
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця 
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______ 53200, Україна, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів. 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, факс: (0566)654-628. E-mail: 01@,nzf.eom.ua______________ ___
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

  контактний телефон 092-31-303-31________ __________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  на території Дніпропетровської області та м. Дніпра 
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди  _____  в і д с у т н і й _____________ _ _

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________________
(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:
________________ Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В.___________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або

марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовую ться) без отримання відповідного дозволу 

Кількість робочих місць -60. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -39 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Адміністративно-побутові приміщення -  10 знаходяться за адресою: м. Нікополь, вул. Електромета- 
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

лургів. 310. цехів -  7 (ЦМП, ТСЦ ВГОСВ ПВФ. АГЦ. ЦВПФВ, ПІІ-9. ЦВФ). дільниць -  10.

Роботи виконуються на обЦєктах замовника._________________________________________________



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

( прізвище, ім я та по батькові осіб, ікі відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

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 О П і «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08 (протокол від 16.10.2015 р. № 419- 
15); «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 інженер Лапін Є.В. 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 безпеки ('Загальний курс з 
ОІІ). «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» 
НПАОП 27.1-1.06-08 (протокол від 16.10.2015 р. № 419-15); «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» 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).
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» НПАОП 27.1-1.06-08 (протокол від 16.10.2015 р. № 419-15); «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» НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила охорони праці у феросплавному виробниц
тві» 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. (протокол від 16.10.2015 р. № 419-15); «Правила охорони 
праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила охорони праці у феро
сплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09 (протокол від 27.10.2015 р. № 419/1-15); 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).
Електрик ГЩ-9 Ноєв Є.О. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань загальнозавод
ською 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 гірс 
розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про порядок забезпеченш 
працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08 
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань



-варій 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 10.05.2018 p. № 77).
Майстер ПЦ-9 Рубан 0.1. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань загальнозавод
ською 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 прані 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. № 37): 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 21.09.2017 р. № 23 ); пройшов чергову перевірку знань 
в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-
1.15-07 (протокол від 30.03.2018 р. № 6).
Електрик ТСЦ Баскаков О.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 0.00-
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. № 15); 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 22.03.2018 р. № 70); 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 03.03.2017 р. № 3).



Начальник ЦМП Заскалько О.О. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань зап 
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила охорони пу 
під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НГІАОП 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 28.08.2015 р. № 102); 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 04.01.2018 р. № 49), пройшов чергову перевірку знань 
в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-
1.15-07 (протокол від 24.02.2017 р. № 2).
Начальник дільниці ЦМП Заскалько Є.О. 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 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 иарядів-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 23.10.2015 р. № 105); 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 07.03.2018 р. № 64); 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 29.10.2015 р. № 14).
Начальник ЕТЛ ЦМП Соворенков І.П. 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 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.



іравила 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. № 40); 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 07.06.2018 р. № 84). 
Майстер ЦМП Ванін О.1. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань загально
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0,00-1.71-13. Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 
0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань І аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП
27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР. Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08. Правила 
охорони праці у Феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в 
Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 13.04,2018 р. № 40); 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 14.04.2018 р. № 252), пройшов чергову перевірку 
знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 (протокол від 24.02.2017 р. №2).
Майстер ЦМП Вояковський О.Й. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань загально
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05, 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 
0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП
27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила пожежної безпеки в 
Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 13.04.2018 р. № 40); 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 03.08.2017 р. № 185). пройшов чергову перевірку 
знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 
0.00-1.15-07 (протокол від 21.09.2015 р. № 37).
Майстер ЦМП Коваленко П.В. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань загально
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05,



Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про пох 
забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПА 
0.00-4,01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійни. 
захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОГІ
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 11.05.2018 р. № 47); 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 03.08.2017 р. № 185).
Електрик ВГОСВ ЦВФ Сивець Є.В. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань 
загальнозавод-ською 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. № 28); 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 15.03.2018 р. № 66); 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 14.04.2017 р. № 17).
Електрик цеху ЦВФ Кульомін О.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 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 11.01.2018 р. № 50);



.ройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
' виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 30.03.2018 р. № 6).
Електрик дільниці ЦВФ Цапко А.О. 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 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 11.01.2018 р. № 51); 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 27.04.2017 р. № 7).
Майстер ЦВФ Чернявський В.О. 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 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 06.10.2017 р. № 16); 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 27.04.2018 р. № 7).
Електрик цеху АГЦ Чавичалов A.B. 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 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 у 
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПл
27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правш, 
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 08.02.2018 р. № 59); 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 11.01.2018 р. № 50), 
Майстер АГЦ Сергєсв С.О. 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 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. № 27); 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 14.06.2018 р. № 86); 
пройшов чергову перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол від 01.09.2015 р. № 241).
Електрик ЦВПФВ Бєліков ВЛ. пройшов навчання на базі ПАТ ИЗФ та перевірку знань загально
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05. 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 
0,00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній промисловості НПАОП
27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР, Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08. Правила 
охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила пожежної безпеки в 
Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.02.2018 р. № 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 НАІІБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 09.11.2017 р. № 36); пройшов чергову перевірку знань 
в загальнозаводській комісії з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-
1.15-07 (протокол від 10.03.20187р. №3).
Майстер ЦВПФВ Величко А.В . пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань загально
заводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», Правила охорони праці 
під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05,



.Лоложення 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 22.07.2016 р. № 7); 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 15.03.2018 р. № 67): пройшов чергову перевірку знань 
в загальнозаводській комісії з Правил охорони прані під час виконання робіт на висоті НПАОП 0,00-
1.15-07 (протокол від 10.03.20187р. № 3).
На підприємстві експлуатація електричного устаткування електричних мереж, технолгічного елек
трообладнання напругою понад 1000 В здійснюється за Дозволами від 01 вересня 2014 р о к у  № № 
489.14.15, 490.14.15 та 491.14,15.
Процеси вимірювання на підприємстві виконуються згідно Свідоцтва від 03.07.2017 року № ПЧ 06- 
2/4-2017. яке засвідчує технічну компетентність електротехнічної лабораторії цеху мереж та 
підстанцій.
На підприємстві регулярно переглядаються накази та розпорядження стосовно питань охорони праці. 
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 Феро
сплавів» головою правління, генеральним директором заводу.
Наказ від 13.02.2018 № 67 Про призначення працівників, відповідальних за безпеку робіт, що вико
нуються в електроустановках.
Наказ від 13.02.2018 № 66 Про призначення працівників, які мають право вести оперативні перего
вори та виконувати оперативні перемикання в електроустановках.
Наказ від 06.02.2018 № 60 Про призначення адміністративно-технічних працівників, яким дозволя
ється одноосібнкй огляд електроустановок.
Розпорядження від 06.02.2018 № 34 Про призначення осіб, відповідальних за справний стан і без
печну експлуатацію електрогосподарства структурних підрозділів.
Розпорядження від 11.02.2018 № 11 Про затвердження переліків робіт, що виконуються електротех
нічними працівниками в електроустановках заводу за нарядами, розпорядженями і в порядку поточ
ної експлуатації.
Н аказ від 07.05.2014 № 107 Про призначення відповідальної особи за електрогосподарство заводу і 
затвердження складу комісії з перевірки знань на г р у п у -з електробезпеки -  головний енергетик 
Семенов ОТІ.
Склад комісії з перевірки знань на групу з електробезпеки:
Голова комісії -  головний енергетик Семенов О.П.;
Члени комісії- заступник головного енергетика Буберенко І.Г.;

провідний інженер-електрик ВГЕ Данилко В.В.:
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження Сидоренко С.Г: 
інженер-електрик з енергонагляду ВГЕ Шпачук Р.П.



