
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ЛЮБАВА»
(ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

51280, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Павлоградська, буд
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПО У,

2 В,(код ЄДРПОУ 30921754), Суліма Олександр Іванович, +38 (067) 6347541, ь^.ІиЬауаїсі ukr.net 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, 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 теріторії Дніпропетровскої області та України___________________

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки

51280, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, с. Знаменівка, вул. Павлоградська, 2/В
та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

ДОГОВІР № 0408112234 від 12.05.2020р. П УБЛІЧН Е АКЦ ІО Н ЕРН Е ТОВАРИСТВО  
"НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КО М П АН ІЯ "ОРАНТА"(ООР34186),

(найменування страхової компанії,

Стаховий поліс ФОРМА №83 серія УБ №1450143_______срок дії 1 рік

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ 30.04.2020
(дата проведення аудиту)

Я,_____________________________ Суліма Олександр Іванович____________________________
(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: роботи, що виконую т ься на 
висоті_______________________понад_______________________1^3_______________________мет ра;

зварювальні робот и  ________________________________________________________________
(н ай м енуван ня виду робіт  п ідви щ ен ої небезпеки

та/або  м аш ин , м ехан ізм ів , устатковання п ідви щ ен ої небезпеки,
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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 робочих місць, 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,

Згідно даних К АРТ УМОВ П РАЦ І співробітники отримують надбавки та льготи:

1 водій автотранспортних засобів -маш ина КАМ АЗ 55102, К П  8322 (6- днів додаткової 

відпустки; 4%- доплата)

2. водій автотранспортних засобів — машина М АЗ 5551, К П  8322 (6- днів додаткової 

відпустки; 4%- доплата)

3. тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, трактор БЕЛАРУС-82.1, КП  

8331 (6- днів додаткової відпустки; 4%- доплата)

4. тракторист-машиністсільськогосподарського виробництва, трактор МТЗ-80, КП  8331 (6- 

днів додаткової відпустки; 4%- доплата)

5. тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, трактор МТЗ-82.1.57, КП  

8331 (6- днів додаткової відпустки; 4%- доплата)

6. тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва, комбайн N E W  YJLLAND  

ТС5.90,КП 8331 (6- днів додаткової відпустки; 4%- доплата)

7. робітник на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві, КП 9211 (5- 

днів додаткової відпустки; 8%- доплата)

8. електрогазозварник К П  7212 (6- днів додаткової відпустки; 8%- доплата)

9. слюсар з ремонту сільськогосподарських маш ин та устаткування, К П  7233 (3- днів 

додаткової відпустки; 4%- доплата)

10. електрик, К П  3113 (2- днів додаткової відпустки; 0%- доплата)

11. токар, КП  8211 (2- днів додаткової відпустки; 4%- доплата)

12. Оператор технологічних установок, КП8155 (6- днів додаткової відпустки; 4%- доплата)
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

________________________ будівлі, споруди (приміщення) -  4, комплекс (392,6 кв.м.), який є
власністю С(Ф)Г «ЛЮ БАВА», свідотство про право власності С А С № 571158 від 12.03.2012 
року,кадастровий номер земельної ділянки  
1223282500:01:007:005___________________________

будівель і споруд (приміщень),

Виробничих об'єктів -  ЗЕМ ЕЛ ЬН И Х Д ІЛ Я Н О К : використовує 387,2072 га. ріллі. З  них:
ЗО га - для ведення фермерського господарства (кадастровий номер 1223282500:02:009:0061; 
357,2072га., орендованізадоговорамиоренди__________________________________________________

виробничих об'єктів,

_______________________ (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  1_________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості:



• № потуж ностей операторів ринку r-UA-04-l0-261 від 23.08.2019
• Сертифікат на систему управління безпечністю харчових продуктів (ДСТУ ISO  

22000:2007) № СУБХП.032-19 від 30.08.2019р.
• Сертифікат Organic Standard № 19-1291-01-01 від 12.07.2019р.
• Витяг з реєстру осіб які здійснюють операції з товарами № UA10030921754 ( дата 

видачі 06.08.2019р)
• Ліцензія на право зберігання пального № 04230414202000098 від 11.02.2020р.
• Реєстрація господарскої діяльності , повязану з виробництвом об'єктів 

регулювання № 1007 (дата реєстрації 17.04.2020р. № 5.3/1907646

- Суліма Олександр Іванович -  Голова С(Ф)Г «ЛЮБАВА», наказом № 01 від 16.06.2000 р. 
призначено відповідальною особою за стан охорони праці та промислової безпеки у С(Ф)Г 
«ЛЮБАВА».
- Нестеренко Ю лія Олександрівна -гол, бухгалтер, наказом № 01/2017-ОТ від 24.06.2020 р. 

