
І Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

В х № С _ —

ДЕКЛАРАЦІЯ — і.-,
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:_________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУЧНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ТРУБОСТАЛЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53201, Дніпропетровська область. м.Нікополь. пр.Трубників. 56/91__________________

місцезнаходження,
_____________________________ ЄДРПОУ- 32475729________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
_________________________Фельдман Олександр Ісаакович_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
________________________(0566) 630-400: trubostal@trubostal.com.ua________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

(для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли 

виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;)
Дніпропетровська область. м.Нікополь. пр. Трубників. 56. пр. Трубників. 56-Д/4. вул.
Херсонська. 372-Г______________________________________________________________

(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:
Приватне акціонерне товариство «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
ПОЛІС». 12 місяців. № 51/1390/333 від 21.11.2019р._______________________________

(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, Фельдман Олександр Ісаакович.__________________________ _____________
(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:_____________________________

(найменування виду робіт
Ковальсько-пресове устатковання: прес гідравлічний вертикальний ПО-443 1987р.в. 
СРСР: прес гідравлічний вертикальний Д2430Б 1982 р.в.. СРСР: прес гідравлічний

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
горизонтальний К03031 1976р.в. СРСР: прес гідравлічний горизонтальний П-983 1968 
р.в., СРСР: прес гідравлічний вертикальний КОЗ.032 1977р.в.. СРСР: прес гідравлічний 

устатковання підвищеної небезпеки,тип або марка (за наявності),
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вертикальний П6334 1980р.в. СРСР; прес гідравлічний горизонтальний K25Q13 1976р.в.
СРСР; прес гідравлічний правильний П-425 1980р.в. СРСР; молот пневматичний.

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
кулачковий МВ412 1953р.в. СРСР; прес гідравлічний горизонтальний RUCH-250 
1967р.в. Німеччина._____________________________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
Кількість робочих місць - 9, 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: офісне - 1, пр. Трубників, 56; виробничих -  2, пр. Трубників. 56-Д/4, вул.
Херсонська. 372-Г; виробничих об'єктів -  2________________________

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

Інші відомості;
Фельдман Олександр Ісаакович -  генеральний директор пройшов навчання 

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 перевірки знань комісією ТУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 63/4.2/2018/52 від 26.03.2018р. КП «Навчально-курсовий 
комбінт «Дніпропетровської обласної ради»;

Юрковський Володимир Васильович -  директор з технічного розвитку пройшов 
навчання 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 перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 63/4.2/2018/52 від 26.03.2018р. КП «Навчально-курсовий 
комбінат «Дніпропетровської обласної ради»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони 
праці у металургійній промисловості», протокол перевірки знань №17-18К від 
23.04.2018р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»; НПАОП
28.0-1.33-13 «Правила охороні праці під час ковальсько-пресових робіт», протокол 
перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 341 від 
06.11.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»;

Порошин Володимир Миколайович -  начальник відділу охорони праці і екології 
пройшов навчання 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 перевірки знань комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області № 400 від 15.01.2018р. КП «Навчально- 
курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 
охорони праці у металургійній промисловості», протокол перевірки знань №105-17Д від 
15.12.2017р . ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП
28.0-1.33-13 «Правила охороні праці під час ковальсько-пресових робіт», протокол 
перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 341 від 
06.11.218р.КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»;

Сергієнко Михайло Вікторович -  начальник цеху пройшов навчання 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 перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 52 від 19.03.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради»; НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорноі металургіі». протокол перевірки



знань №48-18Д від 26.06.2018р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній промисловості», 
протокол перевірки знань №17-18К від 18.05.2018р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охороні праці під 
час ковальсько-пресових робіт», протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 341 від 06.11.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпроетровської обласної ради»;

Карамушка Володимир Григорович -  головний механік пройшов навчання 
Законів України « П р о  о х о р о н у  праці. «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 52 від 19.03.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці у 
металургійній промисловості», протокол перевірки знань №07-18К від 23.04.2018р. ТОВ 
СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила 
охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорноі металургії», 
протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №246 від 
26.07.2019р. І<П «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної ради»;

Ягупов Ігор Вікторович -  механік пройшов навчання 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 перевірки знань №93-17К від 22.09.2017р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»; НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під 
час ремонту устаткування на підприємствах чорноі металургії», протокол перевірки 
знань №48-18Д від 26.06.2018р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС»: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці у металургійній промисловості», 
протокол перевірки знань №17-18К від 18.05.2018р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охороні праці під 
час ковальсько-пресових робіт», протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 341 від 06.11.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат 
«Дніпропетровської обласної ради»;

