
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охирони праці

Відомості ПРО роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХОТ-ГАЗ"
(дляюридичноїособи:найменуванняюридичноїособи,

49000, місто Дніпро, вулиця Космонавтів, будинок 3. квартира 26, код згідно з СДРПОУ 34883770.
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Шишкін Юрій Анатолійович, тел. (050) 619-89-44, e-mail: hot gas@ukr.net 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

___________________________Роботи виконуються 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: договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався, так як у відповідності з додатком 1 до пункту 
1 «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких 
може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788. підприємство не 
відноситься до груп об'єктів підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-
епідеміологічного характеру, за категорією небезпеки________________________________________ .

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 30.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я, ______________________ Шишкін Юрій Анатолійович________________________________ і
(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:
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

-  систем газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до 
населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт_____ і

-  трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву 
вище ніж 110 °С. посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива__________________________і

-  Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт

mailto:gas@ukr.net


Зберігання балонів із стисненим ('ацетилен розчинний, кисень технічний), зрідженим (пропан), газом:

Зварювальні роботи___________________________________________________ _____________________ •

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 -  6. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик отримання травм - З 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Адміністративно-побутове приміщення загальною площею 10 м 2 орендоване (договір оренди від 
02.03.2020 № б/н з ТОВ «Полум’я»), розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Святослава
Хороброго, будинок 37Б_______________________________________ _____________________________

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

Інші відомості: Керівник та фахіці ТОВ «ХОТ-ГАЗ» Директор Шишкін Юрій Анатолійович, 
головний інженер Трихліб Олег Іванович, інженер Зайченко Станіслав Юрійович прпйттттш навчання 
з питань охорони праці, у встановленому законодавством порядку та перевірку знань законодавства 
України про охорону праці, гігієну праці та надання першої (домедичної) допомоги потерпілим 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, а саме:

-  основні положення Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України, законодавство України 
про працю (витяг з протоколів від 29.10.2020 № 369: 370 -  ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ 
КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН»)__________________________________________________________;

-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 40.1-1.01-97» Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07- 
01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила пожежної безпеки» (розділ 7. 
8) (присвоєно IV групу з електробезпеки до 1000В) (витяг з протоколу від 02.11.2020 № 371 -  
ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН»)_______________________________1

-  НПАОП 0.00-1.71-13»Правила охорони праці під час роботи з інстументом та пристроями» 
(витяги з протоколів від 26.04.2018 № 075 -  ТОВ «УК СПЕКТР» та від 21.10.2020 № 359 -  
ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН»)_______________________________1

-  НПАОП 45.2-7.02-12. ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безепка у будівництві» 
(витяг з протоколу від 16.10.2020 № 348 -  ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ 
ЛАЙН»)____________________________________________________________________________ ;

-  НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу від 04.11.2020 
№ 377 -  ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН»)_______________________ ;

-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяги з 
протоколів від 26.04.2018 № 075 -  ТОВ «УК СПЕКТР» та від 28.10.2020 № 366 -  ТОВ 
«УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН»)___________________________________ •

-  НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(витяг з протоколу від 26.10.2020 № 364 -  ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ 
ЛАЙН»)____________________________________________________________________________ і

-  НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (витяг з протоколу від 12.12.2018 № 18-12/18 -  ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛИ»)_________ ;

-  НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу від 
19.08.2020 № 2/08-20 ГП-ХО -  «Навчальний центр з охорони праці» ФОП Макаров Д.В.) :

-  НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації ведення газонебезпечних робіт» (витяг з 
протоколу від 19.08.2020 № 3/08-20 ГБ-ХО -  «Навчальний центр з охорони праці» ФОП 
Макаров Д.В.)____________________________________________________ __________________ •

Наказом від 03.01.2020 № 3-ОП призначені посадові особи, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві, а саме:



1- Відповідальним за організацію безпечного ведення газонебезпечних робіт, за безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском, за виконанням робіт на висоті, за безпечну 
екслуатацію електрогосподарства підприємства та експлуатацію електроінструменту, 
виконання будівельно-монтажних робіт, експлуатацію вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, а також за виконання робіт з підвищеною 
небезпекою, видачу та затвердження нарядів допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки — головного інженера Трихліб О.І., який у встановленому законодавством порядку 
пройшов навчання та перевірку знань законодавства про охорону праці комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області.

