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ДЕКЛАРАЦ ІЯ “— иіНА_2Ш8------ “
відповідності матеріально-технічної бази виїиогаїи 

законодавства з питань охорони праці

Відомості ПРО роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«НОВОНАВЛІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР’ЄР»

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

53282, Дніпропетровська область. Нікопольський район, с-ще Кам’янське, вулиця 
Озерна, буд. 40, Код ЄДРПОУ 00292304, Івжепко Марина Олександрівна - виконавчий
директор_____________ _________________________________________________________________

місцезнаходження; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім ’я та по батькові керівника, 

тел.: (063) 582-01-01; (050) 989-00-86, e-mail: yat ngk@ukr.net________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної 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;

53282, Дніпропетровська обл.. Нікопольський р-н. с-ще Кам’янське. вул. Озерна, буд. 40
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Не укладався ____________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився_____ __________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Івжепко Марина Олександрівна_____________________________________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної 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 підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: а саме:

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень), газом._______________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищ еної 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 - 5. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик_________
виникнення травм -  4___________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель- 12 ( з низ 7 виробничих об’єктів)___________________________________________
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів

структурних підрозділів - 5__________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:ngk@ukr.net


Інші відомості:

Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, 
головний енергетик Бойко Олександр Вікторович, наказ № 46 від 07 березня 2019р.

Особи підприємства відповідальні за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання 
під тиском, наказ № 43 від 05 березня 2019р.. особи, які мають право видавати наряди - 
допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою, наказ № 34 від 28 лютого 2019р.:

Перун Віктор Мирославович - начальник залізничного цеху:
Янцев Геннадій Миколайович - начальник служби локомотивного господарства;
Бойко Олександр Вікторович - головний енергетик:
Кожущенко Євген Вадимович - механік;
Мартиненко Ігор Михайлович - головний інженер;
Ільясов Ільгіз Юрійович - начальник цеху гірничого внутрішньокар’єрного транспорту;
Писаренко Юрій Миколайович - начальник дробильно-сортувального цеху;
Грановський Василь Олександрович - механік дробильно-сортувального цеху;
Лопанов Ігор Валентинович - начальник гірничого цеху;
Сидоренко Сергій Віталійович - технік-технолог допоміжно-ремонтної дільниці.

На підприємстві діє постійна комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 
32 від 27.02.2019р. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з 
охорони праці.

Голова комісії і  перевірки знань з питань охорони праці:
1. Івженко Марина Олександрівна -  виконавчий директор, пройшла навчання в 

Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
протокол № 290 від 06.10.2016р.. посвідчення № 16553; «Правил охорони прці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 
22.11.2018р. посвідчення № 007116; пройшла навчання в Приватному акціонерному 
товаристві «Новопавлівський гранітний кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказ № 32 від 27.02.2019р.. перевірила знання: «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», протокол № 499 від 27.02.2019р.. посвідчення № 499 (III гр. до ЮООв).

Члени комісії, та відповідальні по підрозділах за стан охорони праці:
2. Марцишина Юлія Олександрівна - начальник відділу охорони праці, пройшла 

навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, протокол № 290 від 06.10.2016р. посвідчення № 165530; «Правил охорони прці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 
22.11.2018р. посвідчення № 007117; «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 136 
від 26.06.2018р. посвідчення № 002873 (IV гр. до та понад ЮООв);

3. Каменщикова Ольга Олексіївна -  інженер з охорони праці, пройшла навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про



об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
протокол № 400 від 15.01.2018р., посвідчення № 000389: «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р. посвідчення № 004807 (III гр. до ЮООв);

4. Писаренко Юрій Миколайович - начальник дробильно-сортувального цеху, пройшов 
навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів, протокол № 400 від 15.01.2018р. посвідчення № 000388: «Правил охорони прці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» ППАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 
22.11.2018р. посвідчення № 007122: «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 136 
від 26.06.2018р.. посвідчення № 002871. (IV гр. до та понад ЮООв):

5. Грановський Василь Олександрович - механік дробильно-сортувального цеху, 
пройщов навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
перевірила знання: Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 
000865: «Правил охорони прці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 22.11.2018р.. посвідчення № 007124:
пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 32 від 27.02.2019р.. 
перевірила знання: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 502 від 27.02.2019р. 
посвідчення № 502 (III гр. до ЮООв):

6. Перун Віктор Мирославович - начальник залізничного цеху, пройшов навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 000863: «Правил охорони прці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 
22.11.2018р., посвідчення № 007119: «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 136 
від 26.06.2018р.. посвідчення № 002872 (IV гр. до та понад ЮООв):

