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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53200. Україна. Дніпропетровська 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.com.ua
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

___________________ контактний телефон 092-313-02-57__________________
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 праці__аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,________________ ______________ Куції; 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:
Зварювальні р о б о т и _____________________________________________________________________
(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 -148, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 
116 _______________________________________ '___________________________________________

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

Адміністративно-побутові приміщення -  3 знаходяться за адресою: м. Нікополь, вул. Електромета- 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

лургів. 310, цехів -  4 (РМП. ЦРМУ-1, ЦРМУ-2, РБЩ , дільниць -  4.________________________________

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

(прізвище, імПіЯ 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 ОЛ), «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на
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підприємствах чорної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08 (протокол від 16.10.2015 р. № 419-
15); «Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОЛ 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 АТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з 
ОП), «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії» 
НПАОП 27.1-1.06-08, «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів» 
НПАОП 0.00-1.01-07 (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, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» 
НПАОП 0.00-1.59-87 (протокол від 27.10.2015 р. № 419/1-15).
Начальник слухби охорони праці Глущенко C.B. пройшов навчання на базі AT 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 ОГ1), «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чор
ної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08, «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів» НПАОП 0.00-і .01-07 (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, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 (протокол від 27.10.2015 р. № 419/1-15).
Головний енергетик Семенов О.П. пройшов навчання на базі AT 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 будови і безпечної експлуатації вантажо-підіймальних 
кранів» НПАОП 0.00-1.01-07 (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, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 (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).
Заступник головного енергетика Буберенко І.Г. пройшов навчання та перевірку знань у КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (V група з електробезпеки) згідно 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 
р.5 (протокол від 27.03.2017 р. № 48).
Начальник бюро з енергонагляду та енергозбереження Сидоренко С.І. пройшов навчання та 
перевірку знань у КП «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (V група з 
електробезпеки) згідно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1- 
1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в 
Україні НАПБ А 01.001-14 р.5 (протокол від 27.03.2017 р. № 48).
Інженер-електрик з енергонагляду ВГЕ Ш пачук Р.П. пройшов навчання та перевірку знань у КІІ 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (V група з електробезпеки) згідно 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної



експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14
р.5 (протокол від 27.09.2016 р. № 267').
Провідний інженер-електрик ВГЕ Данилко В.В. пройшов навчання та перевірку знань у КП 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради (V група з електробезпеки) згідно 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 
р.5 (протокол від 27.09.2016 р. № 267).
Начальник бюро з технагляду за вантажо-підіймальними машинами Кисарін К. М. пройшов 
навчання та перевірку знань на базі АТ НЗФ (IV група з електробезпеки) згідно 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 (протокол від
15.06.2017 р. № 5)
Наказом від 28.01.2005 № 22 створено службу охорони праці.

наявністю служби охорони праці,
Затверджено 05.10.2016 Положення про службу охорони праці AT «Нікопольський завод 
феросплавів» головою правління, генеральним директором заводу.
Наказ від 07.09.2017 № 274 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 
виконацями робіт у ремонтно-механічному цеху.
Наказ від 22.08.2017 № 253 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 
виконацями робіт у цеху з ремонту металургійного устаткування-1.
Наказ від 15.09.2017 № 298 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, списку осіб, 
яким надано право видачі нарядів-допусків, які відповідають за проведення робіт.які допускаються 
до керівництва робіт підвищеної небезпеки у цеху з ремонту металургійного устаткування-2.
Наказ від 07.09.2017 № 277 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, списку осіб, 
яким надано право видачі нарядів-допусків, що відповідають за проведення робіт (виконавці) ,які 
допускаються до керівництва робіт підвищеної небезпеки у ремонтно-будівельному цеху.
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.

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.
Голова комісії -  головний інженер Лапін С.В.;
Члени комісії -  представник в і д д і л у  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 C.B.



