
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ______________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСК-2020»______________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 106, код 
згідно з ЄДРПОУ 43298633 ____________________________________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Камликова Вікторія Миколаївна, (066) 727-94-45_____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail VSK2020NSK@qmail.com___________________________________________
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;
_____________ Роботи виконуються на території України_____________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ "АТ СК ЄВРОІНС 
УКРАЇНА", строк дії страхового полісу до 01.12.2021, серія АР 0986392 :АР 0986393: 
АР 0986394 від 01.12.2020_____________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.12.2020
(дата проведення аудиту)

_______ Я, Камликова Вікторія 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, устаткування підвищеної небезпеки:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра ;
- Роботи верхолазні
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти;
- Зварювальні роботи .
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 
ліфти, до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
- Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання).
- Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, 
підйомники та колиски для підіймання працівників.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани________________________________________________________
Спеціальний вантажний-спеціальний автокран 10-20Т-С МАЗ 5337:1992 р.в.,№ кузова 
ХТМ533700N0017135,свідоцтво про реестрацію СХЕ 407972 від 07.12.2019р. ТСЦ 
1245,номерний знак AE 1683MC країна походження СРСР: частковий технічний огляд був
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проведений 04.12.2019 року, повний технічний огляд проведений 26.11.2020 року ДП 
«Придніпровське ЕТЦ» власник ТОВ «HCK-2020»
Спеціальний вантажний-спеціальний автокран 10-20Т-С МАЗ 53371:1989 р.в.,№ кузова 
ХТМ53371000003267,свідоцтво про реестрацію СХЕ 407973 від 07.12. 2019р. ТСЦ 
1245,номерний знак АЕ1684МС країна походження СРСР: частковий технічний огляд був 
проведений 12.11.2019 року, повний технічний огляд проведений 12.11.2020 року ДП 
«Придніпровське ЕТЦ» власник ТОВ «HCK-2020»
Вантажний-спеціальний КС-5473 PS 253 автокран більше 20Т-С;1988 р.в.,№ кузова 
1820,свідоцтво про реестрацію CXB 047056 від 14.1.2020р. видане ТСЦ 1245,номерний 
знак АЕ9512ОМ країна походження СРСР: технічне діагностування та позачерговий 
повний технічний огляд проведений 30.12.2020 року ДП «Придніпровське ЕТЦ» власник 
ТОВ «HCK-2020»._______________________________________________________________

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 9, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 6 _____________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яі<их існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче приміщення власні (договір куплі-продажу №4559, НОВ 701214, 
НОВ 701215 від 05.11.2019 року ) за адресою: Дніпропетровська обл., м. Нікополь, 
вул.ГероївЧорнобиля, буд. 106

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

Інші відомості Директор -  Камликова Вікторія Миколаївна, заступник директора Рудик 
В.М , начальник дільниці Гридасов В.М. пройшли навчання витяг з протоколу №32/14-20 
від 23.06.20 в Держпраці «Придніпровський ЕТЦ Держпраці»» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу №32/12-20 від 23.06.2020р.): 

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) (витяг з 
протоколу №32/12-20 від 23.06.2020р.);

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями (витяг з протоколу №32/16-20 від 23.06.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 
протоколу №32/13-20 від 23.06.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»(витяг з 
протоколу №32/18-20 від 23.06.2020 р.)

НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» (витяг з 
протоколу №32/42-20 від 16.12.2020 р.)
_____ НПАОП 0.00-1.81-1.8 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що
працює під тиском». ( Витяг з протоколу №32/19-20 від 23.06.2020 р.)
Наказом №4 ОТ від 26.06.2020 р. про затвердження та введення в дію інструкцій по 
охороні праці по видам робіт та професіям .
Наказом №10 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства призначено майстра Ус М.Д.витяг з протоколу №32/12-20 від 23.06.2020р. 
Наказом №11 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне проведення робіт з 
підвищеною небезпекою призначено майстра Ус М.Д. витяг з протоколу №32/18-20 від
23.06.2020 р.
Наказом №12 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за збереження в технічно- 
справному стані електроінструменту призначено майстра Ус М.Д. №32/12-20 від 23.06.2020р.; 
Наказом №13 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робот 
на висоті ,своєчасний огляд ,випробування та зберігання поясів та пристосувань для 
верхолазних робіт,ведення «Журналу обліку та випробування поясів та пристосувань» 
призначено начальника дільниці Гридасова В.М. витяг з протоколу №32/13-20 від 23.06.2020



