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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Інженерно-технічний центр «Категорія техно»______________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по

49038 м. Дніпро, Чечелівський район, вул. Курчатова, будинок 7, офіс 318_____
батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Код згідно з ЄДРПОУ 33669421, в.о. директора -  Завгородній Володимир_____

Вікторович, телефон (056)3715909_________________________________________
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____________________________________________________
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: не
проводився_______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Костинюк Лідія Андріївна, директор виконавчий Товариства з обмеженою
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Категорія Техно», що діє на 
підставі довіреності, виданої в.о. директора Товариства з обмеженою 
відповідальністю «ІТЦ «Категорія Техно» Завгороднім В.В. 16 січня 2019 року

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 метри._____________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

2. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб'єктів 
господарювання.

3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

4.Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри, або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою._______________________



5, Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертними газами.___________

6. Зварювальні роботи._________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип 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 -  12 осіб. V тому числі тих, на яких існує ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

виникнення травм -  4. ______________________________________________

______________ роботи виконуються на об’єктах замовника_______________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

та промислової безпеки, які пройшли навчання з питань:_______________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

1. Законодавство України про охорону праці. Основні положення Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України, 
«Законодавство України про працю» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів

- у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області згідно з 
протоколом від 26.11.2018 № 276/4.5/2018:

-  В.о. директора Завгородній В.В.

- у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
протоколом від 24.01.2019 № 15:

-  Керівник проекту Свиридовський В.В.
-  Керівник з будівництва Онищенко І.М.
-  Начальник дільниці Шкоропад А.І.
-  Майстер колійних робіт Каленюк М.В.
-  Виконроб Джулай С.М.
-  Виконроб Агризько С.В.
-  Виконроб Катерноза Р.В.



- V ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_з 
протоколом від 19.11.2018 № 359;

-  Виконроб Логвинов М.В.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.
-  Майстер Стасенко Г.О.

2. «Охорона праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12д 
ЯБН А.3.2-2-2009

-  у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно з протоколом від 09.11.2018 № 344:

-  Виконроб Логвинов М.В.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.
-  Майстер Стасенко Г.О.

у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
протоколом від 25.01.2019 № 18:

-  Керівник проекту Свиридовський В.В.
-  Керівник з будівництва Онищенко І.М.
-  Виконроб Агризько С.В.
-  Виконроб Катерноза Р.В.

3. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
НПАОП 0.00-1.71-13, Глава III (п.1.1-4.14)

-  у ТОВ «Учбово-курсовому комбінаті «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_з 
протоколом від 23.11.2018 № 366:

-  Виконроб Логвинов М.В.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.

_ у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровсу сій_області згідно з 
протоколом від 22.01.2019 № 10:

-  Начальник дільниці Шкоропад А.І.
-  Майстер колійних робіт Каленюк М.В.
-  Виконроб Джулай С.М.
-  Виконроб Агризько С.В.
-  Виконроб Катерноза Р.В.



4. «Правила охорони ппаїїі під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НГТАОП 0.00-1.81-18

- у ТОВ «Учбово-курсовитй комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_з 
протоколом від 12.10.2018 № 298:

-  Виконроб Логвинов М.В.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.
-  Майстер Стасенко Г.О.

_ у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ГІРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровсь_кш_об^іасп_ііМно~з 
протоколом від 18.01.2019 № 6:

-  Керівник з будівництва Онищенко 1.М.
-  Начальник дільниці Шкоропад А.1.
-  Майстер колійних робіт Каленюк М.В.
-  Виконроб Джулай С.М.
-  Виконроб Агризько С.В.
-  Виконроб Катерноза Р.В.

5. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07

_ V ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_з 
протоколом від 05.11.2018 № 329:

-  Виконроб Логвинов М.В.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.
-  Майстер Стасенко Г.О.

_ у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у ХІніпропетровській області згідно_з 
протоколом від 17.01.2019 № Зі

-  Керівник проекту Свиридовський В.В.
-  Керівник з будівництва Онищенко І.М.
-  Начальник дільниці Шкоропад А.І.
-  Майстер колійних робіт Каленюк М.В.
-  Виконроб Джулай С.М.
-  Виконроб Агризько С.В.
-  Виконроб Катерноза Р.В.