призначено відповідальною особою за стан охорони праці та промислової безпеки у С(Ф)Г 
«ЛЮБАВА».
- Гончар Едуар Олегович -  Агроном, наказом № 01/2014 -  ОТ від 06.01.2017 р. призначено 

відповідальною особою за електрогосподарство у С(Ф)Г «ЛЮБАВА».
- Гончар Едуар Олегович -  Агроном, наказом № 01/2014 -  ОТ від 06.01.2017 р. призначено 

відповідальною особою пожежну безпеку у С(Ф)Г «ЛЮБАВА», на час його відсутності 
обов’язки покладаються на Безладного Андрія Сергійовича -  Майстра Д ТО  і Р.
- Гончар Едуар Олегович -  Агроном, наказом № 01/2014 - ОТ від 06.01.2017 р. призначено 
відповідальною особою, за організацію та безпечне проведення робіт, що виконуються на 
висоті понад 1,3 метра, з правом видачі наряд-допусків.
- Гончар Едуар Олегович -А гроном , наказом № 01/2014 -  ОТ від 06.01.2017 р. призначено 
відповідальною особою за роботи із збереження та переробки зерна, на час його відсутності 
обов'язки покладаються на Суліму Олександра Івановича -  Голову С(Ф)Г «ЛЮБАВА».

Гончар Едуар Олегович -  Агроном, наказом № 01/2014 -  ОТ від 06.01.2017 р. призначено 
відповідальною особою, за організацію та безпечне проведення зварювальних робіт, на час його 
відсутності обов'язки покладаються на Суліму Олександра Івановича -  Голову С(Ф)Г 
«ЛЮБАВА».
- Гончар Едуар Олегович -  Агроном, наказом № 01/2014 -  ОТ від 06.01.2017 р. призначено 
відповідальною особою, за видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою  
на час його відсутності обов 'язки покладаються на Суліму Олександра Івановича -  Голову
С( Ф)Г «ЛЮБАВА ».
- Гончар Едуар Олегович -  Агроном, наказом № 01/2014 -  ОТ від 06.01.2017р. призначено 

відповідальною особою, за видачу 313, на час його відсутності обов'язки покладаються на 
Суліму Олександра Івановича -  Голову С(Ф)Г «ЛЮБАВА».

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

Згідно наказу № 01/2014 -  ОТ від 08.01.2017 р. Нестеренко Ю лію Олександрівну -  Головного 
бухгалтера, призначено відповідальною за виконання функцій служби охорони праці. На 
підприємстві розроблений список працівників , які підлягають періодичному медичному огляд 
(Згідно Додатку 2 до п.2.3 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій 
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "НОВОМОСКОВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ " 
(ЄДРПОУР1987273). З а к лю ч н и й  АКТ Б/Н від 12 б ер езн я  2020р.

наявності служби охорони праці,

Організація роботи щодо навчання , перевірки знань з охорони праці та проведення 
інструктажів здійснюється відповідно до затвердженого наказом № 10/2019 -  ОТ від
03.01.2019 р. « Полож ення про порядок проведнення навчання і перевірки знань з питань
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охороні/ прачі. яке розроблено на основі типового і урахуванням специфіки діяльності С(Ф)Г 
«ЛЮБАВА».
Згідно cm. 18 Закону України «Про охорону праці» та Н ПАОП 0.00-4.12-05 «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП» та наказу № 5/2019 -  ОТ від
03.01.2019 р. на С(Ф)Г «ЛЮ БАВА» створено постійно-дітчу комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці у працівників С.(Ф)Г «ЛЮБАВА», склад яко ї пройшов відповідне навчання та 
підготовку в навчальних центрах.

Суліма Олександр Іванович Голова С(Ф)Г «ЛЮ БАВА» - ДЕРЖ АВН И Й  Н АВЧАЛЬНИЙ  
ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ Ц ЕН ТР ПІДГОТОВКИ.ПЕРЕПІДГОТОВКИ  
ТА П ІДВИ Щ ЕН Н Я К ВАЛ ІФ ІК АЦ ІЇ КАДРІВ АПК» протокол № 7 від 05.04.2018 p.. Загальний
курс з ОП.