Наказ від 02,01.2018 № 2 Про навчання працівників заводу в 2018 році та склад комісії з пеу 
знань.
Голова комісії -  головний інженер Лапін Є.В.:
Члени комісії -  представник відділу головного механіка, начальник бюро з технагляду за вантажо

підіймальними машинами Кисарін К, М,:
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ Сидоренко С.І.: 
представник СОП, начальник служби охорони праці Глущенко С.В,

Наказ від 24.04.2017 № 141 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників цеху мереж та підстанцій, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці.
Наказ від 28.04.2017 № 148 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників відділення гідротехнічних, очисних споруд та водопостачання цеху виробництва 
феросплавів, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці. 
Наказ від 18.04.2017 № 115 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 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 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 20.04.2017 № 121 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників плавильного цеху-9, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці.
Наказ від 13,04.2017 № 159 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників теплосилового цеху, які проходять щороку спеціальне навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці.
Наказом від 06.12.2017 № 362 затверджено перелік загальнозаводських інструкцій з охорони праці 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

на 2018 рік;
Наказом від 15.12.2017 № 375 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦМП;
Наказом від 05.01.2018 № 18 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ВГОСВ ЦВФ; 
Наказом від 03.01.2018 № 11 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ТСЦ;
Наказом від 06.04.2018 № 124 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ПІЛ-9;
Наказом від 26.12.2017 № 390 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦВПФВ;
Наказом від 09.01.2018 № 25 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по АГЦ;
Наказом від 06.12.2017 № 362 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦВФ;
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 ПАТ НЗФ; 
Наказом від 18.05.2018 № 161 введено в дію Положення про порядок проведення навчання і пере
вірки знань з питань охорони праці;
Електрослюсар Грек О.В. пройшов навчання в ПТУ м. Каховка та отримав кваліфікацію слюсар-
інструментальник.



лектрослюсар Авериков С.І. пройшов навчання в СПТУ № 13 м. Пологи та отримав кваліфікацію 
слюсар з ремонту локомотивів.
Електрослюсар Колесник K.M. пройшов навчання в Національній металургійній академії та отри
мав кваліфікацію технік-електрик.
Електрослюсар Малишко В.П. пройшов навчання в Національній металургійній академії та отри
мав кваліфікацію технік-електрик.
ЕлектрослюсарМисько О.В. пройшов навчання в ПТУ-34 м.Нікополя та отримав кваліфікацію 
електрик.
Електрослюсар Нечипоренко Д.А. пройшов навчання в Національній металургійній академії та 
отримав кваліфікацію електрик.
Електрослюсар Поляруш В.А. пройшов навчання в Національній металургійній академії та отримав 
кваліфікацію електрик.
Електрослюсар Сосюра С.В. пройшов навчання в Криворізькому технічному університеті та отри
мав кваліфікацію електрик.
Електромонтер Гришаков М.Є. пройшов навчання в Національному горному університеті та отри
мав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Багулін Д.С. пройшов навчання в Національній металургійній академії та отримав 
кваліфікацію спеціаліст з автоматики.
Електромонтер Кукоба С.І. пройшов навчання в Харківському інституті радіотехніки та отримав 
кваліфікацію інженер.
Електромонтер Єгоров A.B. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та перепідго
товки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст з якості та автоматизації управління технологією. 
Електромонтер Шевченко A.B. пройшов навчання в Національному горному університеті та отри
мав кваліфікацію інженер-електромеханік.
Електрогазозварник Ніколайчук М.М. пройшов навчання в ПТУ-34 м.Нікополя та отримав 
кваліфікацію газозварник.
Електромонтер Шепталін А.П. пройшов навчання в Дніпроперовському горному інституті та отри
мав кваліфікацію інженер-електрик.
Електромонтер Догода В.В. пройшов навчання в Національній металургійній академії та отримав 
кваліфікацію спеціаліст з електромеханічних систем автоматики.
Електромонтер Штанько С.М. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та перепід
готовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст з автоматизації.
Електромонтер Меньшиков О. Г. пройшов навчання в Національній металургійній академії та 
отримав кваліфікацію спеціаліст по електромеханічним системам автоматики.
Електромонтер Перепади A.A.. пройшов навчання в Національному горному університеті та отри
мав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Костюков В.М. пройшов навчання в Нікопольському металургійному технікумі та 
отримав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Малофєев Г.О. пройшов навчання в Нікопольському металургійному технікумі та 
отримав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Ковальчук О.Г. пройшов навчання в Нікопольському металургійному технікумі та 
отримав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Лисичний М.М. пройшов навчання в ПТУ-34 м.Нікополя та отримав кваліфікацію 
електромонтер.
Електромонтер Бондарь Д.О. пройшов навчання в Криворізькому національному університеті та 
отримав кваліфікацію електромеханік по електромеханічним системам автоматизації та електро- 
нивода.



