ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
q ^
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 53200, Україна, Дніпропетровська обл„ м. Нікополь, вул. Електрометалургію. 310__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_ _ _ _ _ ______________ код платника податків згідно з СДРПОУ 00186520

_______

телефаксу, адреса електронної пошти;

________голова правління, генеральний директор заводу Куцін Володимир Семенович_____________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

тел, (0566)654-236. (Ьакс: (0566)654-628. E-mail: 01@ nzf.com .ua ________________ _
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_ _ _ _ _________________контактний телефон 092-31-303-31, 0 9 2 -6 6 -5 2 2 -2 4 ________________ _ _ _ _ _
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки - на території Дніпропетровської області та м. Дніпра
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 ш коди___________ відсутній
________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і________________________
(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:
Ремонт і чищення повітропроводів______________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 13 . у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 5
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-побутові приміщення - 2 знаходяться за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометабудівель і,споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

лургів, 310. цехів - 1 ЩРМУ-2), дільниць - 2.___________________________________________________
Роботи виконуються на об ’єктах замовника.

________ _ _ _ _______

Інші відомості:
Голова правління, генеральний директор заводу Куцін B.C. пройшов навчання на базі ПАТ
(прізвищ е, ім я та по батькові осіб, ікі відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

ІІЗФ 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). «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії» НГІАОП 27.1-1.06-08 (протокол від 16.10.2015 р. № 41915); «Правила охорони пращ в металургійній промисловості» НГІАОП 27.0-1.01-08, «Правила
охорони праці у феросплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09 (протокол від 27.10.2015 p. JN»
419/1-15).______________________________________________________________________________________
Головний інженер Лапін Є.В. пройшов навчання на базі І1АТ 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), «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії»
НПАОП 27.1-1.06-08. «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол від 14.06.2018 р.
№38-18); «Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОІІ 27.0-1.01-08, «Правила
охорони праці у феросплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09 (протокол від 27.10.2015 р. №
419/1-15).______________________________________________________________________________________
Начальник слухби охорони праці Глущенко С.В. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігіє
ни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(Загальний курс з ОП). «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чор
ної металургії» НПАОГІ
27.1-1.06-08,
«Правила охорони
праці
під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.8018 (протокол від 14.06.20l8 р. № 38-18), «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 27.10.2015 р. № 419/1-15)._________________________________________________________
Головний енергетик Семенов О.П. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпе
ки (Загальний курс з ОП), «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах
чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08. «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОГІ 0.00-1.8018 (протокол від 14.06.2018 р. № 38-18), «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 27.10.2015 р. № 419/1-15); пройшов навчання і перевірку знань в КП «Навчальнокурсовий 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).___________________________________________________________________________________________
Начальник цеху ЦРМУ-2 Колесник С.І. пройшов навчання на базі ПАТ 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 0.004.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положения 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 Ш ІАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР

НПАОП 27.0-4.02-90, Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної
металургії НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НГІАОГІ
27.35-1.01-09. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
(протокол від 24.05.17 р. № 28), Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
ІІПАОП 0.00.1.75.15 (протокол від 25.02.16 р. №1). Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів І Ш АРІ І 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол від 13.04.17 р. № 633), Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-14 (протокол
від 06.04.2018 р. № 34).
_
Старший майстер ЦРМУ-2 Граненко Ю.М. пройшов навчання на базі ПАТ 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 0.004.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положения 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' ). Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт ІІПАОП 0.00:1.75.15 (протокол від 23.03.16 р. №32), Положення про застосування нарядівдопусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства
металургіїї СРСР. НПАОП 27.0-4.02-90. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 29.05.17 р. № 33). Правила охорони праці у
феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол від 11.06.18 р. № 329). Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А .01.001-14 (протокол
від 24.11.2017 р. № 18)._________________________________________________________________________
Манстер ЦРМУ-2 Стороженко Д.В. пройшов навчання на базі ПАТ 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
положения про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.004.12-05. 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
ІІПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій и а виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості ГІПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт НПАОП 0.00.1.75Л 5 (протокол від 23.03.16 р. №32). Положення про застосування нарядівдопусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства
металургіїї СРСР. НПАОП 27.0-4.02-90. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії ІІПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 26.04.17 р. № 21), Правила охорони праці у
феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол від 25.08.15 №155), Правила пожежної безпеки в Україні ІІАПБ А.01.001-14 (протокол віл
28.04.201 р. № 8).______________________________________________________________________________
Майстер ЦРМУ-2 Мангатов І.В. пройшов навчання на базі ПАТ 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 пр.
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПЛОП 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-допуеків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіії СРСР._____
ІІПАОП 27.0-4.02-90. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної
металургії НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
НПАОП 0.00.1.75.15 (протокол від 23.03.16 р. №32). Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 31.05.17 р. № 37). Правила охорони праці у
феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1,01-09. Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів ИГ1АОП 40,1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол від 11.06.18 р. №330). Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-14 (протокол
від 06.04.2018 р. № 34)._________________________________________________________________________
Наказом від 28.01.2005 № 22 створено службу охорони праці.____________________________________
наявністю служби охорони праці,