2. Відповідальним за монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування систем 
газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених 
пунктів, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт. трубопроводів 
пари та гарячої води, посудин, що працюють під тиском, за дотриманням заходів безпеки при 
виконанні зварювальних, газополум’яних робіт та робіт по зварюванню трубопроводів з 
полімерних матеріалів, за експлуатацію інструментів і пристроїв, за безпечне виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт, виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах.бункерах. камерах, колекторах, замкнених просторах, а також за видачу, 
застосування випробування та зберігання засобів індивідуального захисту працівниками -  
інженера Зайченка С.Ю.. який у встановленому законодавством порядку пройшов навчання та 
перевірку знань законодавства про охорону праці комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.

Згідно вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання та перевірк знань з питань охорони праці, інженера Зайченка С.Ю. 
призначено відповідальним за своєчасне проведення первинного, повторного, позапланового та 
цільового інструктажів з охорони праці працівникам підприємства.
Керуючись НАПБ А.0.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» інженера Зайченка С.Ю 
призначено відповідальним за пожежну безпеку на підприємстві та за дотриманням вимог пожежної 
безпеки на території інших підприємств, на території яких виконуються роботи за договорами 
підряду.

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

Наказом по підприємству від 03.01.2020 № 1-ОП у ТОВ «ХОТ-ГАЗ» створено службу з охорони 
праці, виконання функцій служби охорони праці, відповідно до абзацу 2 статті 15 Закону України 
«Про охорону праці», в порядку сумісництва, покладено на директора підприємства ТІІиткіна Ю.А., 
який має відповідну підготовку та пройшов навчання з питань охорони праці, у встановленому 
законодавством порядку та перевірку знань законодавства України про охорону праці, гігієну праці 
та надання першої (домедичної) допомоги потерпілим комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 29.10.2020 № 370 -  ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ
КОМБІНАТ ПРОФІ ЛАЙН»)________________________________________________________________ .

наявністю служби охорони праці,

Наказом від 07.10.2020 № 4-ОП на підприємстві створено потійно діючу комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці: голова комісії -  директор Шишкін Ю.А.. члени комісії: Трихліб О.І.. Зайченко 
С.Ю.

Відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці» в ТОВ «ХОТ-ГАЗ» розроблені, затверджені і введені в дію 
наказом від 03.01.2020 № 2-ОП: «Положення про службу охорони праці»: «Положення про порядок 
проведення навчання і первірки знань з питань охорони праці»: інструкції з охорони праці: посадові 
інстукції: виробничі інструкції (технологічні карти)___________________________________________ .

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання 
та перевірку знань (в обсязі виконуваних робіт) законодавства України про охорону праці, гігієну 
праці та надання першої (домедичної) допомоги потерпілим комісією підприємства, а саме: Закону 
України «Про охорону праці» (загальний курс): НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем



газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації ведення газонебезпечних 
робіт»; НПАОП 0.00-1.71-13» Правила охорони праці під час роботи з інстументом та пристроями»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.75- 
15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 45.2-7.07.-17.1 ЛКН 
А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безепка у будівництві»; НПАОП 0.00-1.80-18 «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»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого 
обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я 
працівників під час роботи з екранними пристроями»; НАПБ А.0.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні» (протокол від 09.11.2020 № 2) ____________________________________________.
Електрогазозварник підприємства Дмитрук К.С. та зварювальнику пластмас (труб з полімерних 
матеріалів) Шишкін К.А. пройшли навчання у ТОВ «УЧБОВО-КУРСОВИЙ КОМБІНАТ ПРОФІ 
ЛАЙН» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-
1.01-97»Правила безпечної експлуатації електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних Засобів». «Правила пожежної безпеки» (розділ 7. 8) з присвоєнням їм
III групи з електробезпеки до 1000В (витяг з протоколу від 02.11.2020 № 371)_____________________.
Електрогазозварник підприємства Дмитрук К.С. пройшов атестацію у ДП « Учбово-виробничий 
комплекс» КП «Дніпросантехмонтаж» та на підставі результатів випробувань, у відповідності з 
НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників» допущений до ручного дугового зварювання 
систем газопостачання; технологічних трубопроводів та устаткування; металевих конструкцій; 
обладнання, що працює під тиском; трубопроводів водопостачання та каналізації (протокол від
26.04.2019 № 131) посвідчення дійсне до 26.04.2021р.__________________________________________ .
Зварник пластмас Шишкін К.А. пройшов навчання у Навчальному центрі ТОВ «Добротвір» і 
рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєно кваліфікацію -  третій розряд за професією -  
«Зварник пластмас» (протокол від 25 листопада 2019р. № 50) та допущено до зварювання нагрітим 
інструментом встик та врозтруб. терморезисторним зварюванням поліетиленових газопроводів. 
зварювання та монажу пластмасових трубопроводів водопостачання та каналізації, виконання
газонебезпечних робіт______________________________________________________________________ .
Працівники підприємства, у встановлені законодавством терміни проходять інструктажі з питань 
охорони праці надання невідкладної(домедичної) допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 
також дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж та стихійних лих. На підприємстві проводяться
-  вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі. Інструктажі працівників 
завершуються перевіркою знань, а також перевіркою набутих практичних навичок з безпечних 
методів праці, посадовою особою, яка проводила інструктаж з внесенням відповідного запису до 
«Журналу рекєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»___________________ .