р. Для випробувань поясів та пристосувань для верхолазних робіт на підприємстві
створена комісія.
Наказом №14 ОТ від 26.06.2020 26.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне 
виконання вантажно-розвантажувальнім робот призначено майстра Ус М.Д. витяг з 
протоколу №32/18-20 від 23.06.2020 р.
Наказом №15 ОТ від 26.06.2020 р. про призначення відповідальних осіб за технічний 
стан обладнання призначено начальника дільниці Гридасова В.М.
Наказом №16 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію 

газополум'яного обладнання (огляд та випробування гумовотканевих рукавів, виконання 
перевірок на газонепроникненість та горіння пальників та різаків, за безпечну експлуатацію 
апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт) призначено начальника дільниці 
Гридасова В.М. Витяг з протоколу №32/19-20 від 23.06.2020 р.
Наказом №17 ОТ від 26.06.2020 р. про стажування та допуск до роботи призначено 
майстра начальника дільниці Гридасова В.М. витяг з протоколу №32/14-20 від 23.06.20 
Наказом №18 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за наглядом за справним 
станом. зберіганням та збереженням посудин в справному стані та безпечні умови їх 
роботи (балонів із стисненими та зрідженими газами) призначено начальника дільниці 
Гридасова В.М. Витяг з протоколу №32/19-20 від 23.06.2020 р.
Наказом №20 ОТ від 26.06.2020 р. про створення служби зварювання .
Наказом №22 ОТ від 26.06.2020 р. про призначення керівника та контролю якості 
зварювальних робіт. Витяг з протоколу №32/19-20 від 23.06.2020 р.
Наказом №23 ОТ від 26.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено Гридасова В.М. Право 
затвердження наряд-допусків директор залишив за собою. Витяг з протоколу №32/19-20 
від 23.06.2020 р.
Наказом №24 ОТ від 26.06.2020р. про затвердження положення про вхідний контроль 
матеріалів.
Наказ №28 ОТ від 26.06.2020р. про допуск к самостійному проведенню робот на висоті 
призначено Гридасова В.М. №32/13-20 від 23.06.2020 р.
Наказ №32 ОТ від 26.06.2020 р про затвердження та введення в дію інструкції з пожарної 
безпеки

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

№1-ОП по підприємству від 26 червня 2020 року створено службу з охорони праці. Функції 
служби охорони праці покладені на директора Камликову Вікторію Миколаївну (наказ від
02.06.2020 №1-ОП)._____________________________________________________________

На підприємстві наказом від 02.12.2020р. №1/1-ОП створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці: Голова комісії - директор Камликова В.М., члени комісії: Рудик 
В.М.,Гридасов В.М.

Також на підприємстві розроблені:____________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження №7 ОП від

26.06.2020 р.).
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження

№ 7 ОП від 26.06.2020р.): ________________________________________________________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 

охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №7 ОП від 26.06.2020р.):
-Положення про систему управління охороною праці (наказ про

затвердження №7 ОП від 26.06.2020р.):____________________________________________
-Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження №7

ОП від 26.06.2020р):_____________________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та

затвердження №7ОП від 26.06.2020р);_____________________________________________
-Наказ №1/1ОП від 02.12.2020 р. про перегляд складу комісії з перевірки знань з

питань охорони праці:____________________________________________________________
-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №4ОП від 26.06.2020 

р.), в тому числі:№3 Інструкція з охорони праці для машиніста автокрана;№4 Інструкція з



охорони праці для машиніста екскаватора;№5 Інструкція з охорони праці для 
стропальника: №8 Інструкція з охорони праці при виконані робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів: №9 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
на висот: №9 Інструкція з охорони праці при роботі з слюсарним інструментом, №2 
Інструкція з охорони праці надання домедичної допомоги постраждалим при нещасних 
випадках, №7 Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом: №10 
Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу. №11 Інструкція з охорони праці під 
час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках:№ 12 Інструкція 
газоелектрозварювальника:№13 Інструкція з охорони праці електромеханіка з ліфтів.