Васютін Олександр Володимирович -  енергетик пройшов навчання 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 перевірки знань №93-17К від 22.09.2017р. ТОВ 
СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП 27.1-1.06-08 
«Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорноі 
металургії», протокол перевірки знань №48-18Д від 26.06.2018р. ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила 
охорони праці у металургійній промисловості», протокол перевірки знань №17-18К від 
18.05.2018р. ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»: НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охороні праці під час експлуанації обладнання, що працює під 
тиском», протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 194 від 15.08.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної 
ради»; НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охороні праці під час ковальсько-пресових 
робіт», протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
№ 341 від 06.11.2018р. КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської обласної 
ради»;

На ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» наказами по підприємству призначені:_________



Наказом від 01.03.2019р. №449/03 відповідальним за забезпеченням безпечних і
неттткі ттливих умов праці в цілому по підприємству директора з технічного розвітку
Юрковського В.В.______________________________________________________________
Наказом від 01.03.2019р. №449/03 відповідальним за утримання у справному стані та 
безпечною експлуатацією виробничого устаткування, вантажопідйомних кранів і
механізмів головного механіка Карамушку В.Г.____________________________________
Наказом від 17.12.2018р. №2284/12 відповідальним за утримання у справному стані та 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском енергетика Васютіна О.В. 

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

На підприємстві створена служба охорони праці наказом №89/04 від 19.04.2016р. 
Функції служби охорони праці здійснює відділ охорони праці та екології, начальник
в і л п і г г у  Порошин Володимир Миколайович.___________________________ _

наявністю служби охорони праці,
Наказом №2305/12 від 17.12.2018р. створена комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці. Голова комісії -  директор з технічного розвітку Юрковський В.В.. члени 
комісії: начальник в і л л і л у  охорони праці та екології Порошин В.М.. головний механік
Карамушка В.Г.. начальник цеху Сергієнко М.В.____________________________________

Також на підприємстві переглянуті та затверджені:___________________________
Положення про службу охорони праці (наказ №54/01 від 03.01.2018рЛ_________
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці (наказ №58/01 від 03.01.2018р.')_____________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» 

(затверджено на загальних зборах трудового колективу і роботодавця. Протокол №1 від
12.01.2018 р.)__________________________

Положення про систему управління охороною праці (наказ №04/01 від
02.01.2017р.)___________________________________________________________________

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ТОВ «НВО
«Трубосталь» (наказ №57/01 від 03.01.2018р.)______________________________________

Програми навчання з охорони праці та програми стажування з охорони праці по
професії (наказ №130/01 від 21.01.2018р.)________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожарної безпеки; журнал реєстрації інструктажу на робочому місці з питань охорони
праці; журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці та інші.____________

В ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» розроблені та затверджені наказами ген. 
директора інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, по яким проводяться 
інструктажі з питань охорони праці для працівників підприємства, в тому числі: БПІ-01 
Для працюючих в ТОВ «НВО «Трубосталь» (наказ №550/03 від 19.03.2019р.). БПІ-02 З 
надання потерпілому (долікарської) допомоги (наказ №814/05 від 30.05.2017р.), БПІ-03 
Для працюючих в ТОВ «НВО «Трубосталь» з пожежної безпеки (наказ №814/05 від 
30.05.2017р.), БПІ-58 Для коваля - штампувальника (наказ №814/05 від 30.05.2017р.). 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, які експлуатують ковальсько-пресове устатковання:________
Коваль-штампувальник Воробей Юрій Іванович пройшов навчання в ДП «Центр 
підготовки персоналу» ВАТ «НПТЗ» за професією «коваль-штампувальник», свідоцтво 
№982 від 27.08.2002р.; посвідчення №1456 від 20.11.2006р. про право виконання робіт з 
підвищеною небезпекою за професією «коваль-штампувальник». протокол комісії з



перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» №114 від 
19.1 .2018р._____________________________________________
Коваль-штампувальник Леонтьев Андрій Юрійович пройшов індивідуальне навчання у 
ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» за професією «коваль-штампувальник». свідоцтво 
ПТК №2412 від 25.04.2014р.: посвідчення №2585 від 25.04.2014р. про право виконання 
робіт з підвищеною небезпекою за професією «коваль-штампувальник». протокол 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» №114 від 
19.12.2018р.____________________________
Коваль-штампувальник Панченко Анатолій Володимирович пройшов індивідуальне 
навчання у ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» за професією «коваль-штампувальник». 
свідоцтво ПК №0628 від 16.09.2016р.; посвідчення №584 від 19.09.2016р. про право 
виконання робіт з підвищеною небезпекою за професією «коваль-штампувальник». 
протокол комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ»
№14 від 19.12.2018р.___________________________________________________________ ‘
Коваль-штампувальник ІТТумаков Сергій Олександрович пройшов індивідуальне 
навчання у ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» за професією «коваль-штампувальник». 
свідоцтво ПК №2684 від 19.12.2018р.: посвідчення №1845 від 19.12.2018р. про право 
виконання робіт з підвищеною небезпекою за професією «коваль-штампувальник». 
протокол комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ»
№14 від 19.12.2018р.____________________________________________________________
Коваль-штампувальник Білий Василь Петрович пройшов індивідуальне навчання у ТОВ 
«ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» за професією «коваль-штампувальник». свідоцтво ПК 
№1126 від 04.07.2017р.; посвідчення №1053 від 04.07.2017р. про право виконання робіт 
з підвищеною небезпекою за професією «коваль-штампувальник». протокол комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» №114 від
19.12.2018р.___________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації) на все ковальсько-пресове устатковання. Ремонт і технічне 
обслуговування устатковання проводиться ремонтними службами підприємства (Дозвіл 
№0779.18.12 Головного управління Держпраці України в Дніпропетровській області)

