________________
Електромонтер Жиганов І.В. пройшов навчання в Таврійському державному 
агротехнічному університеті та отримав кваліфікацію інженер-електрик, IV група з
електробезпеки.________________________________________________________________________
Електромонтер Малацай Д.В. пройшов навчання в Державнрму інституті підготовки та 
перепідготовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст автоматизації та комп’ютеризації,
IV група з електробезпеки.______________________________________________________________
Електромонтер Кравченко Є. А. пройшов навчання в Національному аерокосмічному 
університеті ім. Жуковського та отримав кваліфікацію інженер-електрик, IV 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, монтажу та налагодження електроустановок, 
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 08.07.2020 р. № 32, 
від 09.07.2020 р. № 33); Працівникам підприємства проводяться інструктажі з охорони праці: 
вступний, первинний, повторний -  1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною
небезпекою, позаплановий та. цільовий._________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

V наявності є паспорти на обладнання, інструкції з експлуатації на устаткування 
підвищеної небезпеки, яке застосовується під час виконання робіт, а саме паспорт та 
інструкція з експлуатації силових трансформаторів ТМ-250/10, паспорт та інструкція з 
експлуатації силових трансформаторів ТМ-400/6, паспорт та настанова по експлуатації 
силового трансформатора ТМ-400/6, паспорт та інструкція з експлуатації силових 
трансформаторів ТМ-400/10, паспорт та інструкція з експлуатації силових трансформаторів 
ТМ-160/10, паспорт та інструкція з експлуатації та монтажу силового трансформатора ТМ- 
160/10. 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 (протоколи від 15.05.2020 № 62, від 15.05.2020 № 63, від



15.05.2020 № 64, від 17.11.2020 № 159, від 17.11.2020 № 160). 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). Підприємство отримало від постачальника дозвіл 
№ 383.13.23, який діє з 01.06.2013 на право застосування устатковання підвищеної 
небезпеки -  електричного устатковання електричних станцій та мереж, технологічного 
електрообладнання напругою понад 1000 В, виготовленого ТОВ «ЕЛІЗ», Україна. На 
підприємстві один раз на три роки проводяться опосвідчення стану безпеки 
електроустановок споживачів (акти від 21.12.2017 № 35, від 28.05.2020 № 13). В наявності є 
покажчик напруги УВН35 -  1 шт., штанги оперативні ШО-1Р -  2 шт., рукавички 
діелектричні безшовні -  4 пари, боти діелектричні -  3 пари, комплект попереджувальних 
плакатів («Вилазити тут» -  по 2 шт., «Працювати тут» - по 2 шт., «Стій. Напруга» -  по 2 шт., 
«Не влазь. Уб’є» -  по 2 шт., «Заземлено» -  по 2 шт., «Не вмикати. Роботи на лінії» -  по 2 шт., 
«Не вмикати. Працюють люди» -  по 2 шт., «Обережно. Електрична напруга» -  по 2 шт.). На 
підприємстві встановлено єдиний 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 09-2G17, затверджений головою правління, генеральним директором заводу 
15.G6.2G17 «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 законо-давчих актів, стандартів, положень, норм і пра
вил, необхідних для здійсненя функцій із керівництва діяльністю відображено Додатку Ж. 
СТП НЗФ СОП 10-2G2G, затверджений головою правління, генеральним директором заводу 
3G.G9.2G2G «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, піявитттення 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)
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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.


