
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НІКОПОЛЬБУД»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53200,Дніпропетровська область, місто Нікополь, вул. Електрометалургів 
будинок 31, квартира 15___________________________________________________

місцезнаходження,
______________________________ код ЄДРПОУ 42426746_________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________ директор Похлеба Дмитро Олегович_______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_______________(099) 298 89 83, nikopolstroy@ukr.net__________________

номер телефону, телефаксу, 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

_____________________Дніпропетровська область____________________
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 шкоди: ПрАТ СК «Граве Україна»,_____________________________

(найменування страхової компанії,
1 рік, № 101040990 від 08.05.2020 року.__________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 21.05.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Похлеба Дмитро Олегович_______________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В і в  зонах дії струму високої
частоти; роботи верхолазні; зберігання балонів із стисненим, зрідженим
газом (кисень технічний, пропан-бутан); зварювальні роботи; монтаж,
демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
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устатковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани та
машини; газополум'яні роботи._____________________________

(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: 10, в тому числі тих, на яких існує

підвищений_________________________________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

ризик виникнення травм: 7__________________________________________________
виникнення травм

_________________ кількість будівель і споруд (приміщень) ,________________
будівель і споруд (приміщень), 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1 
(виробнича база за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. 
Івана Мазепи, буд. ЗО)-.______________________________________________

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ПП_____«НІКОПОЛЬБУД» Похлєба Д.О. пройшов
перевірку знань Закону України «Про охорону праці», Кодексу Цивільного 
Захисту України, Правил пожежної безпеки, Закону України «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,________ Наказу________ «Про________ затвердження________ Порядку
медичних оглядів працівників певних категорій», з правил надання 
домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інших 
нормативно-правових актів у посадових осіб і спеціалістів підприємств, 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 81-297-20 від 20.03.2020 р.) 
після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

Наказом № 13/Д від 17.02.2020 р. створено комісію з перевірки знань
з питань охорони праці у працівників підприємства.________________

Голова комісії - директор Похлєба Д.О., як керівник підприємства і 
голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці на 
підприємстві, головний енергетик Похлєба О.П, головний інженер Колепко 
Ю.Г., головний механік Харченко О.В., як члени комісії з питань охорони 
праці на підприємстві, пройшли перевірку знань Загального курсу з ОП, 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони 
праці під час зварювання металів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг з протоколу № 81-297-20 від 20.03.2020 р.) після проходження
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».__________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13. Правила охорони праці під час зварювання металів
_____ Голова комісії - директор Похлєба Д.О. (IV група до та понад 1000
В з електробезпеки) та члени комісії: головний енергетик Похлєба О.П (V 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , головний інженер Колепко 
Ю.Г (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), головний механік



Харченко О.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), пройшли
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки 
в Україні» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області (витяги з протоколів № 81-0103ЕЛ-2020 від 
19.03.2020 р.; № 43-П від 20.03.2020 р.) після проходження навчання у
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».____________________________________________
____Наказом № 13/Д від 17.02.2020 р. призначено відповідальними особами
за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства й пожежну 
безпеку у підприємстві та за роботи в діючих електроустановках напругою 
понад 1000 В і в  зонах дії струму високої частоти - головного 
енергетика Похлєбу О.П (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
у разі його відсутності обов'язки покладаються на головного інженера 
Колепко Ю.Г. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які
пройшли навчання____ з вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила 
пожежної безпеки в Україні» комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області (витяги з протоколів 
№ 81-0103ЕЛ-2020 від 19.03.2020 р.; № 43-П від 20.03.2020 р.) після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».____________________
_____Наказом № 14/Д від 17.02.2020 р. призначено відповідальними
особами за безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра та за 
роботи верхолазні - головного механіка Харченко О.В., у разі його 
відсутності обов'язки покладаються на головного інженера Колепко Ю.Г., 
які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», комісією створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
(витяг протокол № 81-297-20 від 20.03.2020 р.) після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
_____Наказом № 15/Д від 17.02.2020 р. призначено відповідальними
особами за безпечне виконання газополумяних робіт та зберігання балонів 
із стисненим, зрідженим газом (кисень, пропан-бутан) - головного 
механіка Харченко О.В., у разі його відсутності обов'язки покладаються 
на головного інженера Колепко Ю.Г., які пройшли перевірку знань НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг протокол № 81-297-20 
від 2 0.03.2 02 0 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».

