
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам - 2і’г;

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОСЛУГА»
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50024, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського б.9а
міснезнахолження.

_______ кодСДРПОУ 20207140_____ __________
код згідно з ЄДРПОУ,

керівник - директор Холявка Анатолій Юхимович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел./факс (097)0984948
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;

Роботи підвищеної небезпеки викопуються згідно з договорами підряду на
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

території м.Кривого Рогу та Дніпропетровської області, а також на території_____
житлового фонду Довгинцевського району м .Кривого Рогу_____________________

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

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

_________________________________ не укладався__________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Центр надання адмш ісірв

Інформація про нроведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
_________________________________ не проводився________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Холявка Анатолій Юхимович____________________________________________
(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: 
зварювальні роботи:______________________________________________________ ,

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;_______________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._____________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

10 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - З
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Підприємство власних приміщень не має, але орендує:
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- нежитлове приміщення загальною площею 109,5 кв.м (офісне приміщення) за адресою:
будівель і споруд (приміщень), виробничих об ектів

50055, м. Кривий Ріг, вул. Мухіної, 15 (договір найму нежилого приміщення
від 27.03.2019 № 4/7, укладений з Управлінням комунальної власності міста виконкому
Криворізької міської ради;
- нежитлове приміщення загальною площею 17,3 кв.м (офісне приміщення) за адресою:

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

50055, м. Кривий Ріг, вул. Мухіної, 15 (договір найму нежилого приміщення
від 27.03.2019 № 4/6, укладений з Управлінням комунальної власності міста виконкому
Криворізької міської ради;

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Холявка А.Ю. пройшов навчання та перевірку знань: з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ"
(посвідчення № 4066 на підставі протоколу від 15.05.2019 № 5/73 засідання______
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області); "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має 
IV групу з електробезпеки в якості адмін.-техперсоналу та допущений до роботи 
в електроустановках до 1000 В (посвідчення № 4057 на підставі протоколу від
27.03.2019 № 3/119 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області). ________________

Наказом по підприємству від 02.01.2019 № 21 головний інженер Лозинська 
О.Д. призначена відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, яка пройшла навчання та перевірку 
знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 4067 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/128 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпеки систем газопостачання" 
в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4784 на підставі протоколу від
10.04.2019 № 4/54 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу та допущена до роботи в електроустановках 
до 1000 В (посвідчення № 4058 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/119 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (посвідчення № 365 на підставі протоколу від 
11.01.2018 № 1/37 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної
безпеки_____ в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 03026392 на
підставі протоколу від 18.01.2018 № 8 засідання комісії з перевірки знань з питань 
пожежної безпеки), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 583 на 
підставі протоколу від 18.01.2018 № 1/63 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області),), «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 370 від 11.01.2018 на підставі протоколу



№ 1/35 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення 
№ 620 від 18.01.2018 на підставі протоколу № 1/70 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області)._____________________________________________________

Наказом по підприємству від 01.09.2015 створена служба з охорони праці.
наявністю служби охорони праці,

Функції служби охорони праці покладені наказом на інженера з охорони праці 
Лукоянову В.А., яка пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення 
№ 4068 на підставі протоколу від 15.05.2019 № 5/73 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області), "Правил безпеки систем газопостачання" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4785 на підставі протоколу від 10.04.2019 
№ 4/54 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу та допущена до роботи в електроустановках 
до 1000 В (посвідчення № 4059 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/119 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (посвідчення № 4060 на підставі протоколу від
27.03.2019 № 3/121 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної 
безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 0332 на підставі протоколу від
28.03.2019 № 46 засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки), 
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ 
"НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4055 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 
3/114 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області),), «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення 
№ 4056 від 10.04.2019 на підставі протоколу 4/65-1 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці У 
Дніпропетровській області). «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4791 від
11.04.2019 на підставі протоколу № 4/70 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області). 

Наказом від 02.01.2019 № 13 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор 
Холявка А.Ю. Члени комісії: головний інженер Лозинська О.Д., інженер з охорони 
праці Лукоянова В.А. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці.

Наказом від 02.01.2019 № 19 призначено відповідальних за технічну та 
безпечну експлуатацію газозварювального обладнання, наказом від 02.01.2019р.
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№32 відповідальних за справний стан та безпечну експлуатацію балонів при 
виконанні газозварювальних робіт: майстра Продан Т.А., та майстра Лученцова 
В.М.__________________________________________________________

Майстер Продан Т.А. пройшла навчання та перевірку знань з законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в TQB "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення 
№ 4033 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/128 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області), "Правил безпеки систем газопостачання" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4786 на підставі протоколу від 10.04.2019 
№ 4/54 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області). "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу та допущена до роботи в електроустановках 
до 1000 В (посвідчення № 4020 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/119 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області), з пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 0322 на підставі протоколу від 28.03.2019 № 45 
засідання комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки), «Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 4261 на підставі протоколу від 04.04.2019 № 4/23 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області),), «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4037 від
24.04.2019 на підставі протоколу 4/144 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 4792 від 11.04.2019 на підставі протоколу № 4/70 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області).