7. Янцев Геннадій Миколайович - начальник служби локомотивного господарства 
залізничного цеху, пройшов навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
перевірила знання: Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 
000861: «Правил охорони прці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18, протокол № 359 від 22.11.2018р.. посвідчення № 007126: «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р.. посвідчення № 004808 (IV 
гр. до та понад ЮООв):

8. Ільясов Ільгіз Юрійович - начальник цеху гірничого внутрішньокар’єрного транспорту, 
пройшов навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
перевірила знання: Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове



державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів, протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 
000866: «Правил охорони прці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 22.11.2018р.. посвідчення № 007118: «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р.. посвідчення № 004809 (IV 
гр. до та понад ЮООв):

9. Лопанов Ігор Валентинович -  начальник гірничого цеху, пройшов навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
протокол № 28 від 19.02.2018р.. посвідчення № 000864: «Правил охорони прці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, протокол Х» 359 від 
22.11.2018р.. посвідчення № 007123: «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 136 
від 26.06.2018р„ посвідчення № 002870 (IV гр. до та понад ЮООв):

10. Бойко Олександр Вікторович -  головний енергетик, пройщов навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, 
протокол № 34 від 25.02.2019р., посвідчення № 009760»: «Правил охорони прці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 46 від 
26.02.2019р.. посвідчення № 009989: «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 57 
від 04.03.2019р., посвідчення № 010122 (V гр. до та понад ЮООв):

11. Сидоренко Сергій Віталійович -  технік-технолог, пройщов навчання в Комунальному 
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, протокол № 28 від 
19.02.2018р.. посвідчення № 000862: «Правил охорони прці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 22.11.2018р.. посвідчення 
№ 007127: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263 від 26.09.2018р.. посвідчення № 
004810 (IV гр. до та понад ЮООв):

12. Кожущенко Свген Вадимович -  механік, пройшов навчання в Комунальному 
підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 
22.11.2018р.. посвідчення № 007121: пройшов навчання в Приватному акціонерному 
товаристві «Новопавлівський гранітний кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці, наказ № 196 від 10 жовтня 2018р.. перевірила знання: Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників НПАОП 0.00-7.11-12, 
протокол № 747 від 01 листопада 2018р.: «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 500 
від 27.02.2019р.. посвідчення № 500 (III гр. до ЮООв):

13. Мартиненко Ігор Михайлович -  головний інженер, пройшов навчання в 
Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної



ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», протокол № 57 від 04.03.2019р.. посвідчення № 010123 (III гр. 
до ЮООв).. «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18. протокол № 359 від 22.11.2018р., посвідчення № 007125: 
пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 52 від 22 березня 2018р. 
перевірила знання: Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів. Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників НПАОП 0.00-7.11-12. протокол № 727 від 01
червня 2018р.___________________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону 
праці», у зв’язку зі зміною кадрового складу внесені зміни до служби охорони праці 
наказ № 31 від 06.02.2018р.

Переглянуто та затверджено:
- Положення про службу охорони праці, наказ № 132 від 27.06.2018р.:
- Положення про систему контролю за станом охорони праці на підприємстві, наказ № 132 
від 27.06.2018р.:
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників підприємства з 
питань охорони праці, наказ № 112 від 05.06.2018р.:
- Положення про систему управління охороною праці, наказ № 209 від 01.11.2018р.:
- Положення про комісію з питань охорони праці, протокол загальних зборів трудового 
колективу від 03.09.2018р.:
- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, наказ № 17 від 04.02.2019р.:
- Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою та управління роботами, що виконуються підрядними організаціями, наказ № 112 
від 05.06.2018р.:
- Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів на проведення робіт в 
структурних підрозділах ПрАТ «Новопавлівський гранітний кар’єр», наказ № 132 від 
27.06.2018р.:
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наказ № 132 від 27 червня 2018р.:
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці, наказ № 
132 від 27 червня 2018р.:
- Наказ № 32 від 27.02.2019р. про внесення змін до складу комісій з перевірки знань з питань 
охорони праці:
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;
- Журнал реєстрації протоколів засідання комісії з перевірки знань щорічного спеціального 
навчання з питань охорони праці:
- Наказ № 57 від 22 березня 2018р. про призначення посадових осіб, відповідальних за 
проведення інструктажів з охорони праці:
- Навчально-тематичний план та програми попереднього спеціального навчання з питань 
охорони праці для працівників підприємства, наказ № 132 від 27 червня 2018р.:
- Програми проведення стажування для працівників підприємства, наказ № 132 від 27 червня 
2018р.:
- План-графік проведення щорічного спеціального навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з підвищеною 
небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005р. № 15



експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263-А від 26.09.2018р. посвідчення 
№ 004817 Ш Ігр. до ЮООв):

Ступак А.1. -  Нікопольське міське професійно-технічне училище № 42. кваліфікація 
електрогазозварник ручної зварки. Диплом Д № 179051 від 18 липня 1983р.