Затверджено 05.10.2016 Положення про службу охорони праці ПАТ «Нікопольський завод
феросплавів» головою правлінця, генеральним директором заводу._______________________________
Наказ від 15.09.2017 № 298 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, списку осіб,
яким надано право видачі нарядів-допуеків, які відповідають за ведення робіт, які допускаються до
керівництва робіт підвищеної небезпеки.
Наказ від 07.05.2014 № 107 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 0.11.;
Члени комісії - заступник головного енергетика Бубереико І.Г.;
провідний інженер-слектрик В ГЕ Данилко В .В.;
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження Сидоренко С.1.;
інжспер-електрик з енергонагляду В ГЕ ІЛпачук Р.П.
Розпорядження від 20.02.2018 № 66 Про призначення відповідальних осіб за безпечне виконання
робі т підвищеної безпеки.
Розпорядження від 06.02.2018 № 34 Про призначення осіб, відповідальних за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства структурних підрозділів.
Наказ від 02.01.2018 № 2 Про навчання працівників заводу в 2018 році. (Додаток 4 Список
загальнозаводських комісій і графік їх роботи).
Голова комісії - головний інженер Лапін С.В.;
Члени комісії - представник відділу головного механіка, начальник бюро з технагляду за вантажо
підіймальними машинами Кисаріи К. М.:
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ Сидоренко С.1.:
представник СОП, начальник служби охорони праці Глущенко C.B.
Наказ від 06.02.2018 № 59 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників ІІРМУ-2, які проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.__________________________________________________ ______________________ _________
Наказ від 26.04.2016 № 103 Про організвцію технічного нагляду за безпечною експлуатацією
__________________________________________________________
автомобільних підйомників.
Наказ від 28.07.2017 № 227 Про внесення змін до наказу від 26.04,2016 №103 «Про організацію
технічного нагляду за безпечною експлуацією автомобільних підйомників»_______________________

Наказом від 06.12.2017 № 362 затверджено перелік загальнозаводських інструкцій з охорони ішаці
інструкцій про проведення навмання та інструктажу з питань охорони праці,

на 2018 рік;___________________________________________________________________________________
Наказом від 20.12.2017 № 378 затверджено перелік інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки,
що діють у цеху з ремонту металургійного устаткування - 2 у 2018 році;___________________________
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 ГІАТ НЗФ;
Наказом від 18.05.2018 № 161 введено в дію Положення нро порядок проведення навчання і пере
вірки знань з питань охорони праці._____________________________________________________________
Електрогазозварник Застеба С.А пройшов навчання в ПТУ-34 м. Нікополь 14.06.1989 р. та отримав
____________________________________________________________
диплом А 9 0 7 5 4 3 ;
Електрогазозварник Медведсв 0 . 0 . пройшов навчання в ПТУ-34 м. Нікополь 21.06.1994 р. та
отримав диплом ГД № 016503;_________________________________________________________________
Слюсар-ремонтник Красов С.М. пройшов навчання в МГТ 24.06.1981 р. та отримав диплом ЗТ-І №
750356 та отримав кваліфікацію технік-механік;__________________________________________________
С лю сар-ремонтник Моісеев М.А. пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар-ремонтник
(протокол від 30.12.2014 № 4);__________________________________________________________________
Слюсар-ремонтник Ходак Є.М. пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за нрофесісю слюсар-ремонтник
(протокол від 30.12.2014 № 4).
Всі працівники підприємства при прийомі на роботу проходять навчання, стажування на робочому
місці та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці;
Працівникам підприємства проводиться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повтор
ний 1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою, позаплановий та цільовий;
У наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на устаткування підвищеної небезпеки, яке застососксплуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