Електрослюсар Салюк А.О. пройшов навчання в Нікопольському сільськогосподарчому тех
та отримав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Колостирь В.Є. пройшов навчання в Криворізькому гірничорудному інституті 
отримав кваліфікацію інженер-електрик.
Електромонтер Олійник О.В. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та перепід
готовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст з автоматизації.
Електромонтер Іжевський Д.Є. пройшов навчання в Національній металургійній академії та 
отримав кваліфікацію спеціаліст по електроиеханічним системам автоматики та електропривода. 
Електромонтер Ковтюх Д.В. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та перепід
готовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст.
Електромонтер Гребінь О.В. пройшов навчання в Нікопольському металургійному технікумі та 
отримав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Романій С.С. пройшов навчання в ПТУ-34 м.Нікополя та отримав кваліфікацію 
електромонтер.
Електромонтер Породько Є.І. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та перепід
готовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст з автоматизації та компПютерної інтеграції.. 
Електромонтер Гребьонкін Є. Л. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та пере
підготовки кадрів та отримав кваліфікацію фахівця з якості спеціальних механізмів.
Електромонтер Морозов М.С. пройшов навчання в Нікопольському металургійному технікумі та 
отримав кваліфікацію технік-електрик.
Електромонтер Тараненко В.В. пройшов навчання в Національній металургійній академії та 
отримав кваліфікацію спеціаліст по електромеханічним системам автоматики та електропривода. 
Електромонтер Богатирчук Є.С. пройшов навчання в Криворізькому національному університеті 
та отримав кваліфікацію інженер-електрик.
Електромонтер Асауленко В.Ю. пройшов навчання в Державному інституті підготовки та перепід
готовки кадрів та отримав кваліфікацію спеціаліст з автоматизованого управління технологічними 
процесами.
Електромонтер Рязанов П.О. пройшов навчання в Національній металургійній академії та отримав 
кваліфікацію спеціаліст по електромеханічним системам автоматики та електропривода. 
Електромонтер Мслузов О.Л. пройшов навчання в Нікопольському металургійному технікумі та 
отримав кваліфікацію технік-електрик.
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 на висоті, робіт в охоронних зонах електропередач, робіт з налагодження та 
технічного обслуговування електроустановок, експлуатації верстатне обладнання (протоколи засі
дання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.11.2017 р. № 33, від 15.11.2017 р. № 42. 
від 23.03.2018 р.№ 19. від 09.11.2017 р. № 38. від 26.04.2018 р. № 29. від 31.05.2018 р. № 11. від
17.11.2017 р. № 42. від 30.05.2018 р. № 10. від 23.05.2018 р. № 44. від 11.05.18 р. № 39. від 11.05.2018 
р. № 38. від 15.02.2018 р. № 20. від 31.05.2018 р. № 90):
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 застосо-

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

вується під час виконання робіт підвищеної небезпеки .Працівники забезпечені засобами індивідуаль
ного захисту (захисні каски, калоші діелектричні, килимки діелектричні, рукавиці діелектричні, запо
біжні пояси, покажчики напруги) відповідно до Норм безоплатної видачі спеціального одягу.спеціаль



/
юго 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 заводу! 5.06.2017 

нормативно-правової та матеріально-технічної баз» 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 законо
давчих актів, стандартів, положень, норм і правил, необхідних для здійсненя функцій із керівництва 
діяльністю відображено в Додатку Ж,
СТП НЗФ СОП 10-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу
22.06.2017 «Система управління охороною праці. Загальні обов'язки та відповідальність персоналу 
заводу з охорони праці». Стандарт встановлює єдиний порядок діяльностікерівннків, 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 п о д о ш ^ ^ ^ б к и .  перегляду, оформлення, погодження, введення в 
дію, скасування та обліку інстш(^м^!£^&^ю^^!!саці.

В.С. К уц ій
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована уткурнЯш обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^  р. №   ,

Примітки: 1, Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвш деної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