експлуатаційної документації 
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, захисні окуляри, беруші та інше) у відповідності до 
чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 
Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спепвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці». «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» НПАОП 0.00-4.12-05. «Правила охорони праці у металургійній промисловості» 
НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 
підприємствах чорноі металургіі» НПАОП 27.1-1.06-08. «Правила охорони праці у 
трубному виробництві» НПАОП 27.2-1.01-09. «Правила охорони праці у ливарному 
виробництві» НПАОП 27.5-1.46-14. «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці при 
термічній обробці металів» НПАОП 28.5-1.02-07. «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18. «Правила охорони праці під час експлуатації



Наказом від 01.03.2019р. №449/03 відповідальним за забезпеченням безпечних і
неттткі штивих умов праці в цілому по підприємству директора з технічного розвітку
Юрковського В.В.______________________________________________________________
Наказом від 01.03.2019р. №449/03 відповідальним за утримання у справному стані та 
безпечною експлуатацією виробничого устаткування, вантажопідйомних кранів і
механізмів головного механіка Карамушку В.Г.____________________________________
Наказом від 17.12.2018р. №2284/12 відповідальним за утримання у справному стані та 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском енергетика Васютіна О.В. 

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

На підприємстві створена служба охорони праці наказом №89/04 від 19.04.2016р. 
Функції служби охорони праці здійснює відділ охорони праці та екології, начальник
в і т ш і л у  Порошин Володимир Миколайович.___________________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом №2305/12 від 17.12.2018р. створена комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці. Голова комісії -  директор з технічного розвітку Юрковський В.В.. члени 
комісії: начальник віллілу охорони праці та екології Порошин В.М.. головний механік
Карамушка В.Г.. начальник цеху Сергієнко М.В.____________________________________

Також на підприємстві переглянуті та затверджені:___________________________
Положення про службу охорони праці (наказ №54/01 від 03.01.2018р.)_________
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони

праці (наказ №58/01 від 03.01.2018р.)_____________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» 

(затверджено на загальних зборах трудового колективу і роботодавця. Протокол №1 від
12.01.2018 р.)__________________________

Положення про систему управління охороною праці (наказ №04/01 від
02.01.2017р.)___________________________________________________________________

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту ТОВ «НВО
«Трубосталь» (наказ №57/01 від 03.01.2018р.)______________________________________

Програми навчання з охорони праці та програми стажування з охорони праці по
професії (наказ №130/01 від 21.01.2018р.)________________________________________
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань 
пожарної безпеки; журнал реєстрації інструктажу на робочому місці з питань охорони
праці; журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці та інші.____________

В ТОВ «НВО «ТРУБОСТАЛЬ» розроблені та затверджені наказами ген. 
директора інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, по яким проводяться 
інструктажі з питань охорони праці для працівників підприємства, в тому числі: БПІ-01 
Для працюючих в ТОВ «НВО «Трубосталь» (наказ №550/03 від 19.03.2019р.). БПІ-02 З 
надання потерпілому (долікарської) допомоги (наказ №814/05 від 30.05.2017р.). БПІ-03 
Для працюючих в ТОВ «НВО «Трубосталь» з пожежної безпеки (наказ №814/05 від 
30.05.2017р.). БПІ-58 Для коваля - штампувальника (наказ №814/05 від 30.05.2017р.). 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, які експлуатують ковальсько-пресове устатковання;________
Коваль-штампувальник Воробей Юрій Іванович пройшов навчання в ДП «Центр 
підготовки персоналу» ВАТ «НПТЗ» за професією «коваль-штампувальник». свідоцтво 
№982 від 27.08.2002р.; посвідчення №1456 від 20.11.2006р. про право виконання робіт з 
підвищеною небезпекою за професією «коваль-штампувальник». протокол комісії з



обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18, «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «Правила пожежної безпеки в 
Україні» НАПБ А.01.001-2014, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00- 
1.15-07. «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної 
металургії» НПАОП 27.1-1.09-09. «Правила охорони праці в прокатному виробництві 
підприємств металургійного комплексу» НПАОП 27.1-1.04-09. «Правила охорони праці 
під час ковальсько-пресових робіт» НПАОП 28.0-1.33-13._____

На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання з питань охорони праці, 
розроблені білети з перевірки знань з питань охорони праці по профессиям. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Нормативно-правові акти регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________ ______________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.І.Фельдман 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20/Ру.  № _______ .

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.