6. «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного__обладнання»—НПАОП
0.00-1.80-18



_ у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
протоколом від 21.01.2019 № 8:

-  Майстер Стасенко Г.О.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.
-  Виконроб Логвінов М.В.

7. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП
40.1-1.21-98. «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОІІ
40.1-1.01-97: «Правила експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1- 
1.07-01: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
п.1.3; «Законодавство про охорону праці»; «Правила пожежної безпеки» 
(розділ 7, 8)

-  у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно_з 
протоколом від 17.12.2018 № 398:

-  Виконроб Логвинов М.В.

-  у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з 
протоколом від 16.01.2019 № 2:

-  Керівник з будівництва Онищенко І.М.
-  Начальник дільниці Шкоропад А.І.

у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
з протоколом від 21.11.2018 № 363:

-  Керівник дільниці Гуйван С.В.
-  Майстер Стасенко Г.О.

8. «Правила пожежної безпеки в Україні», Кодекс цивільного_захисту
України у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань
комісією ТОВ «Учбово-курсовому комбінаті «ПРОФІЛАЙН»__згідно— з
протоколом від 26.11.2018 № 368:

-  В.о. директора Завгородній В.В.
-  Виконроб Логвинов М.В.
-  Керівник дільниці Гуйван С.В.

у ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань комісією 
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІЛАЙН» згідно з протоколом від
10.01.2019 № 1:

-  Керівник проекту Свиридовський В.В.



-  Керівник з будівництва Онищенко І.М.
-  Начальник дільниці Шкоропад А.І.
-  Майстер колійних робіт Каленюк М.В.
-  Виконроб Джулай С.М.
-  Виконроб Агризько С.В.
-  Виконроб Катерноза Р.В.

На підприємстві наказом від 30.01.19 р. № ОІ/ІТЦ-ОП створена служба охорони 
праці в особі інженера з охорони праці Москаленка В.M., який пройшов 
навчання:________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

-  Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів НПАОГІ 0.00-1.02-08, 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, 
Правил охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12, 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП
0.00-1.71-13, Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, 
Правил охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційних споруд 
на залізничному транспорті НПАОП 60.1-1.01-04 в ДГ1 «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно з протоколом від 
30.11.2016 №379-16;

-  Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском НПАОП 0.00-1.81-18 у Дніпровському навчально-методологічному 
відділі Навчально-методологічного центру охорони праці та промислової 
безпеки ПАТ «Укрзалізниця» та перевірку знань комісією Регіональної філії 
ПАТ «Укрзалізниця» згідно з протоколом від 25.10.2018 № 55;

-  Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 у 
Дніпровському навчально-методологічному відділі Навчально-методологічного 
центру охорони праці та промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця» та перевірку 
знань комісією Регіональної філії ПАТ «Укрзалізниця» згідно з протоколом від
05.02.2019 № 4,

-  Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів -НПАОП 40.1-1.21-98, 
Правил пожежної безпеки в Україні -НАПБ А.01.001-13, Правил експлуатації 
електрозахисних засобів -НПАОП 40.1-1.07-01 у Дніпровському навчально- 
методологічному відділі Навчально-методологічного центру охорони праці та 
промислової безпеки ПАТ «Укрзалізниця» від 03.11.2016 р. протокол № 27 п.1.

Наказом від 30.01.2019 р. № 02/ІТЦ-РП затверджено склад постійно діючої 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці у складі:____________________

Голова комісії -  в.о. директора ТОВ ІТЦ -  Завгородній В.В.
Члени комісії: -  директор виконавчий -  Костинюк J1.A.;

інженер охорони праці -  Москаленко В.M.;
голова первинної профспілкової організації -Ніколаєнко К.С.
(запрошується).

