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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця:

_____________ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СПЕЦАВТОМАТИКА-К»_______________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи ,

49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. ІНмідга, будинок 9 офіс 27,
код згідно з ЄДРПОУ 13460921, 

_____________________________Онісенко Лариса Василівна_____________________________
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38(056) 788-05-00, о«їсе@8-ау*.с1р

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;

на території міста Дніпра і Дніпропетровської області та згідно договорів підряду
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки

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: згідно додатку 1 
«Порядок та правила проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
суб’єктів господарювання за школу, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на 
об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. № 1788)
ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» не є об’єктом підвищеної небезпеки. У зв’язку з 
вищенаведеним ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами не проводить.

(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, Онісенко Лариса Василівна_________________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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:

mailto:office@s-avt.dp


-  роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 дод. 6 до Порядку);
-  роботи верхолазні (п. 14 дод. 6 до Порядку);
-  роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах 

(п. 8 дод. 6 до Порядку);
-  земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій (п. 9 дод.6 Порядку);
-  зварювальні роботи (п. 19 дод. 6 до Порядку).

(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,

______ 6 робочих місць, з них 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм______
кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

___________________________будівлі, споруди (приміщення) -  1,____________________________
будівель і споруд (приміщ ень),

________________________________ виробничих об'єктів -0 ,_______________________________
виробничих об'єктів,

_______________________(цехів, дільниць, структурних підрозділів) - 0_____________________
цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. пройшла перевірку знань 

Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу 
№ 171/48/2019 від 01.07.2019 р.У

Наказом № 4/ОП від 03.01.2019 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства.

Голова комісії -  директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. пройшла 
перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з 
протоколу № 171/48/2019 від 01.07.2019 р.) після проходження навчання у
ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Члени комісії ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К»: заступник директора Куценко П.М., 
інженер Левицький Л.В. пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 881 від 10.07.2019 р.) після проходження 
навчання у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».

Голова комісії -  директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) та члени комісії: інженер Левицький Л.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), заступник директора Куценко П.М. (IV група з електробезпеки, до 
1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустанановок 
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 52-19 від 20.06.2019 р.) після проходження 
навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. та члени комісії: інженер 
Левицький Л.В., заступник директора Куценко П.М. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від
04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 57-19 від 21.06.2019 рЛ після проходження навчання у ДП 
«Придніпровський ЕТЦ».



Голова комісії -  директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. та члени
комісії: заступник директора Куценко П.М.. інженер Левицький Л.В. пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 905 від 23.07.2019 р.) 
після проходження навчання у ДП «ДНКК «Моноліт».

Голова комісії -  директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. та члени 
комісії: заступник директора Куценко П.М.. інженер Левицький Л.В пройшли перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристороями» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 56-19 від 21.06.2019 
р.) після проходження навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Голова комісії -  директор ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» Онісенко Л.В. та члени 
комісії: заступник директора Куценко П.М.. інженер Левицький Л.В пройшли перевірку знань 
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека 
у будівництві» (ЛБШ комісією створеною на підставі наказу Управління Держпраці у 
Кіровоградській області (протокол № 1865.1 від 26.07.2019 р.~) після проходження навчання у 
ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр».

Наказом № ОЗ/ОП від 03.01.2019 р. призначені відповідальні за справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства інженер Левицький Л.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), а у разі його відсутності -  заступник директора Куценко П.М. (IV 
група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустанановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 52-19 від 20.06.2019 
р.) після проходження навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Наказом № 05/РП від 03.01.2019 призначені відповідальні:
- за безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі нарядів-допусків в т.ч. роботи 

верхолазні -  інженер Левицький Л.В.. а на час його відсутності - заступник директора 
Куценко П.М.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 57-19 від
21.06.2019 р.) п і с л я  проходження навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ»:

- за безпечне виконання зварювальних робіт з правом видачі нарядів-допусків інженер 
Левицький Л.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), а у разі його відсутності -  заступник 
директора Куценко П.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 
«Правила пожежної безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу 
№ 52-19 від 20.06.2019 р.) після проходження навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ»:

- за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах з правом видачі нарядів-допусків інженер Левицький Л.В.. а на час його 
відсутності - заступник директора Куценко П.М.. які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу № 905 від 23.07.2019 рЛ після проходження 
навчання у ДП «ДНКК «Моноліт»:

- за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або 
в зоні розташування підземних комунікацій з правом видачі нарядів-допусків інженер 
Левицький Л.В.. а на час його відсутності - заступник директора Куценко П.М.. які пройшли 
перевірку знань пройшли перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки



праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН) комісією створеною на
підставі наказу Управління Держпраці у Кіровоградській області (протокол № 1865/1 від
26.07.2019 р.) ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр».

