
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТАНДАРТСТАЛЬ»________
53200, Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56__________________
код згідно з СДРПОУ 38474935___________ ________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ
___________________________ Рудицький Артем Артурович___________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________ (096) 620-64-79, doc@standardsteel.com.ua____________________
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;
__________ 53200 Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, буд. 56_______

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 
__________________________договір не укладався_________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 15.10.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Рудицький Артем Артурович________________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт 

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Вантажопідіймальні крани, а саме:_________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип марка (за наявності),

- кран мостовий електричний, в/п 5т виготовлений 1967р. СРСР;_____________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- кран мостовий електричний, в/п 5т виготовлений 1966р. СРСР.______________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 15, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 2________________________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
Договорів оренди частини будівлі №51/28 від 01 січня 2019р., та договорів оренди 
частини будівлі №55/29 від 01.01.2019р. з ПрАТ «Нікопольський завод технологічного 
оснащення», Дніпропетровська область, м. Нікополь, пр. Трубників, будинок 56________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

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

mailto:doc@standardsteel.com.ua


Інші відомості:
Директор Рудицький Артем Артурович, призначений наказом №1602/1 від 16.02.2018р,

- пройшов навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу у Навчально-виробничому центрі «Професійна безпека», протокол 
№81-681-18 від 17.08.2018р. (посвідчення №681-17-2018),___________________________
- пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР», протокол №73 від 22.03.2019р. 
(посвідчення №010779):_________________________________________________________

Ведучий інженер з охорони праці та екології Ткаченко Ніна Володимирівна:________
- пройшла навчання та перевірку знань «Законів України «Про охорону праці», «Про 
загально-обов’язкове державне соціальне страхування», та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР», протокол №392 
від 28.11.2019р. (посвідчення №017013),
- пройшла навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР», протокол №426 від 26.12.2019р. 
(посвідчення №017630); _____________________________________________________

Завідувач ЦМС Сіпакова Ольга Леонідівна (уповноважена трудового колективу, член 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці):__________________________________
- пройшла навчання та перевірку знань «Законів України «Про охорону праці». «Про 
загально-обов’язкове державне соціальне страхування», та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР», протокол №392 
від 28.11.2019р. (посвідчення №017015),
- пройшла навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР». протокол №426 від 26.12.2019р. 
(посвідчення №017632)._________________________________________________________

Призначено працівника, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією кранів, Рудицький А.А., наказ № ОТ 0211-3, від 02.11.20р, пройшов 
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР». протокол №73 від 22.03.2019р.
(посвідчення №010779).___________________________________________________________

Призначено працівника, відповідального за утриманням вантажопідіймальних кранів 
у справному стані: Лук’янов С.В., наказ ПрАТ «НЗТО» № 25, від 15.01.2019р.:__________

- пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо 
застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в металургійній 
промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах» у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр», протокол №32/30 від 25.09.20р. 
(посвідчення №32/30-20-10),___________________________________________

- пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР» протокол №298 від 12.10.2018р. 
(посвідчення №005223).__________________________________________________________

Призначено працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами: Руденко Е.І. і Сальников П.Є.. наказ № ОТ 0201-6. від 
02.01.2020р. Відповідальні особи за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними
кранами пройшли навчання:_____________________________________________________

Руденко Е.І. пройшов навчання та перевірку знань «Законів України «Про охорону 
праці». «Про загально-обов’язкове державне соціальне страхування» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, у КП «Навчально-курсовий комбінат» 
ДОР», протокол №81 від 01.04.2019р. (посвідчення №010880):_______________________
- пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного



обладнання», у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР», протокол №73 від 22.03.2019р.
(посвідчення №010782).________________________________________________________

Сальников П.Є. пройшов навчання та перевірку знань «Законів України «Про охорону 
праці», «Про загально-обов’язкове державне соціальне страхування», та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, у КП «Навчально-курсовий комбінат» 
ДОР», протокол №81 від 01.04.2019р. (посвідчення №010882),________________________
- пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР» протокол №73 від 22.03.2019р.
(посвідчення №010785)._________________________________________________________
Працівники підприємства, які експлуатують вантажопідіймальні крани мають професійну 
підготовку здобуту у спеціалізованих навчальних закладах на навчальних курсах._______

Машиніст крана металургійного виробництва Шаронов О.В. пройшов навчання за 
професією машиніст крана металургійного виробництва, у ТОВ «ВСМПО ТИТАН
УКРАЇНА», протокол №76 від 31.03.2017р.(посвідчення №916).______________________

Машиніст крана металургійного виробництва Поліщук Т.Ю. пройшла навчання за 
професією машиніст крана металургійного виробництва у ТОВ «ВСМПО ТИТАН
УКРАЇНА», протокол №77 від 04.04.2016р. (посвідчення №387).______________________

Машиніст крана металургійного виробництва Сапронова А.П. пройшла навчання за 
професією машиніст крана металургійного виробництва у ЗАТ «Регіональний учбово-
науковий центр», протокол №504 від 25.12.2006р.(посвідчення №1596)._______________