Суліма Олександр Іванович Голова С(Ф)Г «ЛЮ БАВА» - TOB «ПОЛТАВСЬКИЙ  
НАВЧАЛЬНИЙ Ц ЕН ТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ», протокол №1 від 13.03.2017 p.. I IIIФ О Н  01.0-
1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Гончар Едуард Олегович Агроном -  ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІП РО БУД»», протокол №48 
від 25.01.2018 p.. Загальний курс з ОП.

Гончар Едуард Олегович Агроном -  ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД»», протокол №42 
від 23.01.2018 р Н В І І Б  А .0 1-001-2014.

Гончар Едуард Олегович Агроном -  ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД»», протокол №61 
від 01.02.2018 р. Н П АО П  0.00-1.71-13, Н П АО П  0.00-1.15-07, НПАОП15.0-1.01-17. Н П АО П  28.52- 
1.31-13.

Гончар Едуард Олегович Агроном -  ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД»», протокол №91 
від 21.03.2019 р. Ї1І1АОП 01.0-1.02-18.

Гончар Едуард Олегович Агроном  -  ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД»», протокол №62 
від 01.02.2018 р.. ПБЕЕС, II ТЕ ЕС, ПКЕЕ. ПЕЕЗ, П У Е: 4 гр. до 1000 В.

Гончар Едуард Олегович Агроном -  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ  
В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ПРОТОКОЛ № 000476 від 05.06.2020 p.. Про проходження 
спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами.

Гончар Едуард Олегович Агроном -  ТОВ «ПОЛТАВСЬКИЙ Н АВЧАЛЬН И Й  Ц ЕН ТР З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ», протокол №5 від 13.03.2017р., Н П Ф О ІІ 01.0-1.01-12 Правила охорони
прані у сільськогосподарському виробництві.

Нестеренко Ю лія Олександрівна Головний бухгалтер - Д І І З  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ  
ОБЛА С ІІИ Й IIA B  ЧАЛЬНИЙ Ц ЕН ТР ПІДГО ТОВКИ, ПЕРЕПІДГО ТОВ К  И  ТА ПІДВИЩ ЕННЯ  
К ВАЛІФ ІКАЦ ІЇ КАДРІВ АПК», ПРОТОКОЛ №7 від 05.04.2018 p.. Загальний курс і ОП.

Кіба Сергій М иколайович Тракторист-мишиніст с/г виробництва -Г О Л О В Н Е  УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, протокол №000478 від
25.06.2020 p.. Про проходж ення спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з 
пестицидами і агрохімікатами.
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Кіба Сергій М иколайович Тракторист-машиніст с/г виробництва — ГОВ «ПОЛТАВСЬКИМ
НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ОХОРОНИ ПРАЦІ», протокол №3 від 13.03.2017р.. НПФОП 01.0-
1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві.

Хорін Євген Олексійович Тракторист-машиніст с/г виробництва -  ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ  
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, протокол №000476 від
25.06.2020 р.. Про проходж ення спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з 
пестицидами і агрохімікатами.

Савіиов Олександр М иколайович Тракторист-машиніст с/г виробництва -  ГОЛОВНЕ  
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОЛСПОЖИВСЛУЖ БИ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. 
ПРОТОКОЛ№4 від 13.03.2017 р. Н П Ф О ІІ 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у 
сільськогосподарському виробництві, протокол №000479 від 25.06.2020 р. Про проходження 
спеціальної підготовки з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами.

Наказом № 09/2019 -  ОТ від 01.12.2019 р. затверджені посадові інструкції, а саме:

Агронома (код КП 2213,2 ^Бухгалтера (код КП 2411,2); Водія автотранспортних засобів 
(код КТЇ 8322); Головного економіста (код КП 1231); Головного бухгалтера (код КГІ 1231); 
Електрика дільниці (код КП 3113); Електрогазозварника (код КІІ 7212 ); Завідувача 
склада код КП 1226,2 ); Інспектора з кадрів (код КП 3423); Інженера з охорони праці (код 
КП 2149,2 ); Оператора технологічних установок (код КП 8155); Охоронця (код КП 5169); 
Робітника на низькокваліфікованих ручних роботах у сільському господарстві (код КГІ 
9211); Робітника фермерського господарства (код КП 6131); Токаря (код КП 8211); 
Тракториста-машиніста с/г виробництва (код КП 8331 ); Фахівця з організації та ведення 
фермерського господарства (код КП 3213 ); Юриста (код КП 2421,2).

