
Д Е К Л А РА Ц ІЯ  
відповідності м атеріально-техн ічної бази вим огам  

закон одавства з пи тань  охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне Підприємство «НВП Строймонтажналадка»_______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50103, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Соборності, буд. 80 кв.8____________________
місце її державної реєстрації,

______________________________________код ЄДРПОУ 34488677 .________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

Директор Кучак Олександр Степанович. 067-512-48-08.________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону

e-mail: cmn l@ukr.net________________________________________________________________________
адреса електронної пошти 

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України________________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація про н аявн ість  договору  страхування ци вільно ї в ідп овідальності перед  третім и  
особам и стосовно в ідш кодуван ня  н асл ідків  м ож ли во ї ш коди  договір  не укладався

(найменування страхової компанії,
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ПП «НВП 
Строймонтажналадка» страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної 
небезпеки.______________________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведення добровільного  аудиту з охорони праці вересень 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Кучак Олександр Степанович______________________________________________________________ ,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприємця) 
цією декларацією підтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або  
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій:___________________________________________________________________________________
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:___________________________________________
- Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів:______________________________________
- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників

(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

Кількість робочих місць 10 робочих місць, з них на 5 існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди №1-ОР від 05 січня 2016 р. з 
фізичною особою Кучак О.С. ) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул.. 
Соборності, буд. 80, кв. 8._______________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

------------------------------------------

mailto:l@ukr.net


Інші відомості:
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 

положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
керівники, відповідальні особи проходять перевірку знань Миколаївському навчально-курсовому 
комбінаті. . наказ № 101-К від 12.07. 2015 р. Згідно наказу створена комісія перевірки знань 
працівників з питань охорони праці у складі:

Голова комісії: Директор -  Кучак О.С. члени комісії: головний інженер Тригуб Г.В.. майстер
Німечик А.О.___________________________________________________________________________________

Накази про призначення відповідальних:
Наказом № 11 від 13.11.2015 року створена служба з охорони праці. Відповідальний за стан

умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства Кучак О.С.__________________
Наказ №21 від 25.09.2019 р. відповідальною особою за збереження в технічно-справному

стані інструменту призначено інженер -  будівельник Миховича Я.М.____________________________
Наказ №21 від 25.09. 2019 р. відповідальною особою за ремонт, чищення димарів, 

повітропроводів призначено Хуповка С.В. (Посвідчення №23 від 29.01.2010 р . навчався в НКК
УЖКГ м. Миколаїв)_____________________________________________________________________________

Наказ №21 від 25.09.2019 р. відповідальною особою за електрогосподарство підприємства та
роботи в діючих електроустановках призначено інженера -  будівельника Миховича Я.М.________

Наказом № 22 від 25.09.2019 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання
працівниками газонебезпечних робіт призначити Миховича Я.М._______________________ _________

Наказом № 23 від 25.09.2019 р. відповідальним за організацію та безпечне виконання
працівниками земляних робіт призначити Миховича Я.М., Тригуб Г.В.___________________________

Відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті призначено інженера -  будівельника 
Миховича Я.М. (Наказ №24 від 26.09.2019 p.), який пройшов відповідне навчання та перевірку 
знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства : законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (протокол № 14.02.2019 p.): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристоями (протокол № 14.02.2019 p.): НПАОП 0.00-1.15-07 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 14.02.2019 р:)

Наказом № 03 від 16.04.2018 р. відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті, 
призначено Німечика А.О.. який пройшов навчання в М иколаївському навчально-курсовому 
комбінаті.Щ освідчення №651 від 17.04.2015 р. (Протокол № 41/2 від 17.04.2015 p.).

Директор -  Кучак О.С. головний інженер Тригуб Г.В., Хуповка С.В. пройшли навчання та 
перевірку знань Миколаївському навчально-курсовому комбінаті, згідно Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила праці під час виконання робіт на висоті._______________

НПАОГІ 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення 
(ДБН А.3.2-2-2009 ССБП), НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, НПАОП 
0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ел. безпека (група).

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

На підприємстві наказом № 11 від 13.11.2015 року створена служба з охорони праці, 
наказом № 12 від 13.11.2015 року затверджено положення про службу та наказом № 13 від
13.11.2015 року затверджено положення про систему управління охороною праці на підприємстві. 
Функції служби охорони праці покладені на головного інженера Тригуб Г.В.______ 1______________

На підприємстві наказом № 14 від 13.11.2015 р. строрена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці: Голова комісії - Директор -  Кучак О.С, головний інженер Тригуб Г.В., майстер
Німечик А.О._______________ _____________ _______________________________________________________

Також на підприємстві розроблені :
Положення про службу охорони праці (наказ № 12 від 13.11.2015 року)
Положення про систему управління охороною праці на підприємстві (наказ № 13 від

13.11.2015 року)
Положення про порядок проведення навчання та перевірки робітників з питань охорони праці 

( наказ 13.1. від 13.11.2015 р.)
Положення про систему управління охороною праці (наказ №13.2. від 13.11.2015 р.



Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ №13.2. від 13.11.2015 р.)
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ №13.2. від 13.11.2015 р.)
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №13.2. від 13.11.2015 р.), в тому числі №8 

Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів; №9 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті; №10 
Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним інструментом, №1 Інструкція з охорони праці 
надання домедичної допомоги постраждалим при нещасних випадках; №12 Інструкція з охорони 
праці при роботі з ручним електроінструментом; №15 Інструкція з охорони праці для монтажу з 
монтажу металевих та залізобетонних конструкцій; №16 Інструкція з земляних робіти. що 
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; №17 
Інструкція з обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів; №18 Інструкція з робіти, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці. Працівники підприємства, що зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
-Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
-Журнал протоколів перевірки знань.
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші
На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 

встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого 
рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аварій на 2020 рік".

З працівниками проводяться, згідно Наказу № 41 від 21 грудня 2015 року; Наказу №49 від 10 
березня 2016року; Наказу №52/5 від 25 травня 2016 року; Наказу №58 від 24 серпня 2016 року; 
Наказу №58 від 24 серпня 2016 року; Наказу №4 від 06 січня 2017року; Наказ у№8/1 від 13 
лютого 2017року інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства. На 
підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт 
згідно положення :

-Інструкція №1 ОП на території ПП «НВП Строймонтажналадка»
-Інструкція №2 ОП при роботах з ручними інструментами та пристосуваннями.
-Інструкція №3 ОП при роботі з електроінструментом.

-Інструкція №4 ОП для чистильник димарів.
-Інструкція № 5 ОП для електромонтажників

-Інструкція № 6 ОП при земляних роботах .
- Інструкція № 7 ОП для машиніст екскаватора.

- Інструкція № 8 ОП для зварника.
- Інструкція №9 ОП виконання робіт на висоті .
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Капінус О.В. пройшов навчання за професією монтажник залізобетонних конструкцій 4 р., в 

ДП ОУК концерну Дніпробуд м. Дніпро (Посвідчення №82 від 26 вересня 2018 р.. Протокол №30 
від 24.04.2019 р. Правил інструкцій по ОТ при виконанні робіт з монтажних та демонтажних 
робіт), Волков A.B. навчався за фахом електрогазозварник ОПК «КЖРК» м. Кривий Ріг 
(Посвідчення №571 від 17.09.2003 р.). Німечик А.О. (виконання робіт на висоті) пройшов 
навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно курсу з охорони праці, нормативної 
документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та 
пожежної безпеки в обсязі виконуваних робіт (Протокол №175-18 від 16.04. 2018 р.), Хуповка 
С.В. (чистильник димарів ) здобув кваліфікацію у Навчально-курсовому комбінаті УЖКГ 
(свідоцтво №22 від 29.02.2010 р.).________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці



На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування.
обладнання, інструмент, відповідні інструкції з його експлуатації.
______ Для виконання робіт підвищеної небезпеки у ПГІ «НВП Строймонтажналадка» мається в
наявності наступне обладнання; Драбина TUBESCA алюмінієва 3-секційна 3x7 сходинок. Starline 
Splus (5.16 м). Компресор Fiac FX 90 . пересувний . Ліси будівельні 150 m 2 . МГК Виромакс. рамні. 
Витратомір ультразвуковий «Акрон— 1». Пірометр «Нимбус»^ Перфоратор Makita HR2470. 
горизонтальний. Кутова шліф машина. SPARKY MBA-2000 (AYR), 2000 Вт. Перфоратор 
SparkySparky BPR-330CE. 900 Вт.. горизонтальний. Ак.шуруповерт 13BOSCH PSR12. йоржик для 
чищення димоходів . трос для чищення димоходу, пасатижі з ізольованими ручками . Екскаватор -  
Jed Зсх (Договір про надання послуг №16\2 від 19.03.2020 p.). Вирівнювач GYSMI 165. 
зварювальний. Кран-Маніпулятор Hyundai hd 120 Зсх (Договір про надання послуг №16\2 від 
19.03.2020 p.). Кутова шліфмашинка M akita GA 9020SF. страху вальні системи, захисні каски, захисні 
костюми, страхувальний пояс лямковий ПЛК UpOn ( акт випробування від 12.12.2019 р.)

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

У відповідності з «М інімальними вимогами безпеки і охорони здоровя при використані 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18 всі 
працівники забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», а саме: костюми вовняні . черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска 
захисна з підшоломником, окуляри захисні, пояси запобіжні, драбини використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства, також в 
наявності: каски захисні з підшоломником, окуляри захисні, пояси запобіжні ПЛК UpOn, страху 
вальні опори та допоміжні канти, сітки захисні, захисні костюми. Усе обладнання та 313 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом від Наказ №49 -від 10 березня 
2016 року створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устаткування, що 
використовується під час виконання робіт на висоті._____________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

Перелік законодавчих та нормативно - правових актів з питань охорони праці та промислової 
безпеки:

Закон України «Про охорону праці»
Постанова КМУ № 207 від 03.03.2020 р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування ) машин, механізмів , устаткування 
підвищеної небезпеки»

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»
НПАОП 0.00-2.01.05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки системи газопостачання
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-6.03-93 П орядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що 

діють на підприємстві
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;



НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила 

улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 

та інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті 
охорони праці

Підприємство має комплект СНиП, ДБН відповідно до замовлених робіт.
На підприємстві розроблені і затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони правці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною начально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлквюлься за допомогою Інтернету та друкованих видань.

О.С Кучак
(ініціали та  прізвищ е)

«10» квітня 2020р.

Декларація зареєстрована у  журналі обліку суб'єктів господарювання у  територіальному 
органіДержпраці ^

№ /?

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.”.