Стропальник Суворов Д.О. пройшов навчання за професією стропальник у ТОВ
«ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ», протокол №37 від 31.03.2014р. (посвідчення №116)._______

Стропальник Скоблін JI.B. пройшов навчання за професією стропальник на курсах в 
«Нікопольському центрі професійної освіти», протокол №8 від 09.11.2007р. (посвідчення
№764).__________________________________________________________________________

Стропальник Панкєєв І.О. пройшов навчання за професією стропальник на курсах в 
«Нікопольському центрі професійної освіти», протокол №14 від 11.03.2008р. (посвідчення
№889).__________________________________________________________________________

Стропальник ЛевченкоВ.О. пройшов навчання за професією стропальник у КП 
«Навчально-курсовий комбінат», протокол №126 від 27.07.2014р. (посвідчення №003321).

Стропальник Сальников П.С. пройшов навчання за професією стропальник у КП 
«Навчально-курсовий комбінат», протокол №244 від 17.10.2016р. (посвідчення №165908).

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

Наказом №0706/1 від 07.06.2019р на ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» створена служба охорони 
праці, та призначена особа, відповідальна за охорону праці (ведучий інженер з охорони 
праці та екології ТкаченкоН.В.). На ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» функціонує система 
управління охороною праці. У ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» переглянуті, та введено в дію 
наказом №2712/1 від 27.12.2017р. положення:______________________________
- «Положення про систему управління охороною праці»;____________________________
- «Положення про службу охорони праці»;__________________________________________
-«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
- «Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці»;
- «Положення про медичний огляд працівників підприємства»;________________________
- «Положення про кабінет охорони праці»;__________________________________________
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»._____________________________
На підприємстві, на виконання НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом №0308/1 від
03.08.2020р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці:_____
Голова комісії Директор Рудицький A.A.__________________________________________
Члени комісії: ведучий інженер з охорони праці та екології Ткаченко Н.В._____________
______________завідувач ЦМС (уповноважена трудового колективу) Сіпакова О.Л.______

наявністю служби охорони праці.

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



- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;________
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві.___________

- журнал протоколів перевірки знань._______________________________________________
У ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію

інструкції з охорони праці (наказ №2401/1 від 24.01.2020p'), зокрема: ОПІ 00.09.20______
Інструкція по застосуванню бірочної системи допуску при роботі з вантажопідіймальними 
кранами; ОПІ 00Л 0.20 Інструкція для стропальників; ОПІ 00Л3.20 Інструкція для 
машиніста крану; ОПІ 00Л 6.20 Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне 
проведення робіт з переміщення вантажів кранами; ОП І 00.46.20 Інструкція для осіб,
відповідальних за нагляд за вантажопідіймальними кранами._________________________
Працівники підприємства своєчасно проходять навчання та інструктажі з питань охорони 
праці, згідно положень працюючих на підприємстві та графіків проведення інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Кран мостовий електричний, в/п 5т виготовлений 1967р. СРСР, заводський №10422, 
реєстраційний №43558. 24.04.2020p.TQB «ДіаКон» проведено експертне обстеження 
крану, подальша експлуатація крану дозволяється, наступні ЧТО 24.04.2021р. ЕО та ПТО 
до 22.04.2023р.
Кран мостовий електричний, в/п 5т виготовлений 1966р. СРСР. заводський №8252. 
реєстраційний №43202, 12.03.2020р. ТОВ «ДіаКон» проведено експертне обстеження 
крану, подальша експлуатація крану дозволяється, наступні ЧТО 12.03.2021р. ЕО та ПТО
до 25.03.2022р. _________________________________________________________
Профілактичне обслуговування, капітальний та поточний ремонти кранів виконує ПрАТ 
«НЗТО». згідно п.п. 6.3.3.; 6.3.4. договору №28/15 від 02 січня 2020р._________________

експлуатаційної документації

Працівники ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, у відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами 
(ст. 8 Закону України «Про охорону праці»). Видача засобів індивідуального захисту 
фіксується в особистих картках обліку 313 працівників_______________________________

засобів індивідуального захисту

На ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» розроблені та затверджені програми проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети для перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою. ТОВ «СТАНДАРТСТАЛЬ» є передплатником журналу «Охорона праці». 
Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246:
- при прийомі на роботу всі працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
пройшли попередній медичний^Ггляд:____________________________________________
- особи, які мають протицщ^азаиїїя за станом здоров’я, не допускаються до виконання 
робіт підвищеної небезі

Робітники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями.
та  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

A.A. Рудицький
(ініціали та прізвище) _

/Л V A$;
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі ДержпрацІ 2 0 ^ ^ ) . № /ЇОТЇ,
Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення ^к о н ан н я  вимог Порядку видачі дозволів на виконання ро|5Ь рідвщц^ної небезпеки та 
на експлуатацік/Растрсування) машин, механізмів, устаткування підвигвдзд Жбезр

2. РеєстраційнйШноотер/Облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні педафкгшня відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.


