
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НВП БЕЗПЕКА»______________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи 
53219, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Світла, буд. 42, кв. 70

місцезнаходження,

________________________________ 43284978____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________________директор -  Кузьміна Валентина Миколаївна_______ __________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________________________066-757-37-53, nvpbezpeka@gmail.com_________________ _______
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;
______________________________ на території України______________________________

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: не укладався, згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки.__________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07 вересня 2020року________

(дата проведення аудиту)

Я, Кузьміна Валентина Миколаївна____________________________________________________
(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________________________________________
(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 - 2, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

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

ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» орендує адміністративно-побутові та виробничі приміщення, загальною 
площею 86,60 кв. м, що розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул. Патріотів України, буд. 123 (договір оренди № 10 від 10.10.2019 р. з ФОП Петрова В.В.).

mailto:nvpbezpeka@gmail.com


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

Керівники та фахівці ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці у встановленому порядку:

Директор ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» Кузьміна Валентина Миколаївна, головний інженер Шкудун 
Євген Васильович, уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці Фатєєва 
Галина Борисівна пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 32/23-20 від 25.08.2020 р.).

Директор ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» Кузьміна Валентина Миколаївна, головний інженер Шкудун 
Євген Васильович, уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці Фатєєва 
Галина Борисівна пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32/24-20 від 25.08.2020 
р.). Мають IV групи з електробезпеки (до та вище 1000 В).

Директор ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» Кузьміна Валентина Миколаївна, головний інженер Шкудун 
Євген Васильович, уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці Фатєєва 
Галина Борисівна пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32/21 -20 від
25.08.2020 р.).

Директор ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» Кузьміна Валентина Миколаївна, головний інженер Шкудун 
Євген Васильович, уповноважений найманими працівниками з питань охорони праці Фатєєва 
Галина Борисівна, пройшли навчання НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристроями» в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 32/22-20 від 
25.08.2020р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

На. підприємстві розроблено та затверджено наказом № 0Ю П від 02.01.2020 р. перелік робіт 
підвищеної небезпеки.

Наказом № Р2ОП від 02.01.2020 р. головного інженера Шкудун Є.В. призначено 
відповідальною особою за електрогосподарство підприємства. Має ГУ групу з електробезпеки (до та 
вище 1000 В).

Наказом № 03 ОП від 02.01.2020 р. директора Кузьміну В.М. призначено відповідальною 
особою за організацію та безпечне виконання робіт що виконуються на висоті по над 1,3 метри.

Наказом № 04 ОП від 02.01.2020 р. відповідальність за утримання в справному стані та 
забезпечення працівників засобами індивідуального захисту покладена на головного інженера
Шкудун Е .В ________________________________________________________________________________

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

Наказом № 05 ОП від 02.01.2020 р. в ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» створена служба охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладено на головного інженера Шкудун Є.В

наявністю служби охорони праці
В ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про службу 

охорони праці» (наказ № 05 ОП від 02.01.2020 р.); «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 06 ОП від 02.01.2020 р.); посадові інструкції 
(наказ № 07 ОП від 01.02.2020 р.); інструкції з охорони праці (наказ № 07 ОП від 02.01.2020 р.).

В ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» затверджені наказом № Р7ОП від 02.01.2020 р. та введені в дію 
посадові інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на, підприємстві, розроблені



відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

В ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» наказом № 060П  від 02.01.2020 р. створено комісію з перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор 
Петров В.Н..; члени комісії: головний інженер Шкудун Є.В., уповноважений найманими 
працівниками з питань охорони праці Фатеєва Г.Б.

В ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» розроблено, затверджено та введено наказом № 070П від
02.01.2020 р. інструкції з охорони праці, в тому числі: інструкція з охорони праці № 5 при 
виконанні робіт ручним інструментом, інструкція з охорони праці № 7 під час виконання робіт на 
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів

Робітники в ТОВ «НВП БЕЗПЕКА» пройшли перевірку знань інструкцій з охорони праці, 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» в обсязі робіт, що 
виконуються, комісією з перевірки знань працівників підприємства (протоколи № 01/20РТ від
08.01.2020 р., № 02/20В від 09.01.2020 р., № 03/20ІП від 10.01.2020 р., № 04/20ЕБ від
13.01.2020 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
•  «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці».
•  «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці».
•  «Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці».
•  «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці».
•  «Журнал реєстрації приписів служби охорони праці».
•  «Журнал реєстрації перевірок контролюючими органами».
•  «Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві».
•  «Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь)».
•  «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці».
•  «Журнал обліку та зберігання засобів захисту».
•  «Журнал перевірки вогнегасників».
•  «Журнал реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту пожежної безпеки та дій у 

надзвичайних ситуацій».
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На Підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки: набір слюсарних та 
монтажних інструментів, дриль ВЕУ 1300-2ШВ МеІаЬо, дриль ударний МеІаЬо ББЕ 650, кутова 
шліфувальна машинка МАКІТА 9558НМО, кутова шліфувальна машинка МАКІТА ОА 5040.

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з 
експлуатації) на драбини та запобіжні пояси. Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що 
декларується, на підприємстві є в наявності наступні засоби індивідуального захисту: пояси 
запобіжні універсальні типа 1Ш2-03 (лямковий універсальний) інв. № 09, 10 (Протокол 
випробування від 01.06.2020р.), драбина № 1, 2 (Протокол випробування від 08.01.2020р.). 
Випробування поясів запобіжних проводиться комісією 1 раз на 6 місяців, драбин 1 раз на рік.

Наказом № 08 від 03.01.2020р. на підприємстві створено комісію з проведення випробувань 
засобів індивідуального захисту. Кожен пояс, драбина мають бірки із вказівкою дат проведених і



наступних випробувань. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог заводу- 
виготовлювача.

е к с п л у а т а ц і й н о ї  д о к у м е н т а ц і ї ,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора. Під час 
виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (костюм робочий, 
черейики шкіряні, рукавиці, знаки безпеки, пояси запобіжні універсальні тигіа ПП2-03).

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорон п здороь "я Україні і від 21.05.2007 р. № 246. працівники ГОВ «НВП 
БЕЗПЕКА», зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли попередній медичний огляд в КГІ
«Нікопольська міська лікарня__Нікопольської міської ради» (надано медичні довідки від
02. 11. 2019 р.).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зсжрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХІ1 від 
14.10.1992. із змінами: Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ГІКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці пріі виконаїт і  робіт на висоті»

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці
та передбачає проведення__цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків.
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезгіечеію необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-іщгівові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інгернету та друкованих в и д а н ь . ___________________________________________

нормативно-правової таматеріально-тех нічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.М. Кузьміна

•'оолптгУ І!}&ІЕ ^  (ініціали та прізвище)

ьсс

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / Г  2 0 ^ ф .  № /г ? ______

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом падає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 
га на експлуатацію ( іастосуваиня) машин, механізмів, усгатковання 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.
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