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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 К у ц ін 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.com.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 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:
________ Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або

(кисень технічний, двоокис вуглецю газоподібний, азот, аргон, пропан технічний газоподібний,
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

__________________________ ацетилен технічний, аргоно-метанова суміш)___________________________
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць - 18, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -7
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-побутові приміщення - 4 знаходяться за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометабудівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

лургів, 310. цехів - 2 (ТСЦ. ДСГ). дільниць - 2._____________________________________________ ____
Балони з газами зберігаються в коморах: балони з горючими та інертними газами - проект 14-270АС1; кисневі балони - проект 28-51 АС; кисневі балони в контейнерах - проект 5-82-00 Для

запобіганню падіння балони встановлені у вертикальному положенні в обладнані гнізда, обо,
покриттям, яке унеможливлює утворення іскор, з улаштуванням гнізд запобіжними тросиками та
цепами. Вентиляція місць зберіганя балонів природно-примусова, відповідно до вимог санітарних
норм проектування виробничих приміщень._______________________
Роботи виконуються на о б ’єктах замовника._______________________ _____________________________
Інші відомості:
Голова правління, генеральний директор заводу Куцін В. С. пройшов навчання на базі ПАТ
(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 ОП), «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08 (протокол від 16.10.2015 р. № 41915); «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
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 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), Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від 10.07.2018 р. № 41).
Начальник слухби охорони праці Глущенко C.B. 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). Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від 10.07.2018 р. № 41 ).
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); Правил безпеки
систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол від 29.10.2015 р. № 420-15); «Прави
ла 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 «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської
областної Ради» Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98,

г

•? Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні
НАПБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 24.04.2018 р. № 79), Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском (протокол від 10.07.2018 р. № 41).
Інженер-еиергетик з енергонагляду ВГЕ Ванін В.1. пройшов навчання та перевірку знань в ДП
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» законодавчих актів з охорони праці, гігієни
праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(Загальний курс з ОП (протокол від 22.04.2016 р. № 165-16); Правил безпеки систем газопостачання
НПАОП 0.00-1.76-15 (протокол від 29.10.2015 р. № 420-15); Правила охорони праці під час експлуа
тації обладнання, що працює під тиском (протокол від 10.07.2018 р. № 41).
Начальник ТСЦ Биков П.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, 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 02.02.2017 р. № 517);
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від
16.07.2018 р . № 42).
Заступник начальника ТСЦ Кирса С. 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 0.004.12-05. 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
НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків.
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР,
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 25.09.2015 р. № 104); 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 24.09.2015 р. № 481):
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від
16.07.2018 р. № 42).

Начальник дільниці ТСЦ Нечипас В.В. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку зн,
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. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР,
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 25.09.2015 р. № 104); пройшов чергову
перевірку знань в загальнозаводській комісії з Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів.
Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 03.02.2017 р. № 57);
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від
16.07.2018 р. № 42).
Заступник началькика ДСГ Жученко 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 0.004.12-05, 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
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. № 13); 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);
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від
16.07.2018 р. № 42).
Завідуючий складом Марченко В.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 0.004.12-05. 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
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 металургіії СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОГІ
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 16.01.2018 р. № 6); Правила
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від 16.07.2018 р.
№ 42).
Майстер ДСГ Непорада A.A. 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, 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 металургіії 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 20.04.2018 р. № 42); 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. № 22);
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол від
16.07.2018 р. № 42).
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 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 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.І.;
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 перевірки
знань.
Голова комісії - головний інженер Лапін С.В.;
Члени комісії - представник відділу головного механіка, начальник бюро з технагляду за вантажо-

підіймальними машинами Кисарін K. М. :
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ Сидоренко С.І.;
представник СОП, начальник служби охорони праці Глущенко С.В.
Наказ від 23.06.2018 № 204 Про приведення стану обладнання і території структурних підрозділів у
відповідність до діючих Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).
Голова комісії - заступник головного енергетика з електрогосподарства Буберенко І.Г.
Члени комісії - заступник головного енергетика з енергогосподарства Соловйов O.A.;
начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження ВГЕ Сидоренко С. 1.:
заступник начальника служби охорони праці з охорони праці та техніки безпеки, го
ловний ревізор з безпеки руху Сидоренко В.В.
Члени комісії з перевірки знань пройшли перевірку знань в ДП «ГНМЦ» м. Києва з Правил охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) (протоколи
перевірки знань від 22.06.2018 р. № 290-18 та від 06.07.2018 р. № 307-18).
Наказ від 24.05.2016 № 132 Про призначення відповідальної особи з нагляду за технічним станом та
експлуатацією посудин, що працюють під тиском, а саме інженера-енергетика з енергонагляду ВГЕ
Ваніна В.І.
Наказ від 25.07.2018 № 237 Про призначення відповідального працівника за справний стан і
безпечну експлуатацію обладнання під тиском, кисневого та компресорного устаткування теплосило
вого цеху.
Наказ від 20.07.20118 № 234 Про призначення відповідальної особи за справний стан і безпечну
експлуатацію теплових установок і мереж, об’єктів водного господарства, обладнання, що працює
під тиском, на дільниці складского господарства.
Наказ від 13.05.2017 № 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.
Наказ від 25.04.2017 № 144 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників дільниці складського господарства, які проходять щороку спеціальне навчання і
перевірку знань з питань охорони праці.
Наказ від 12.09.2017 № 287 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які вико
нуються за нарядами-допусками, списку осіб, які мають право видачі нарядів-допусків. і виконавців
робіт по ТСЦ.
Наказ від 03.11.2017 № 339 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, списку
посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань в установленому порядку для видачі
нарядів-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають право бути допускаючими та
виконавцями робіт на дільниці складського господарства.
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 30.08.2017 р. № 258 затверджено загальнозаводську інструкцію з охорони праці
№ БПІ 0.15.17 для персоналу, зайнятого використанням, транспортуванням і зберіганням балонів зі
стисненими, зрідженими і розчиненими під тиском газами у ПАТ НЗФ «Нікольський завод
феросплавів».
Наказом від 22.12.2017 № 383 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ДСГ;
Наказом від 03.01.2018 № 11 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ТСЦ;