Робітники, які виконують роботи на висоті понад 1,3 метра, верхолазні роботи 
(електрогазозварник Полторак М.А., електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Харитонов С.І.) пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці 
безпечного виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні) із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (протокол № 929 від 16.07.2019 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»); інструкції 
з охорони праці № 12 при роботі на драбині та стремянці. інструкції з охорони праці № 13 при 
виконанні робіт на висоті (протокол № ОІ/ОП від 24.06.2019 р. виданий комісією ПП 
«СПЕЦАВТОМАТИКА-К»).

Робітники, які виконують земляні роботи (електромонтери з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Харитонов С.І. і Костюченко В.І.. машиніст екскаватора 
Кандратьєв С.В.). що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій пройшли перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН) відповідно до їх 
повноважень (протокол № 1865.2 від 26.07.2019 р. виданий ПП «Кіровоградський 
регіональний учбовий центр»); інструкції з охорони праці №11 при виконанні земляних робіт 
(протокол № ОЗ/ОП від 29.07.2019 р. виданий комісією ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К»).

ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» при виконанні земляних робіт, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій застосовує за 
договором екскаватор .ІСВЗСХ 5ІТЕМА5ТЕК. (дозвіл № 0698.17.12; термін дії до 
19.06.2022 р.)

Робітники, які виконують роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, 
бункерах. камерах, колекторах (електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Харитонов С.І. і Костюченко В.І.) пройшли перевірку знань НПАОП 
0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
(протокол № 923 від 23.03.2019 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»); інструкції з охорони праці 
№10 при виконанні газонебезпечних робіт, інструкції з охорони праці №7 із застосування 
промислових фільтруючих протигазів; інструкції з охорони праці №8 із застосування 
шлангових протигазів ПШ-1 і ПШ-2 (протокол № 02/РП від 26.07.2019 р. виданий комісією 
ПП «СПЕПАВТОМАТИКА-К»).

Робітник, який виконує зварювальні роботи (електрогазозварник Полторак М.А. III 
група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустанановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» та інструкції з охорони праці № 17 для електрозварника комісією
ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» (протокол № 01/ЕБ від 08.07.2019 р.).

Полторак М.А. отримав професію «Електрогазозварник» 3 розряду (протокол засідання 
кваліфікаційної комісії № 680 від 05.07.2019 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»).

Харитонов С.І. і Костюченко В.І. отримали професію «Електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування» 3 розряду (протокол засідання кваліфікаційної комісії 
№ 904 від 06.06.2019 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»).

Кандратьєв С.В. отримав професію «Машиніст екскаватора одноковшового» 4розряду 
(посвідчення № 9538 від 18.12.1998 р. видане Дніпропетровським державним учбово- 
виробничим комбінатом «Моноліт»),

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Харитонов С.І. і 
Костюченко В.І. пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустанановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісією ДП «ДНКК «Моноліт» і отримали IV групу з електробезпеки, до та вище 
1000 В (протоколи № 927 від 24.07.2019 р.. № 939 від 26.07.2019 р.).



Електрогазозварник Полторак М.А.. електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування Харитонов С.І. і Костюченко В.І. пройшли перевірку знань з НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристороями» 
(протокол № 924 від 23.07.2019 р. виданий ДП «ДНКК «Моноліт»; протокол № 1865.2 від
26.07.2019 р. виданий ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр»).

Робітники ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» пройшли перевірку знань інструкції № 2 з 
пожежної безпеки для працівників підприємства, інструкції № 3 при гасіння пожежі і 
користуванні первинними засобами пожежогасіння, інструкції № 5 з надання долікарської 
допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві (протокол № 04 від 25.07.2019 р.
виданий комісією ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К»),_______________________________________

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

Наказом по підприємству № 1 від 16.12.1994 р. створена служба з охорони праці; 
функції служби охорони праці покладені на директора ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К»
Онісенко Л.В._______________________________________________________________________