Переглянуті та затверджені у новій редакції наказами керівництва 
Товариства «ІТЦ «Категорія Техно»:________________________________________

-  від 30.01.2019 р. № 08/ІТЦ-ОП -  Положення про службу охорони праці;
-  від 31.01.2019 р. № 14/ІТЦ-ОП -  Положення про порядок проведення 

навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці;



-  від 30.01.2019 р. № ОЗ/ІТЦ-ОП -  Програма вступного інструктажу з 
охорони праці;

-  від 31.01.2019 р. № 15/ІТЦ-ОП -  Система управління охороною праці.
Наказом від 30.01.2019 р. № 09/ІТЦ-ОП з метою дотримання функціонування

системи охорони праці, створення на кожному робочому місці безпечних умов 
праці в Товаристві «ІТЦ «Категорія Техно» затверджені:__________________

інструкцій про проведення навчання та

-  Перелік інструкцій з охорони праці та
-  Інструкції з охорони праці: № 4/01-19 «При використанні стиснених газів 

для газополум’яних робіт», № 6/01-19 «Для машиніста автокрана», № 7/01-19 
«Для машиніста крана (баштового)», № 8/01-19 «Для монтажника з монтажу 
сталевих та залізобетонних конструкцій», № 9/01-19 «Для стропальника», 
№ 10/01-19 «При виконанні робіт на висоті», № 11/01-19 «Для арматурника», 
№ 12/01-19 «Для бетонника», № 13/01-19 «Для газозварника (газорізальника)», 
№ 14/01-19 «Для маляра», № 15/01-19 «Для електрозварника», № 16/01-19 
«При експлуатації ручного електроінструменту», № 18/01-19 «При 
використанні запобіжних поясів і страхувальних канатів», № 19/02-19 «При 
роботі на драбинах і стрем’янках», № 20/02-19 «Під час безпечного виконання 
робіт зі зведення, монтажу і демонтажу будників, споруд, зміцнення їх 
аварійних частин», № 21/02-19 «З безпечної експлуатації, зберігання і 
транспортування балонів», № 22/02-19 «Під час виконання газополум’яних 
робіт», № 23/02-19 «Для машиніста автогідропідіймача», № 24/02-19 «При 
виконанні робіт, що виконуються за допомогою механічних підіймачів», 
№ 25/02-19 «При роботі на персональних електронних обчислювальних 
машинах (ПЕОМ)»

Наказом від 30.01.2019 № 04/ІТЦ-ОП призначено відповідального за
справний стан та безпечну експлуатацію електроустановок._______________

Наказом від 31.01.2019 № Ю/ІТЦ-ОП призначені відповідальні за проведення 
робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устатковання підвищеної
небезпеки. _____________________________________ ________ _______

Наказом від 30.01.2019 № Об/ІТЦ-ОП призначені відповідальні за проведення
вантажно-розвантажувальних робіт. ________________________________

Наказом від 01.02.2019 р. № KT -  08/К затверджено Порядок організації та
проведення медичних оглядів працівників.___________________________________

Наказом від 31.01.2019 р. № 20/ІТЦ-РПпб призначено відповідального за
пожежну безпеку Товариства._________ ____________________________________

Наказом від 31.01.2019 р. № 21/ІШ -ОІІпб Про вимоги пожежноь безпеки на
робочих місцях електрогазозварників. __________________________________

Наказом від 31.01.2019 р. № 20/ІТЦ-РПпб затверджено інструкцію про
заходи пожежної безпеки, встановлення протипожежного режиму._____________

Навчально-виробничий процес забезпечують 4 висококваліфікованих 
працівники з які мають вишу освіту, які пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці, законодавчих документів та нормативно-правових актів з
охорони праці, а також -мають досвід викладацької роботи.__________________

Працівники ТОВ «ІТЦ «Категорія Техно» мають відповідну професійну 
підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах, навчальних курсах:



-  Працівник -Намінас C.JI. здобув професійну підготовку за фахом 
електрозварника в Харківському УКК Мінмонтажуспецбуду УРСР (Посвідчення 
від 01.07.1988 р. № 1503), допущений до зварювання покритим електродом 
обладнання, що працює під тиском, трубопроводів водопостачання та 
каналізації, теплових мереж, технологічних трубопроводів, сталевих 
газопроводів, металевих конструкцій.