вується під час виконання робіт підвищеної небезпеки:__________________________________________
1. «Таль важильна ланцюгова Bravo 6000». Рік виготовлення 2001. заводський № В И 1271,
реєстраційний № 223. Інвентарний № 20309, технічне опосвідчення останнє 03.03.2018 р. наступне
11.03.2019 р.___________________________________________________________________________________
2. «Таль важильна ланцюгова Bravo 3000». Рік виготовлення 2003. заводський № В З15972,
реєстраційний № 218, Інвентарний № 36880. технічне опосвідчення останнє 05.04.2018 р. наступне
10.03.2019 р.___________________________________________________________________________________
3. «Таль важильна ланцюгова 1500». Рік виготовлення 2006. заводський № В628172, реєстраційний
№ 216, Інвентарний № 39264. технічне опосвідчення останнє 07.04.2018 р. наступне 09.03.2019 р.
4. «Таль важильна ланцюгова Bravo 1500». Рік виготовлення 2004, заводський № В413827.
реєстраційний № 214, Інвентарний № 36878, технічне опосвідчення останнє 04.04.2018 р. наступне
09.03.2019 р.___________________________________________________________________________________
5. «Лебідка електрична монтажна 3.2 т». Реєстраційний № 67, Інвентарний № 27769. технічне
опосвідчення останнє 07.04.2018 р. наступне 21.03.2019 р.________________________________________
6. «Лебідка електрична монтажна 5.0 т» Рік виготовлення 1987, реєстраційний № 68, інвентарний №
36073. технічне опосвідчення останнє 05.04.2018 р. наступне 21.03.2019 р._________________________
7. «Насосна станція» Рік виготовлення 2010, заводський № В398, технічне опосвідчення кожного
місяця.________________________________________________________________________________________

V
8. «Домкрат поршневий)) Рік виготовлення 2010. заводський Ке 311251, інвентарний № 45408. X
технічне опосвідчення кожного місяця.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси, драбини;
журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв від 03.07,2018 р.; журнал обліку
випробувань монтажних поясів від 06.04.2018 р.) відповідно до Норм безоплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам
металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08._______________________________________________
Усі працівники при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично один раз на рік
проходять медичний огляд.____________________________________________________________________
На ПАТ НЗФ ведуться : «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». «Жур
нали реєстрації інструктажів з питань охорони праці». Журнали протоколів перевірки знань». Жур
нали протоколів перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних робітників». «Журнали
обліку та огляду такелажних засобів.механізмів та пристосувань»:________________________________
СТП НЗФ СОП 09-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу15.06.2017
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:)

«Система управління охороною праці. Організація функціонувань», який визнвчає комплекс заходів,
спрямованих на нормативно-правове , наукове, інженерно-технічне та інформаційно-технічне забез
печення функціонування- системи управління охороною праці заводу, встановлює єдиний порядок
діяльності керівників.спеціалістів. службовців, робітниківз питань охорони праці. Перелік
законодавчих актів, стандартів, положень, норм і правил, необхідних для здійснена функцій із
керівництва діяльністю відображено в Додатку Ж.________________________________________________
СТП НЗФ СОП 10-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу
22.06.2017 «Система управління охороною праці. Загальні обов’язки та відповідальність персоналу
заводу з охорони праці». Стандарт встановлює єдиний порядок діяльностікерівників, спеціалістів,
службовців, робітниківз питань охорони праці.__________________________________________________
СТП НЗФ СОП 10-2017 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 інсагрукцій
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1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