наявністю служ би охорони праці,

Для дотримання працівниками вимог з охорони праці на підприємстві розроблені та 
затверджені інструкції з охорони праці за видами виконуваних робіт в т.ч. підвищеної 
небезпеки та за професіями. Наказом № Об/ОП від 04.01.2019 р. затверджений перелік 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в тому числі затверджені інструкції з 
охорони праці: № 7 із застосування промислових фільтруючих протигазів; № 8 із 
застосування шлангових протигазів ПШ-1 і ПШ-2; № 10 для працівників, які виконують 
газонебезпечні роботи; №10 при виконанні земляних робіт, № 12 при роботі на драбині і 
стрем’янці; № 13 при виконанні робіт на висоті: № 15 під час робіт із застосуванням 
ручного електрифікованого інструменту та переносних електричних світильників; № 17 для 
електрозварника: №2 з пожежної безпеки для працівників підприємства: інструкція №3 при 
гасіння пожежі і користуванні первинними засобами пожежогасіння; інструкція №5 з 
надання долікарської допомоги потерпілим від нещасного випадку на виробництві тощо.

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві 
ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів._________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.
На підприємстві директором затверджено «Перелік газонебезпечних робіт».
Наказом № 07/РП від 14.01.2019 р. затверджено Перелік робіт на висоті, які 

виконуються за нарядом-допуском.
Під час виконання зварювальних робіт застосовуються: апарати зварювальні 

інверторного типу СОМРА55 І^М -200, зав. №№ 2000575. 2000025, 2019 р.в., Україна.
Під час виконання верхолазних робіт, робіт на висоті, газонебезпечних робіт 

працівники ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» використовують індивідуальні страхувальні 
системи для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці ЗПЛ-К-ЕТ4! та пояси 
монтажні типу 1ПЛ-К2, страхувальні мотузки тощо.

У ПП «СПЕЦАВТОМАТИКА-К» ведуться:
-  журналу обліку робіт по нарядах і розпорядженнях;
-  журналу обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,

перетворювачів частоти та переносних світильників;
-  журналу обліку та зберігання засобів захисту.

Відповідно до вимог п. 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» на підприємстві роботи на висоті виконуються за нарядами та 
розпорядженнями, які реєструються у Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями.__________________________________________________________________



експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:
-  Костюм бавовняний -  виробництва Україна -  6 од.:
-  Черевики шкіряні -  виробництва Україна -  6 пар.:
-  Рукавички комбіновані -  виробництва Україна -  20 пар.:
-  Каска захисна -  виробництва Україна -  10 од.:
-  Підшоломник -  виробництва Україна -  10 од.:
-  Рукавички бавовняні -  виробництва Україна -  20 пар.:
-  Протигази -  виробництво Україна -  6 од.:
-  Пояс рятувальний -  виробництво Україна -  5 од.:
-  Пояси страхувальні лямкові. виробництво Україна. 2019 р.в. -  2 од.:
-  Пояси рятувальні з мотузками. 2019 р.в.. Україна, 2 од.;
-  Сигналізатор-аналізатор газів типу ДОЗОР-С. 2019 р.в.. Україна:
-  Сигналізатор газів типу СТХ-17-87. 2019 р.в.. Україна;
-  Костюм зварника -  виробництво Україна -  2 од.:
-  Рукавиці брезентові -  виробництво Україна -  5 пар.;
-  Рукавиці-краги -  виробництво Україна -  3 пари.;
-  Щиток захисний -  виробництво Україна -  3 од.:
-  Окуляри захисні -  виробництво Україна -  5 од.:
-  Берет бавовняний -  виробництво Україна -  10 од.:
-  Попереджувальні знаки та написи - 25 од.:
-  Сигнальна огороджувальна стрічка -  500 м.

Наказом № 08/РП від 14.01.2019 р. створено комісію з перевірки, організації 
періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
на відповідність вимогам нормативно-технічної документації.
 На підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів захисту.______________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію, що поширюється на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:

-  Закон України «Про охорони праці»;
-  «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію ('застосування') машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» 
(постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);

-  НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 

актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників»;
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»:
-  НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова і н с т р у к ц і я  з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт»;
-  НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова 

безпека у будівництві» ШБШ; _____________________________________________



-  НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»:
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
-  «Правила улаштування електроустановок»;
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами (білети).

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, 
учбовими програмами, наглядними матеріалами тощо.__________________________________

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

/А X— -----   . Л.В. Онісенко
^ С П Е І Щ Т О М А ї И К ^ В ис) ( ІН,ш али та пР ,звище)
1 ^ ~

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 р.
№  .

____________  1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
Примітки: забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 органч 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

02 Ов  2 0 / 9