Наказ від 20.04.2017 № 122 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників ремонтно-механічного цеху, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці.
Наказ від 21.04.2017 № 132 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників ЦРМУ-1, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці.
Наказ від 06.02.2018 №  59 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників ЦРМУ-2, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці.
Наказ від 05.06.2018 №  175 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці працівників ремонтно-будівельного цеху, які щороку проходять спеціальне навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці.
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 02.04.2018 № 117 затверджено інструкцію з охорони праці для електрогазозварника 
РМЦ.
Наказом від 16.10.2015 № 153 затверджено інструкцію з охорони праці для електрогазозварника 
ЦРМУ-1.
Наказом від 18.12.2015 № 311 затверджено інструкцію з охорони праці для електрогазозварника 
ЦРМУ-2.
Наказом від 13.04.2018 № 184 затверджено інструкцію з охорони праці для електрогазозварника 
РБЦ.
Наказом від 24.04.2018 № 147 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по РМЦ;
Наказом від 28.02.2018 № 77 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦРМУ-1;
Наказом від 20.12.2017 № 378 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦРМУ-2;
Наказом від 10.01.2018 №  29 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по РБЦ.
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;
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 зварювальних робіт (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 08.06.2018 р. № 72. 27.06.2018 р. № 79, 02.04.2018 р. № 35. 03.04.2018 р. № 37, 04.04.2018 р.№ 40, 
06.02.2018 р. №  59, 26.06.2018 р. № 47);
Працівникам підприємства проводиться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повтор
ний 1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою, позаплановий та цільовий;_____________
На підприємстві працює 255 електрогазозварників, 180 з яких атестовані згідно з НПАОП 0.00-1.16- 
96. З них -  60 чол. за НПАОП 0.00-1.80-18. СОУ МПП 53.020-158:2006. 131 чол. за ДСТУ-Н Б В.2.6- 
199:2014. ДСТУ-Н Б В.2.6-200:2014, 49 чол. за ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012, НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН 
В.2.5-20-2001. ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012. 2 чол. за НПАОП 0.00-1.60-66. НПАОП 0.00-1.11-98. 
НПАОП 0.00-1.26-96. У тому числі:___________
Іванюк В.М. -  позначення атестації П І Р  BW W01 В tlO PE ss nb НПАОП 0.00-1.80-18, СОУ МПП
53.020-158:2006;



Лавренчук С.О. -  позначення атестації 1 1 1 Р  BW WQ1 В tlO PF ss nb НПАОП 0.00-1.80-18, СОУ 
М ПП 53.020-158:2006;______________ __________________________________________________
Брезгін К.О. -  позначення атестації 111 Р BW W01 B t l O P E b s n g  ДСТУ-Н Б В.2.6-199:2014, ДСТУ-
Н Б В.2.6-200:2014;__________________________________________________________________________
Воронцов В.М. -  позначення атестації 1 1 1 Р  BW W01 В tlO PE bs ng ДСТУ-Н Б В.2.6-199:2014,
ДСТУ-Н Б В.2.6-200:2014;____________________________________________________________________
Биков А.М. -  позначення атестації П І Т  BW W01 R t2.8/4.0 D21.4/57 H-L045 ss nb ДСТУ-Н Б В.2.5-
66-2012. ДСТУ-Н Б В.2.5-68-2012;____________________________________________________________
Козаков О.А. -  позначення атестації П І Т  BW W01 R t4.0/6.0 D57/152 H-L045 ss nb ДСТУ-Н Б
В.2.5-66-2012. НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В.2.5-20-2001. ДСТУ-Н Б В.2.5-68-2012:________________
Застеба С.А. -  позначення атестації П І Т  BW W01 В t2 .8/6.0 D21.4/152.0 H-L045 ss nb НПАОП 0.00-
1.60-66. НПАОП 0.00-1.26-96. НПАОП 0.00-1.11-98;____________________________________________
Медведев P.O . -  позначення атестації П І Т  BW W01 В t2.8/4.0/6.0 D21.4/57.0/152.0 H-L045 ss nb
НПАОП 0.00-1.60-66. НПАОП 0.00-1.26-96. НПАОП 0.00-1.11-98. та інші._______________________
На балансі підприємства знаходяться 377 зварювальних апаратів: ВДМ-1201, ВКСМ-1000, ВДУ-601 . 
КИГ-401. ТД-500. СТШ-500. та інші._________________
У наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на устаткування, яке застосовується під час вико
нання робіт підвищеної небезпеки._______________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до Норм безоп
латної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту пра
цівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08.__________________________________

засобів індивідуального захисту,

Усі працівники при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично один раз на рік 
проходять медичний огляд.
На АТ 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»;
На AT НЗФ у наявності наступні документи: Закон Украіни «Про охорону праці». Правила охорони 
праці в металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Правила охорони праці у феросплавному 
виробництві (Наказ №175 від 15.10.2015р.), Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорної металургії НПАОП 27.1-1.06-08, Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, 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 та інші.
СТП НЗФ СОП 09-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу!5.06.2017 

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 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 обовШязки та відповідальність персоналу 
заводу з охорони праці». Стандарт встановлює єдиний порядок діяльності керівників, спеціалістів, 
службовців, робітниківз питань охорони праці.
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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 
д ію, скасування та обліку інструкцій з #хорони Ж/sStea&v
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-jfr господарювання у територіальному

Примітки: 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.