На підставі «Проядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007р. № 246. працівники підприємства, які 
виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд у Держаному закладі 
«Спеціальна багатопрофільна лікарня № 1 МОЗ України» у місті Дніпро (видані відповідні медичні 
довідки)__________________________________________________________________________________ і

У ТОВ «ХОТ-ГАЗ» розроблені, затверджені та введені в дію наказом по підприємству від 03.01.2020 
№ 2-ОП відповідні Положення, інстукції з охорони праці для професій, з безпечного ведення робіт, у 
тому числі робіт, що декларуються, а саме:
1. Положення прослужбу охорони праці____________________________________________________ .
2. Система управління охороною праці_____________________________________________________ .
3. Тематичний план та програма навчання з питань охорони праці_____________________________ .
4. Тематичний план та розгорнута програма вступного інструктажу з охорони праці_____________ .
5. Положення про порядок проведення начання та перевіркиу знань з питань охорони праці______ .
6. Положення про розробку інструкцій з охорни праці



7. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці
8. Інструкцію -  положення з організації і проведення контролю по безпечній експлуатації газового 
господарства ________________________________________________________________________ .
9. Програму стажування працівників підприємства, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою_______________________ _______________________________________________________ .
10. Положення пропорядок забезпечення працівнків підприємства спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами особистого захисту_______________________________________________.
11. План роботи та заходи з охорони праці на 2021 рік_________________________________________ .
12. Програмапроведення інструктажів не електротехнічним працівникам підприємства та 
присвоєння І групи по електробезпеці________________________________________________________ .
13. Правила внутрішнього трудового розпорядку______________________________________________.
14. Інструкція по вивченню фізико-хімічних. теплофізичних властивостей скраплених
вуглеводневих та природних газів ___________________________________________________ .
І. Інструкції з охорони праці:
1. Інструкція № 1 «Вступного інструктажу для працівників підприємства»_______________________ .
2. Інструкція № 2 «Первинного інструктажу з ОП для працівників підприємства»_________________ ,
3. Інструкція № З «З охорни праці для працівників неелектротехнічного персоналу»______________ .
4. Інструкція № 4 «З охорони праці під час експлуатації екранних пристроїв»_____________________..
5. Інструкція № 5 «З охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»_________________ ,
6. Інструкція № 6 «З охорони праці при користуванні електропобутовими приладами на 

підприємстві»__________________________________________________________________________ .
7. Інструкція № 7 «З охорони праці при роботі на висоті»______________________________________ ,
8. Інструкція № 8 «З охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт на 

підприємстві»__________________________________________________________________________ .
9. Інструкція № 9 «З охорони праці по застосуванню первинних засобів пожежогасіння. їх 