-  Працівник -Семенюк І.В. здобув професійну підготовку за фахом 
електрозварника в УК «Дніпробуд» (Посвідчення від 23.03.2017 № 5800), 
допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, 
несучих і огороджуючих конструкцій; вантажопідіймальних кранів; 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів; парових і 
водогрійних котлів; трубопроводів пари і гарячої води; систем газопостачання.

При проведенні зварювальних та вогневих робіт використовуються балони з 
киснем та ацетиленом. Проведення вогневих робіт із застосування 
газобалонного устаткування на будівельних майданчиках виконується тільки 
працівниками, що пройшли спеціальне навчання. Організоване роздільне 
зберігання порожніх і наповнених кисневих та ацетиленових балонів._____

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
інструктажу з питань охорони праці,

-  проведенням навчання та перевірки знань комісією з питань охорони праці 
ТОВ «ІТЦ «Категорія Техно»;
-  проведенням вступного, первинних, повторних, позапланових та цільових 
інструктажів з питань охорони праці з реєстрацією їх в Журналах реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на дільницях та об’єктах будівництва;

призначення осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки;
-  допуском до роботи, з видачею нарядів-допусків, розпоряджень та 
проведенням інструктажів, осіб не молодших 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію та пройшли спеціальне навчання.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені 
необхідним спецодягом, спецвзуттям, щитками зварника, окулярами захисними, 
касками, рукавицями захисними, запобіжними поясами і канатами та іншими 
засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту._______

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання робіт підвищеної небезпеки.___________________ ______________ _

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

На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з 
охорони праці та промислової безпеки, а також начальні посібники, відповідно

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

вимогам яких затверджено усі тематичні плани і програми навчання, які 
використовуються викладачами:____________________________________________
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05).
3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».



4. Конституція України, Закони України, акти Президента України, Кабінету 
Міністрів України, нормативно-правові акт органів виконавчої влади.
5. Кодекс законів про працю України, Цивільний та господарський кодекси 
України, Кодекс цивільного захисту.
6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
7. Постанова КаОінегу Міністрів України «Про порядок проведення атестації 
робочих місць за умови праці» від 01.08.1992 № 442.
8. 1 ипове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, 
затверджене наказом Державного комітету України з промислової безпеки,' 
охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55.
9. Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04).
10. Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям залізничного 
транспорту підприємств (залізничний внутрішньозаводський) (НПАОП
60.1-3.30-80).
11. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному 
виробництві (НПАОП 45.2-3.01-04).
12. Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01).
13. Правила будови електроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01).
14. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40 1- 
1.21-98).
15. Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.11-85).
16. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 
профзахворювань і аварій на виробництві, затверджений Постановою КМУ від 
30.11.2011 № 1232.
17. Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 
0.00-4.15-98).
18. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що 
діють на підприємстві (НПАОП 0.00-6.03-93).
19. Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18)
20. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18).
21. Правила безпечної роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13)
22. Правила улаштування електроустановок споживачів, затверджені наказом 
Мінпаливенерго від 25.07.06 р. № 258, в редакції наказу від 13.02.2012 р. № 91.
23. Правила улаштування електроустановок.
24. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07)
25. Правила з охорони праці під час ремонту та експлуатації будівель і споруд 
залізничного транспорту (НПАОП 63.21-1.13-08).
26. Правила охорони праці під час виконання навантажувально- 
розвантажувальних робіт на залізничному транспорті (НПАОП 63.21-1.22-07).
27. Правила охорони праці під час зварювання металів (НПАОП 28.52-1.31-13).
28. Інструкція з техніки безпеки під час газополум’яної обробки металів (ВНАОП 
6.1.36-5.02-95).



29. Інструкція з техніки безпеки під час ручного електродугового зварювання 
(ВНАОП 6.1.36-5.01-95).
30. Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України ввід 20.12.2006 р. № 1764.
31. Посібник для проведення вступного інструктажу з охорони праці.
32. Технічне діагностування підіймально-транспортних машин та обладнання. 
Посібник.
33. Експлуатація обладнання, безпека робіт та охорона праці в будівництві.
34. Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-13) 

та інші.

(ініціали та прізвище)

журналі обліку суб'єктів господарювання у 
20^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.

« А і »

Декларація зареєстрована у 
територіальному органі Держпраці «̂ р »