Наказом № 07/2019 -  ОТ від 01.12.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці на професії та види робіт, в тому числі при виконані робіт підвищеної небезпеки, а 
саме:

- Л" 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
- № 2 про ш кідливі та небезпечні виробничі фактори. Пільги і компенсації за роботу у 

ш кідливих умовах праці;
№ 3 із загальних питань електробезпеки та майданчика;
№ 4 і про заходи пож еж ної безпеки у С(Ф)Г «ЛЮБАВА»;
№ 5 про надання перш ої домедичної допомоги при нещ асних випадках або 
захворюваннях;
№ 6 з електробезпеки для робітників і службовців;
№ 7 з охорони праці при виконанні робіт на висоті що виконуються на висоті пона< 
1,3 метра;

- № 8 з охорони праці при виконанні робіт із зберігання та переробки зерна;
- № 13 з охорони праиі при виконанні зварювальних робіт;

№ 14 для працівника фермерського господарства;
- № 16 для слюсаря;

№ 1 7  для зварювальника ручного дугового зварювання та ін.
Посадові інструкції та інструкції з охорони праці на професії та види робіт, в тому 

числі на виконання заявлений робіт розробленого та затверджено з урахуванням вимог 
ППАОП 0.00-4.15-98 «Полож ення про розробку інструкцій з охорони праці» та інш их  
законодавчих пні нормативних актів.

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового 
інструктажу фіксуються у ж урналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата а
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проведення, номери інструкцій , за якими проводиться інструктаж , проставляються 
підписи осіб, які пройш ли інструктаж.

Д ля контролю за виконанням організаційних і технологічних заходів безпеки прані при 
проведенні заявлених робіт на С(Ф)Г «ЛЮБАВА» заведено, пронумеровано та прошито 
ж урнали, а саме:

реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 

реєстрації інструктажів з пож еж ної безпеки; 
обліку видачі інструкцій з охорони праці; 
реєстрації інструкцій з охорони праці; 
протоколів перевірки знань з питань охорони праці; 
обліку і зберігання засобів індивідуального захисту; 
облік захисних засобів; 
облік засобів пожежогасіння; 
обліку нарядів допусків; 
технічного стану устаткування;
реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту.______________

інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устаткування, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні 
заявлених робіт підвищ еної небезпеки і знаходиться у власності С(Ф)Г «ЛЮ БАВА» є 
паспорти та інструкції з експлуатації заводів виробників, а саме: Акумулят орний дриль- 
шуруповерт Рпірго-М  АДЛ-12ПЗ зав. № 083434253142, виробництва Україна, рік 
виготовлення 2019; Дриль-шуруповерт мережевий Pnipro-M  TD-60, зав. №
065424414425813, виробництва Україна, рік виготовлення 2018; Перфоратор бочковий 
Дніпро-М  ПЕ-4020БМ, зав. № 098187343090921, виробництва Україна, рік виготовлення 
2019; Ш ліфмашина кутова Дніпро-М М Ш К-1900Р, зав. № 1444601014009, виробництва 
Україна, рік виготовлення 2019; ІІІліфмаш ина кутова Д ніпро-М  МІ1ІК-1250Р, зав. №  
10924323422997, виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Фен промисловий Дніпро-М  
ФП-203, зав. № 80020689, виробництва Україна, рік виготовлення 2019; Зварювальний 
апарат IG BT Д ніпро-М  M IN I 260, зав. № 901206232479, виробництво Україна, рік 
виготовлення 2019; Напівавтомат інверторннй IG BTM IG /M M A Dnipro-M SAB-310, зав. №  
90.1286242490, виробництва Україна, рік виготовлення 2019.__________________________

експлуатаційної документації.

Наказом № 12/2019 - О Т  від 03.01.2019 р. затверджено перелік 313 для працівників, що 
виконують роботи підвищ еної небезпеки із зазначенням типу та кількості, а саме: Пояс 
запобіжний безлямковий ПБ, виробник ТОВ «ТОРНАДО», інв. № 165,, - 1 од.; ГІояс 
лямковий комбінований 2ПЛ-К, виробник ТОВ «ПромСИЗ», інв. № 032 -  1 од.; Пояс лямовий  
антистатичний 1С-А, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. 051, 048, 053, 012, 031 - 5  од.; 
Страхувальна мотузка, 50 м., інв. № 016, 017, 018, 019 -  4 од.; Строп канатний 1СК2, інв. №  
020, 021, 022, 027, 028 -  5 од.; Каска захисна, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. № 201, 202, 204, 
205, 206 - 6 од.; Н авуш ники протишумні СОМЗ-1 — 5 од.; Черевики «Лідер» 2х шарових пуп 
метносок -  9 пар; Чоботи Монза пуп мети осок -  9 пар;
Рукавиці шкіряні комбіновані -  9 пар ; Костюм « Робочий ТІ», виробник OZON -  6 од.; 
Костюм зварника, виробник Дніпро-М  -  1 од.; Маска зварника, виробник Дніпро-М  -  1 од.; 
Захисні окуляри, виробник OZON -  5 од.; Щ иток захисний, виробник OZON -  3 од.; Щ иток  
зварника захисний лицьовий, виробник Дніпро-М  -  1 од.; Рукавички зварника (краги), 
втробник Д ніпро-М  -  2 парн; Апт ечка індивідуальна -  10 од.; Попереджувальні знаки та 
написи -  25 од.; Сигнальна огороджувальна стрічка -  500м.