утримання, зберігання»__________________________________________________________________ .
10. Інструкція № 10 «З охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт»__________________ і
11. Інструкція № 11 «З охорони праці при експлуатації балонів»_________________________________.
12. Інструкція № 12 «З охоронипраці для слюсаря по ремонту і експлуатації газового обладнання» .
13. Інструкція № 13 «Про надання першої медичної допомоги»__________________________________.
14. Інструкція № 14 «З охорони праці для Газоелектрозварювальника»___________________________ .,
15. Інструкція № 15 «З охорони праці директора»______________________________________________,
16. Інструкція № 16 «З охорони праці головного інженера»_____________________________________ .
17. Інструкція № 17 «З охорони праці інженера з охорони праці»________________________________ ,
18. Інструкція № 18 «З охорони праці начальника дільниці»_____________________________________ .
19. Інструкція № 19 «З охорони праці зварника пластмас»______________________________________ ..
20. Інструкція № 20 «З охорони праці для арматурника»________________________________________ .
21. Інструкція № 21 «З охорони праці для стропальника»_______________________________________ .
22. Інструкція № 22 «З охорони праці для бетоняра»___________________________________________ ..
23. Інструкція № 23 «З охорони праці інженера»_______________________________________________і
24. Інструкція № 24 «З охорони праці під час виконання земляних робіт»_________________________ і
25. Інструкція № 25 «З охорони праці для крановщика»________________________________________ .
26. Інструкція № 26 «З охорони праці слюсаря-ремонтника»____________________________________ ,
27. Інструкція № 27 «З охорони праці слюсаря-сантехніка»____________________________________ .
28. Інструкція № 28 «З охорони праці під час монтажу зовнішніх трубопроводів»_________________ .
II. Виробничі інструкції (технологічні карти):
1. Виробнича інструкція № 1 «Для електрогазозварника»_______________________________________ .
2. Виробнича інструкція № 2 «Для слюсаря по ремонту і експлуатації газового обладнання»________.
3. Виробнича інструкція № 3 «По організації проведення газонебезпечних робіт»_________________ ..
III. Посадові інструкції:
1. Посадова інструкція директора____________________________________________________________.
2. Посадова інструкція головного інженера___________________________________________________.
3. Посадова інструкція інженера з охорони праці______________________________________________ .
4. Посадова інструкція інженера_____________________________________________________________.
На підприємстві відповідно до чинних нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:



-  Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці________________________.
-  Журнал оперативного контролю за станом охорони праці_________________________________.
-  Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями____________________________________ .
-  Журнал обліку і видачі нарядів на виконання газонебезпечних робіт______________________ .
-  Журнал видачі нарядів на виконання робіт на висоті_____________________________________ .
-  Журнал видачі спецодягу__________________ __________________________________________.
-  Журнал видачі запобіжних пристроїв і 313 _________________________________________ .
-  Журнал реєстрації аварій_____________________________________________________________ .
-  Журнал обліку професійних захворювань_______________________________________________.
-  Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків на виробництві_________________ .
-  Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру__________________________ .
-  Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки______________________________ .

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти, технічна документація на обладнання, що
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки__________________________ .

експлуатаційної документації,
Відповідно до «Норм безоплатної видачі спеціального одягу, взуття, та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємств», затверджених наказом директора підприємства 
від 03.01.2020 № № 3-ОП, під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами 
індивідуального захисту, а саме: костюм -  5 од.;куртка утеплена -  15 од.; черевики шкіряні -  15 од.; 
рукавиці брезентові -  15 од.; знаки безпеки; жилети сигнальні -  6 од.; каски захисні -  15 од.; 
комбінезони -  15 од.: захисні окуляри -  15 од.; пояс лямковий комбінований ПЛ -  15 од.; строп 
канатний 1СКР2 -  15 од.; строп ланцюговий -  1СЛ2 -  15 од.; карабін -  15 од.; страхувальна мотузка
-  15 од.; протигаз ПШ -  15 од.; лампа ЛБВК -  10 од.; індикатор витоків газу ФТ-02В2 зав № 0712025.
газоаналізатор «ДОЗОР-С-П» зав № 001297___________________________________________________ .

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових так і електронних носіях. Зокрема.по задекларованим видам робіт, наявні нормативно- 
правові акти: Закон України «Про охорону праці» (ЗУ №2694-ХІІ від 14.10.1992. зі змінами). 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.71-13» Правила охорони 
праці під час роботи з інстументом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт»; НПАОП 45.2-7.02-12. ЛБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова 
безепка у будівництві»; НПАОП 0.00-1.80-18 «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»; НПАОП 0.00- 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту 
здоров'я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-7.15-18 
«Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з екранними пристроями». 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; НПАОП 0.00-1.16-96 
«Правила атестації зварників»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.01-97» Правила безпечної експлуатації 
електроустановок». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; ПТЕЕС; 
ПУЕ; НАПБ А.0.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», тощо.
Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентоване інструкціями з експлуатації і паспортами 
обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з охорони праці та передбачаєпроведення 
цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. відповідальність за вжиття заходів
безпеки при виконанні робіт підвищеної небезпеки покладається на керівників цих робіт___________.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки_____________________________________________________________________.



Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, які регулярно оновлюються за
допомогою друкованих видань та джерел з мережі Інтернет_____________________________________.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Ю.А. ІПишкін
(підпис) (ініціали та прізвище)

24 ог________ 20Н  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 6% 2(Ь^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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