Наказом № 12/Д від 17.02.2020 р. призначено відповідальних осіб за 
зварювальні роботи - головного енергетика Похлєбу О.П (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності обов'язки 
покладаються на головного інженера Колепко Ю.Г. (IV група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли навчання з вимог 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяги з протоколів № 81-297-20 від 20.03.2020 р.; № 
81-0103ЕЛ-2020 від 19.03.2020 р.; № 43-П від 20.03.2020 р.) після
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».



Наказом № 11/Д від 17.02.2020 р.____ призначено відповідальних за
роботи з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин - 
головного механіка Харченко О.В., у разі його відсутності обов'язки 
покладаються на головного інженера Колепко Ю.Г., які пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання»,_____комісією створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Київській області (витяг протокол № 
81-297-20 від 20.03.2020 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека».

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

Наказом по підприємству № 5/Д від 17.02.2020 р. реорганізовано 
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на 
директора (на умовах сумісництва).

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. 
Наказом № 8/Д від 17.02.2020 р. затверджений перелік інструкцій з 
охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені інструкції 
з охорони праці: № 1 вступний інструктаж; № 2 про заходи пожежної 
безпеки; № 3 по наданню першої медичної допомоги при нещасних випадках 
або захворюваннях, № 4 для слюсаря-електрика з ремонту та 
обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин; № 5 для 
газозварника; № б під час безпечного виконання газополум'яних робіт; № 
7 з безпечної експлуатації балонів з газами № 8 під час експлуатації 
електрообладнання, № 9 при виконанні робіт на висоті, № 10 при 
застосуванні драбин, риштувань, помостів, запобіжних поясів і 
страхувальних канатів, № 11 для електрозварника, № 10 під час виконання 
електрозварювальних робіт, № 12 для верхолаза, № 13 під час робіт в 
діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в  зонах дії струму 
високої частоти, № 14 під час зберігання балонів із стисненим, 
зрідженим газом, № 15 під час безпечного виконання верхолазних робіт, № 
16 з охорони праці для електрика, № 17 для монтажника будівельних машин 
та механізмів, №18 під час безпечного виконання робіт з монтажу,
демонтажу,____ налагодження,____ ремонту,____ технічного____обслуговування,
реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин в ПП «НІКОПОЛЬБУД».
____Робітники, які виконують зварювальні роботи та роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В і в  зонах дії струму високої 
частоти : електрозварники Барараев В.В. ( IV група з електробезпеки, до 
та понад 1000 В), Бабій P.M. (IV група з електробезпеки, до та понад 
1000 В), пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила
експлуатації електрозахисних засобів», НАПБ А.01.001-2014____«Правила
пожежної безпеки в Україні» комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області (витяги з протоколів 
№ 81-0096ЕЛ-2020 від 19.03.2020 p.; № 43-П від 20.03.2020 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
_____Робітники, які виконують роботи, що виконуються на висоті понад
1,3 метра та роботи верхолазні: слюсарі-електрики з ремонту та 
обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин Копоть О.Л. та 
Кромбет С.А., монтажник будівельних машин та механізмів Акентьев Є. О. 
пройшли перевірку знань і умінь безпечного виконання висотно-
верхолазних робіт з використанням індивідуальних страхувальних засобів



за інструкцією з безпечного виконання робіт відповідно до вимог НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(витяг з протоколу № 025 від 06.03.2020 р.) після проходження навчання 
у ТОВ «КЦ «ПРАКТИКА».
____Робітники, які виконують газополумяні роботи та роботи зі
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом: газозварники Щербаков 
0.0. , Михеєв В.К. пройшли перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області (витяг протоколу № 81-275-20 
від 2 0.03.2 02 0 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».
______ Робітники,___ які виконують роботи з монтажу, демонтажу,
налагодження, ремонту,___ технічного обслуговування, реконструкції
вантажопідіймальних кранів та машин: слюсари-електрики з ремонту та 
обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин Копоть О.Л. та 
Кромбет С.А. пройшли перевірку знань відповідно до вимог НПАОП 0.00
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській 
області (витяг з протоколу № 81-240-20 від 06.03.2020 р.) та НПАОП
40.1-1.21-98____«Правила____безпечної____експлуатації____електроустановок
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», III група до 1000 В (витяг з протоколу № 81-0096ЕЛ-2020 від 
19.03.2 02 0 р.)після проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека».