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 про порядок проведення навчання і пере
вірки знань з питань охорони праці;
Комірник Шконда І.Є. пройшла навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів управління
персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском (протокол від 24.01.2018 р. № 2);
Комірник Медведева Ю.П. пройшла навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском (протокол від 24.01.2018 р. № 2);
Приймальник балонів Марченко Ю. П. пройшла навчання в бюро підготовки та перепідготовки
кадрів управління персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском (протокол від 03.11.2017 р. № 32) та за прфесією
приймальник балонів (протокол від 30.10.2014 р. № 48);
Слюсар Мардашов В.І. пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів управління
персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском (протокол від 03.11.2017 № 32) та за професією слюсар-ремонтник
(протокол від 30.10.2013 р. № 37);
Слюсар Мішка В.П. пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів управління
персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском (протокол від 03.11.2017 № 32) та за професією слюсар-ремонтник
(протокол від 30.10.2013 р. № 37);
Слюсар Яковенко М.О. пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів управління
персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної експлуатації посудин.
що працюють під тиском (протокол від 03.11.2017 № 32) та за професією слюсар-ремонтник
(протокол від 30.10.2013 р. № 37);
Слюсар Хорсов І.Г. пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів управління
персоналом заводу з відривом від виробництва з правил будови та безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском (протокол від 03.11.2017 № 32) та за професією слюсар-ремонтник
(протокол від 30.10.2013 р. № 37).
Працівники підприємства при прийомі на роботу проходять навчання, стажування на робочому місці
та щорічну перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці, а саме виконання
комплексу робіт щодо зберігання продуктів розділення повітря, експлуатації верстатного обладнання
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.11.2017 р. № 42. від
27.10.2017 р. № 25).
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 застосоексплуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

вується під час виконання робіт підвищеної небезпеки.Працівники забезпечені засобами індивідуаль
ного захисту (захисні каски, респіратори ізолювальні регенеративні Р - 34, захисні рукавиці, захисні
окуляри, газоаналізатори ГХ-М) відповідно до Норм безоплатної видачі спеціального одягу.спеціаль

ного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості
НПАОП 27.0-3.01-08. Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберіга
ються у технічно справному стані. Технічне обслуговування, ремонт а також експлуатаційні випробу
вання проводяться відповідно до вимог законодавства та документації з експлуатації виробників.
Поставка газів здійснюється наступними підприємствами (у разі необхідності та додаткових угод до
договорів) які мають Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме - зберігання балонів,
контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом, їх заповнення,
спорожнення і ремонт, відповідно:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ДІПІ ЕЙР ГАЗ» (ТОВ ДІПІ ЕЙР ГАЗ), м. Київ, договір
№ 1803109 від 11.06.2018 р.. постачає двоокис вуглецю газоподібний. Дозвіл № 853.15.32 від
25.03.2015 р.;
Командитне товариство «ТОВ «Запорізький автогенний завод» і компанія» (КТ «Запорізький
автогенний завод»). м.Запоріжжя. договір № 1605645 від 27.12.2016 р.. постачає кисень технічний,
двоокис вуглецю газоподібний. Дозвола № 43.14.30 від 16.01.2014 р.. № 969.13.23 від 18.12.2013 р..
№ 968.13.23 від 18.12.2013 р.;
Публічне акціонерне товариство Лінде Газ Україна (ПАТ Лінде Газ України), м. Дніпропетровськ,
договір № 1601727 від 14.04.2016 р.. постачає ацетилен технічний, аргоно-метанову суміш, азот,
аргон, Дозвола № 787.14.30 від 30.07.2014 р., № 1018.17.12 від 06.09.2017 р.. № 20.17.30 від
14.09.2017 р.;
Приватне підприємство приватна виробничо-комерційна фірма «Анна», м. Могилів-Подільський,
договір № 1802868 від 20.05.2018 р., постачає ацетилен технічний. Дозвіл № 434.14.05 від
28.11.2014 р.;
Товариство з обмеженою відповідальністю Дніпрорегіонгаз. Дніпропетровська обл.. Дніпровський
район. СМТ ювілейний, договір № 1601108 від 14.03.2016 р., постачає пропан. Дозвіл № 0375.14.12
від 28.04.2014 р.
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 15.06.2017
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 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 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 інструкцій
’fTggiii.
B.C. Куцін
(ініціали та прізвище)

(підпис)
2 0 _ р.

Декларація зареєстрована
органі Держпраці

Примітки:

суб'єктів господарювання у територіальному
20,

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.