-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. Журнал обліку та огляду такелажних 
засобів, механізмів та пристроїв. 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,драбин,монтажних поясів та інші.

Працівники підприємства ТОВ "НСК-2020", 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.___________________________

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 2021 рік"._________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
Талан А.А., пройшов навчання за професією машиніст крана автомобильного, 

посвідчення від 26.04.1990 р. № 001500 в учбовому комбінаті м.Дніпропетровськ.
Сириця В.П. пройшов навчання за професією машиніст крана автомобильного, 

посвідчення від 15.02.2013 р. № 168 в учбовий комбінат «ЖЕК-1»м.Белгород.
Сівцов П.Я. пройшов навчання за професією машиніст крана автомобильного, 

посвідчення від 02.10.2018 р. № 23869 в учбовий комбінат Міністерства нерудпрома 
м.Ірпень.

Олійник М.О. пройшов навчання за професією тракториста -машиніста, посвідчення 
від 22 вересня 2017 р.серія ЕВ № 097546: ГУ Держпродспоживсл в Дніпропетровській обл..

Олійник М.О. пройшов навчання за професією електрогазозварник на автоматичних 
та напівавтоматичних машинах третього розряду, посвідчення від 25 .06. 2013 р.№178 - 
13:Нікопольський професійний ліцей.

Клец В.О. пройшов навчання за професією електромеханік з ліфтів ,посвідчення 
№149821 від 03.02.2014р. у КП «Навчально-курсовий к-т Дніпропетровської обласної ради»
_____ Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії
підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №1 від
24.06.2020 р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (III група з електробезпеки до і вище 1000 В) (№2 від
24.06.2020 р.):НПАОП 0,00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями (№3 від 24.06.2020 р. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (№4 від 26.06.2020 р.). НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і 
безпечної експлуатації ліфтів» (№5 від 30.06.2020 р.),НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює під тиском (№6 від 30.06.2020 
р )  

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

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання: інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: на які є в 
наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації), 
пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом із сталевого троса в ПВХ чохлі, страхувальні,



опорні та допоміжні канати, уловлювачі з вертикальними канатами, фал запобіжний 1ФК, 
сітки захисні, стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, страхувальні, опорні та 
допоміжні канати (акт випробування від 29.08.2019 р. ), уловлювачі з вертикальними 
канатами, запобіжні верхолазні пристрої ПВУ-2 (акт випробування від 12.12.2019 р.)захисні 
каски, захисні костюми, пояси лямкові комбіновані ПЛК-3 в комплекті зі стропом тросовим 
(акт випробування від 12.12.2019 p.). Усе обладнання та ЗІЗ 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 № 13 від 26.06.2020 р. 
створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого устатковання, що 
використовуються під час виконання робіт.

експлуатац ійно ї докум ентац ії,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 
0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту ( костюм (на 12міс ), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 1 
міс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), 
взимку додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник утеплений 
(на 24 міс.), які були придбані у квітні 2020року. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спеивзуття та інших засобів індивідуального захисту. ________ _______________

засоб ів індив ідуального  захисту

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»;
НПАОП 0.00-04 «Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 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 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють 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»; 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» ,НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів» .
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що працює 
під тиском . НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників. НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»НПАОП 0.00-1.02-08 Правил будови і безпечної 
експлуатації ліфтів» та інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у 
вільному доступі в кабінеті охорони праці

При виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларується в наявності: комплект 
слюсарних інструментів. Дриль WT-0122, кутова шліфмашина INTERTOOL W T-0223, 
драбина 3-хсекційні розкладна та інш. _________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з 
перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 

ічною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові 
Ги,з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих 

видань.
тив но -правов о ї та матер іально-техн ічно ї бази навчально-м етодичного  забезпечення)

Камликова В.М.
(п ідпис)



«14» «січня» 2021р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / у  2 0 Л / р. № __________ .

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.".
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