Робітники підприємства, що виконують зварювальні роботи: Барараєв 
В.В., Бабій В.М. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності до Правил Атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96 і НПАОП
0.00-1.80.81____«Правила____охорони___ праці____під___ час____експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» допущені до ручного 
дугового зварювання стикових та кутових з'єднань несучих та 
огороджувальних металоконструкцій, металоконструкцій технологічного 
обладнання, металоконструкцій та механізмів вантажопідіймальних кранів, 
обладнання, що працює під тиском, після проходження атестації зварників 
у ТОВ «Учбово-Технічний центр» (витяг з протоколу № ДО-58/342-111 МК та 
№ ДО-58/343-111 МК від 13.10.2019 р.).
____Робітники підприємства, що виконують газополумяні роботи: Щербаков
0.0. , Михеєв В.К. на підставі результатів випробувань, проведених у 
відповідності до Правил Атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96 і НПАОП
0.00-1.80.81____«Правила____охорони___ праці____під___ час____експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» допущені до газового 
зварювання обладнання, що працює під тиском, будівельних конструкцій, 
технологічного обладнання, конструкцій кранів в усіх просторових 
положеннях шва із сталей групи ТлГОІ, після проходження навчання у ТОВ 
«НВЦ «Професійна Безпека» (витяг з протоколу № КВ99-660-2019 та № КВ99- 
661-2019 від 23.12.2019 р.).
____Робітники, що виконують роботи з налагодження, ремонту, технічного
обслуговування, реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин 
пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «слюсар-електрик з 
ремонту та обслуговування вантажопідіймальних кранів та машин» та
встановлено кваліфікацію 4-го розряду Копоть О.Л, Кромбет С.А., після



проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу
№ 991 від 12.07.2019 р. та № 145 від 08.02.2019 р.).

Робітники, що виконують роботи з налагодження, ремонту, технічного 
обслуговування, реконструкції вантажопідіймальних кранів та машин 
пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професії «верхолаз» та 
встановлено кваліфікацію 5-го розряду Копоть О.Л, Кромбет С.А., після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу 
№ 345 від 15.05.2020 р.).

Робітник підприємства, що виконує роботи з монтажу, демонтажу 
вантажопідіймальних кранів та машин пройшов перевірку знань, умінь і 
навичок з професії «монтажник будівельних машин та механізмів» та 
встановлено кваліфікацію 4-го розряду Акентьев Є. О. після проходження 
навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (витяг з протоколу № 144 від 
12.07.2019 р. та № 145 від 08.02.2019 р.).

Робітники підприємства щороку проходять навчання, перевірку знань та 
відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12
05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з 
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів.___________________________________________________________
_____Роботи з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного
обслуговування,____реконструкції____машин,____механізмів,____устатковання
підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани та машини 
передбачено виконувати відповідно до вимог ПВР, Технологічних схем, ТУ 
У 29.2-21674530-015:2006 Механізми вантажопідіймальних кранів. Ремонт., 
ТУ У 29.2-21674530-024:2007 Обладнання електричне вантажопідіймальних 
кранів і машин. Ремонт., ТУ У 29.2-21674530-004:2005 Конструкції 
портальних кранів металеві. Капітальний ремонт., ТУ У 29.2-21674530
001:2003 Конструкції вантажопідіймальних кранів і підйомників металеві. 
Капітальний ремонт., ТУ У 29.2-21674530-021:2008 Обладнання гідравлічне 
вантажопідіймальних кранів і підйомників. Ремонт, НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Газополум’яні роботи передбачено виконувати відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.7 6-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів», НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників».
_____Для забезпечення безпечного виконання газополум'яних робіт,
проводяться огляди, випробування на герметичність та міцність 
устаткування для газополум’яної обробки металів. Рукави для
газополум' яних___ робіт___ пройшли___ випробування___ на___ герметичність .
Оформлюються відповідні записи в журналах випробувань. Працівники, які 
виконують газополум'яні роботи ознайомлені під підпис з вимогами 
Інструкції для газозварника.
____Товариство мас спеціально обладнані металеві ящики, у яких на
будівельних майданчиках на відкритому повітрі зберігаються газові 
балони. Вони зберігаються з навернутими ковпаками, захищені навісом від 
опадів та сонячних променів. Порожні балони зберігаються окремо від 
наповнених. Ящики зачиняються на замок. На об'єктах замовником 
надаються балони з стисненим газом, які зберігаються в окремих 
вентильованих приміщеннях в ящиках змонтованих із металевого дроту та 
перекриті листовим металом.____________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