Працівники С(Ф)Г «ЛЮ БАВА» забезпеченні засобами індивідуального захисту згідно
норм в повному обсязі.__________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.
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С(Ф)1 »ЛЮ БАВА» в своїй діяльності використовує положення і норми узгоджені в_______
КОЛЕКТИВНОМ У ПОГОВОРІ ( Зареєстровано Управлінням соціального захисту населення 
Новомосковської РДА №36 від 26.12.2017р.):
Р О З Л  І л  1. ОРГАНІЗАЦІЯ П РАЦІ ТА ЗАБЕЗП ЕЧЕН Н Я ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦІВНИКІВ . 

Р О З Д І Л  2. ОПЛАТА ГІРАЦІ.

Р О З Д І Л  3. РЕЖ ИМ  П РАЦ І ТА ВІДПОЧИНКУ  

Р 0  3 Д І Л  4. ОХОРОНА ПРАПІ.

Р 0 3  Ц І  Л  5. СОЦІАЛЬНІ П ІЛЬГИ  ТА ГА РА Н ТІЇ

Наказом № 02/2019 -  ОТ від 03.01.2019 р. затверджено перелік нормативно-правових та 
законодавчих актів, яким и С(Ф)Г «ЛЮБАВА» керується при виконанні заявлених робіт, а 
саме:

Закон України «Про охорону праці» № 2694-ХІІ. від 14.10.1992 р. (зі змінами та 
доповненнями);

- Постанова КМ У  від 26.10.1011 № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
маш ин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

- Д С ТУ  7237:2011 Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
- Д С ТУ  7237:2011 Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.
- Д С ТУ  ГОСТ 2.601:2006 ЄСКД. Експлуатаційні документ.
- IIГІАОII 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників».
- ІІПАО П  45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорони праці і 

промислової безпеки )■’ будівництві».
ІІІІАО П  45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках».
ІІП АО П  0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками».
ІІП АО П  0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 
ІІП АО П  0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
НГІАОІІ 01.0-1.02-18 «Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві». 
НГІАОІІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском».

- ІІП АО П  28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
- ІІІІА О П  0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями».
- ГІПАОГІ 15.0-1.01-17 «Правила охорони праці для працівників, зайнят их на роботах зі 

зберігання та переробки зерна».
- ІІІІАО П  28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів».
- ІІП А О П  0.00-4.12-05 «Типове полож ення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці».
НГІАОІІ 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
ІШ А011 0.00-4.21-04 «Типове полож ення про служби охорони праці».
ІІПАО П  0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником  
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».
ІІП АО П  0.00-1.16-96 «Правила атестацій зварників».
1ІАІ1Б А. 01-001-2015 «Правила пож еж ної безпеки в Україні»
IIIIА ОТІ 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
ІІП АО П  40.1-1.07-01 «Правила експлуатаціїелектрозахисних засобів»
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НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».
НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та 
інш их засобів індивідуального захисту працівникам,зайнятим у будівельному 
виробництві, а також м ию чі та знешкоджуючі та знешкодж увальні засоби» згідно з 
нормами законодавства.
Спільний наказ МОЗ України і Держ наглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994 «Про 
затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі».

- Д К  003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом 
Держспож ивстандарту України від 28.07.2010 року за №327.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений 
наказом Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007р. №246, зареєстрований 
в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.

С(Ф)Г «ЛІОБАВА» забезпечено необхідною навчально-методичною літературою, 
наглядними посібниками, устаткуванням, обладнанням, пристроями та засобами 
вимірювальної техніки, як і використовуються при проведенні заявлених робіт. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань охорони 
праці та іцщмислової безпеки

нормативно- прамдеДрск

/

М шт
Ш

хнічної бази навчально- методичного забезпечення)

Суліма Олександр Іванович
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєСтрО вЩ Щ І^^урналі обліку су б ’єктів господарювання у 
територіальному органі АержгіТоаи.х?^1 2020 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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