
ДЕКЛАРАЦІЯ Іц-сгрйц З Х Т
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «НСК КР»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50015, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Ватутіна, будинок 31. 
приміщення 80; код платника податків згідно з ЄДРПОУ 39182779; Бірук Олександр
Васильович; +38(098)121 03 67,_______________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
nskkr@ukr.net_______________________________________________________________________

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 об’єктах замовників (в т.ч. на об’єктах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»,
ПАТ "ПГЗК". ПАТ "ПІВДГЗК", ПАТ "ІнГЗК". ПАТ "ЦГЗК” та на інших) на території 
Дніпропетровської області_____ ________  ______ ________  ________________________

місце виконання роЬіт підвищеної небезпеки та/аЬо експлуатації (застосування)

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутня _______

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Бірук Олександр Васильович_______________________________________________
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;__________________________________
(найменування виду робіт

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою;
4. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;
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5. Роботи верхолазні;

6. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої 
частоти;

7. Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним 
газом;

8. Зварювальні роботи;

9. Експлуатація технологічних транспортних засобів (агрегат зварювальний на шасі
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 

причіпного одновісного візка АДД 303 МУ1,1986р., СРСР; агрегат зварювальний на шасі
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

причіпного одновісного візка АДД 303 МУ1,1988р., СРСР)______________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць -  10 од., у тому числі тих,__________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  6 од.____________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості майстер Сметана Сергій Миколайович -  відповідальний за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (відповідальний з охорони 
праці); директор Бірук Олександр Васильович -  відповідальний за організацію роботи 
з охорони праці (наказ №01.08-18 від 01.08.2018р.), начальник дільниці Тоюнда Андрій 
Вікторович відповідальний за виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ №02.08-18 
від 02.08.2018р.). ________________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з наступних НПАОП:

- начальник дільниці Тоюнда A.B. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ПП «KPIOJI» (протокол № 34 від 
14.02.2018р.);

- майстер Сметана С.М. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, 
навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 076/4.20-2018 від 26.01.2018р.);

- начальник дільниці Тоюнда A.B. (V гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку знань 
комісією Управління Держпраці у Кіровоградській області з «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки», «Правил улаштування 
електроустановок» законодавчих актів та виробничих інструкцій, навчання в ТОВ
«Учбово-курсовий комбінат» (протокол № 87 від 09.02.2018р.);



- майстер Сметана С.М. (V гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку знань комісією 
Управління Держпрапі у Кіровоградській області з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки», «Правил улаштування електроустановок» 
законодавчих актів та виробничих інструкцій, навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат» (протокол № 4 від 12.01.2018р.);

- майстер Сметана С.М. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 028/4.20- 
2018 від 14.01.2018р.);

- начальник дільниці Тоюнда A.B. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», навчання в ПП «КРІОЛ» (протокол 
№ 36 від 14.02.2018р.):

- майстер Сметана С.М. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 038/4.20-2018 від 
19.01.2018р .):

- начальник дільниці Тоюнда A.B. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 165/4.20- 
2018 від 16.02.2018р.):

- начальник дільниці Тоюнда A.B. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 160/4.20-2018 від 
16.02.2018р .):

- майстер Сметана С.М. пройшов перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», навчання в ПЗ «ЦПОН» (протокол № 080/4.20-2018 від 26.01.2018р.)

та інші.

На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці, функції якої виконує 
майстер Сметана С.М., що є відповідальним з охорони праці (№01.08-18 від 01.08.2018р.).

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», наказом №03.08-18 від 03.08.2018р. в TOB «НСК КР» створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор Бірук О.В. та 
члени комісії: начальник дільниці Тоюнда A.B. та майстер Сметана С.М.

В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №8 від 
13.05.2014р.), які переглядаються 1 раз на три роки, інструкції з охорони праці 
(затверджені та введені в дію наказом №8 від 30.01.2018р.), серед яких є:

1. Інструкція з охорони праці № 1 для електрослюсаря (слюсаря) чергового та з 
ремонту устаткування;

2. Інструкція з охорони праці № 2 для електрогазозварника;
3. Інструкція з охорони праці № 3 при зберіганні та експлуатації балонів;
4. Інструкція з охорони праці № 4 про заходи пожежної безпеки під час ведення 

будівельних робіт;
5. Інструкція з охорони праці № 5 для муляра;
6. Інструкція з охорони праці № 6 для стропальника;
7. Інструкція з охорони праці № 7 при виконанні електромонтажних робіт;



8. Інструкція з охорони праці № 8 при виконанні робіт на самопідіймальних 
колисках;

9. Інструкція з охорони праці № 9 для працівників, що виконують верхолазні роботи;
10. Інструкція з охорони праці № 10 під час монтажу й експлуатації риштувань і 

помостів;
11. Інструкція з охорони праці № 11 для слюсаря-ремонтника;
12. Інструкція з охорони праці № 12 під час експлуатації ручних електричних машин і 

електроінструмента;
13. Інструкція з охорони праці № 13 при роботі з ручним пневматичним інструментом;
14. Інструкція з охорони праці № 14 для монтажника з монтажу сталевих та 

залізобетонних конструкцій;
15. Інструкція з охорони праці № 15 при виконанні робіт по монтажу технологічного 

обладнання;
16. Інструкція з охорони праці № 16 для верхолаза;
17. Інструкція з охорони праці №17 під час виконання робіт на висоті.

Інструкції розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».______________ _____

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
В наявності «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Перелік п и тан ь  
первинного інструктажу для працівників TOB «НСК KP»; «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; Положення про службу 
охорони праці; Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на 
виконання робіт; Положення про систему управління охороною праці, Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту; Положення про розробку інструкцій з охорони праці; 
Положення про медичні огляди працівників певних категорій (затверджені та введені в 
дію наказом №7 від 30.01.2018р.), журнали та інша документація з охорони праці.
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:

проведенням навчання і перевірки знань в комісії з питань охорони праці 
ТОВ «НСК KP»;
проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажу на 
робочих місцях;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;
призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» 
працівники ТОВ «НСК KP», які виконують роботи з підвищеною небезпекою, забезпечені: 
костюмом зварника брезентовим, щитками зварника, окулярами захисними, касками 
захисними, рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям, запобіжними поясами та 
іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого
Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р. ____________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, в наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне 
забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ 
«НСК KP», журнали, положення, інструкції з охорони праці, програма вступного 
інструктажу з питань охорони праці та перелік питань та Перелік питань первинного 
інструктажу для працівників ТОВ «НСК KP» та інше), які відповідають вимогам 
законодавства з питань охорони праці. Наказом 06.08-18 від 06.08.2018р. майстра Сметану 
С.М. призначено відповідальним за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та 
внесення змін в нормативну документацію з охорони праці.



В TOB «НСК KP» є куточок з охорони праці, оснащений основною документацією з

08 серпня

івової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
7

О.В. Бірук
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 /

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.".