Відповідно до п. 1.6. НПАОП 0.00-1.15-07 у ПП «НІКОПОЛЬБУД»
розроблений і затверджений наказом перелік робіт на висоті, які 
виконуються за нарядами-допусками. Роботи, не передбачені цим 
переліком, виконуються за розпорядженнями осіб, яким надано право 
видачі нарядів (розпоряджень).
____ПП «НІКОПОЛЬБУД» перелік газів (договір № 154/пг від 07.05.2020
р. укладений з ТОВ «КРІОГЕНСЕРВІС» на поставку балонів з газами (кисень 
технічний, пропан-бутан).
____На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна
документація на все обладнання, прилади та засоби індивідуального 
захисту, які використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної
небезпеки.________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:____________
- діелектричні боти, галоші, 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні килими, 2019 р. виготовлення (Україна);
- діелектричні рукавички, 2019 р. виготовлення (Україна);
- огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна);
- захисні каски інв. №№ 8-14, 2019 р. виготовлення (Україна);
- драбини, інв. № 1-3, 2019 р. виготовлення (Україна)- 3 од.;
- стропи інвентарні, 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
- навушники протишумні СОМЗ-1, 2019 р. виготовлення, Україна - 5 од. ,
- черевики «Лідер» 2х шаровий пуп метносок. 2019 р. виготовлення

- 6 пар;
чоботи Монза пуп метносок, 2019 р. виготовлення, Україна - 6 пар;

- рукавиці шкіряні комбіновані, 2019 р .виготовлення, Україна
- 10 пар;

- костюм «Робочий II», виробник OZON, 2019 р. виготовлення, Росія
- 5 од.

- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та
позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-ЕМ, вересня 2019 р. виготовлення
(Україна) - 2 од.
- редуктор пропановий БПО-5-Ю ДМ, грудня 2019 р.в, Україна - 1 О Д .;
- редуктор кисневий одноступеневий для газополум'яного обладнання
БКО-50ДМ, вересня 2019 р. в., Україна - 1 од;

- газовий різак Р1 Донмет 142, липня 2019 р.в., Україна- 1 од. ;
- трансформатор зварювальний СТШ-2 50 У2, листопада 2019 р.
виготовлення (Україна);
- балон із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2,5-К ДСТУ 3245-
95, 2013 р. виготовлення (Україна);
- балон із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150 ГОСТ 949-
73, 2013 р. виготовлення (Україна)

Наказом № 22/Д від 17.02.2020 р. створено комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.
____У ПП «НІКОПОЛЬБУД» ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту.___________

ПП «НІКОПОЛЬБУД» забезпечено нормативно-правовою документацію, що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в 
т . ч . :______________________________________________________________________
- Закон України «Про охорони праці»;___________________________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);



- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання:
і перевірки знань з питань охорони праці»;______________________________
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорош 
праці»;____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавце 
нормативних актів з охорону праці, що діюАь на підприємстві»;______
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»;_______________________________,
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»;____________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»;____
- 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварюванні! 
металів»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»;____
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;____
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»;
- НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки
праці .________Охорона_______ праці,________промислова_______ безпека_______ у
будівництві»;______________________________________________________
- 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»;______
- НАПБ А. 01. 001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».__________ _

Матеріально-технічна база ПП «НІКОПОЛЬБУД»_____ відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які'
декларуються. _________________________________________________________

У ПП «НІКОПОЛЬБУД» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону 
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами,, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій 
працівників з пи^здй 'гру.цового законодавства, охорони праці, перевірки 
знань з питань д#0рош праці._____________________________________________
нормативно-правов -йМ Іії ЙІ} ■- технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

іШ г % * І *

_________ // М Д . О. Похлєба
(піЯйис) Я (ініціали та прізвище)

/У  &6 /  20./#р.7 - ^  .Декларація зареєстрована у журналі обліку суб єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
оїї' 20<=&?р. N ___________________________.
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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.