Пасічник Миколай Миколайович - електрогазозварник допоміжно-ремонтної дільниці, 
пройшов навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
перевірила знання: з «Пожежно технічного мінімуму»», протокол № 343 від 02.11.2018р. 
посвідчення № 006502; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 263-А від 
26.09.2018р.. посвідчення № 004835. (III гр. до ЮООв);

Пасічник М.М. -  Нікопольське міське професійно-технічне училище № 42. кваліфікація 
електрогазозварник. Атестат № 4579 від 04 квітня 1983р.

Гасуха Юрій Іванович - електрогазозварник допоміжно-ремонтної дільниці, пройщов 
навчання в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради, комісія з перевірки знань з питань охорони праці перевірила знання: з 
«Пожежно технічного М ІН ІМ У М У », протокол № 89 від 28.03.2019р.. посвідчення № 010996: 
пройшов навчання в Приватному акціонерному товаристві «Новопавлівський гранітний 
кар’єр», комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 32 від 27.02.2019р. 
перевірила знання: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 501 від 27.02.2019р.. 
посвідчення № 501 (III гр. до ЮООв);

Гасуха Ю.І. - Нікопольське міське професійно-технічне училище № 42. кваліфікація 
електрогазозварник. Атестат № 1308 від 01 липня 1977р. 

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

В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації. 
Договір поставки № 029-01/18 від 26.01.2018р. «Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-Комерційне Підприємство «Промінь». Додаткова угода № 2 від 09 квітня 2019р. 
до договору поставки № 029-01/18 від 26.01.2018р.( Постачальник здійснює приймання 
порожніх балонів для обміну, а також при необхідності надає технічну допомогу в огляді, 
посвідченні, заміні вентилів і ремонті балонного парку, згідно з вимогами «Правил охорони 
прці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18)

Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених 
для цього місцях, у вертикальному положенні у спеціальних гніздах, що виключають їх 
падіння. Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації захищені від 
дії сонячного проміння та інших джерел тепла.

На підприємстві наказом № 28 від 19.02.2019р. організовано періодичний медичний 
огляд робітників, заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників 
від 10 квітня 2019р.

Працівники нідприемства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту, згідно:

- ст. 8 Закона України «Про охорону праці»;
- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 

індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей, затверджених 
наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
16 квітня 2009 року № 62;



- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджених наказом 
Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
21.08.2008 р о к у №  184.

Електрогазозварник забезпечується: костюм зварника (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), 
рукавиці брезентові (2 пари на міс.), рукавиці комбіновані (1 пара на міс.), окуляри захисні 
(до зносу), маска зварника (до зносу), каска захисна з підшоломником (на 24 міс.), респіратор 
пилозахисний ( до зносу), куртка утеплена (на 24 міс.), рукавички діелектричні.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, затверджений виконавчим директором 
від 16.01.2019р. реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, якими 
користуються на підприємстві:

1. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695 XII. Закон України «Про 
внесення змін до Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.;

2. Закон України «Про об’єкти підвишеної небезпеки»:
3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 р .№  1105-XIV;
4. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників;
5. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
6. НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування 

та електромереж на відкритих гірничих роботах;
7. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями;
8. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних 

робіт;
9. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;
10. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, шо 

працює під тиском;
11. НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, 

збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;
12. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
13. НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних 
галузей промисловості;

14. НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості;

15. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства;

16. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці;

17. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони прані. 
затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної 
політики України від 29 січня 1998р. № 9;

18. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
19. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 

нормативних актів з охорони праці, шо діють на підприємстві;
20. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;



21. НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками;

22. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
23. Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх 

справ України від 30.12.2014р. № 1417;
24. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від ЗО листопада 2011р. № 1232;

25. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 
наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007р. № 246;

26. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом 
Міністерства охорони здоров’я України, Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 23 вересня 1994р. № 263/121;

27. Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011р. « Порядок видачі дозволів на виконання 
робіт підвитеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки»;

На підприємстві існує кабінет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, 
стендами з охорони праці, навчальними посібниками.

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

М.О. Івженко 
(ініціали та прізвище)

2019р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 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, устаткування 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 ”.