Майстер Лученцов В.М. пройшов навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" 
(посвідчення № 4034 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/128 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області), "Правил безпеки систем газопостачання" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4787 на підставі протоколу від 10.04.2019 
№ 4/54 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області), "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу та допущений до роботи в 
електроустановках до 1000 В (посвідчення № 4021 на підставі протоколу від
27.03.2019 № 3/119 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (посвідчення № 4066 на підставі 
протоколу від 27.03.2019 № 3/112 засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), з 
пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 0323 на
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підставі протоколу від 28.03.2019 № 45 засідання комісії з перевірки знань з 
питань пожежної безпеки), «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють піп тиском в ТОВ "НКП "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4262 на 
підставі протоколу від 04.04.2019 № 4/23 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області), ). «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4038 від 24.04.2019 на підставі протоколу 
4/144 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення 
№ 4793 від 11.04.2019 на підставі протоколу № 4/70 засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у
Дніпропетровській області).____________________________________________________

Наказом від 02.01.2018 № 17 призначено відповідальним за безпечну 
експлуатацію, перевірку і прочищення димових та вентиляційних каналів - майстра 
Лученцова В.М., який пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (посвідчення № 4034 
на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/128 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області). "Правил безпеки систем газопостачання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" 
(посвідчення Аг2 4787 на підставі протоколу від 10.04.2019 № 4/54 засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області), з «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (посвідчення № 4066 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/112 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області).

Наказом від 02.01.2019 № 26 призначено відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства -  головного інженера 
Лозинську О.Д., яка пройшла навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної 
безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", має IV групу з електробезпеки в 
якості адмін.-техперсоналу та допущена до роботи в електроустановках до 1000 В 
(посвідчення № 4058 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/119 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області)._________________________________________________

Наказом від 02.01.2019 № 22 призначено відповідальним за безпечне 
виконання робіт на висоті - майстра Лученцова В.М., який пройшов навчання та 
перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ 
"МОНОЛІТ" (посвідчення № 4034 на підставі протоколу від 27.03.2019 № 3/128 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області), «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (посвідчення № 4066 на підставі протоколу від
27.03.2019 № 3/112 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області)._________ _

Наказом від 03.04.2017 № 44 переглянуті та затверджені інструкції з охорони
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.



праці, за професіями та видам робіт. Водяться відповідні інструктажі з охорони
праці, що підтверджується відмітками в журналах реєстрації інструктажів._______

Наказами по підприємству затверджені та введені в дію : "Положення про 
систему управління охорону праці (СУОПУ’. "Положення про службу охорони 
праці", "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці". "Положення п р о  порядок видачі нарядів на виконання робіт". 
"Положення про комісію з питань охорони праці". "Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м  та іншими
засобами індивідуального захисту".______________________________________

Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені та
мають відповідні дипломи, посвідчення та свідоцтва:_____________________________

Електрогазозварник Пучкін С.1. пройшов навчання, а саме:________________
за професією електрогазозварника ручного електродугового 

зварювання 4 розряду, свідоцтво про присвоєння кваліфікації від 29.11.1982 за №
36;_______________________________________________________________________

пройшов навчання з питань охорони праці, нормативної документації 
з охорони праці, інструкцій з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, 
(протокол № 2 від 02.01.2019 року) засідання комісії підприємства по перевірці
знань з питань охорони праці:_________________________________________________

з «Правил безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» в TQB «НКЦ «МОНОЛІТ». посвідчення № 4264. протокол від
04.04.2019р. № 4/24:______________________

з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ «НКП «МОНОЛІТ».
посвідчення № 0679. протокол від 27.03.2019р. № 43:____________________________

пройшов навчання та перевірку знань в комісії підприємства по 
виконанню робіт в діючих електроустановках має II групу з електробезпеки та 
допущений до роботи в електроустановках до 1000 В ( протокол № 3 від 02.01.2019
року);_________________________________________________________________________

Пічник Решняк Л.Г., пройшла навчання та перевірку знань:
за професією пічник в ТОВ НПВ «Універсал-центр» (посвідчення №

0437-05 від 15.05.2015р.):______________________________________________________
«Правил безпеки систем газопостачання України». «Правил виконання 

робіт щодо ремонту печей та димових каналів і допуском до виконання ремонту та 
кладки печей і обслуговування димових та вентиляційних каналів. Повторна 
перевірка знань проведена в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 27.03.2019р.
№ 3/127-1:_____________________________________________________________________

з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ 
«НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 27.03.2019р. № 3/113:

навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" протокол від 27.03.2019р. № 3/129.

Пічник Драган Н.В. пічник, в ТОВ НПВ «Універсал-центр» (посвідчення № 
2217-09 від 23.09.2014р.):

«Правил безпеки систем газопостачання України». «Правил виконання 
робіт щодо ремонту печей та димових каналів і допуском до виконання ремонту та 
кладки печей і обслуговування димових та вентиляційних каналів. Повторна 
перевірка знань проведена в ТОВ «НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 27.03.2019р. 
№ 3/127-1:__________________________________________________________



з Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті в ТОВ
«НКЦ «МОНОЛІТ», протокол від 27.03.2019р. № 3/113;________________________

навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки. пожежної
безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" протокол від 27.03.2019р. № 3/129.____________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці". Робітники підприємства, які задіяні на роботах підвищеної небезпеки 
пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони 
праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень, та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці з внесенням запису до журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці._____________________________________________

Працівники, що виконують заявлені види робіт, періодично проходять 
медичний огляд та психофізіологічне обстеження в медичних закладах м. Кривого
Рогу за місцем проживання._____________________________________________________

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на
експлуатаційної документації

обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки (паспорти, інструкції з експлуатації на
обладнання підвищеної небезпеки)._____

Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом та______
засобів індивідуального захисту,

засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Під час 
виконання робіт використовуються пояси запобіжні, каски, окуляри захисні та 
інше, що знаходиться у технічно справному стані та проходять періодичні 
випробування та огляди відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників._________________________________________________________

Підприємство керується в роботі діючим законодавством за нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки який включає: 
Закон України «Про охорону праці». Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 
26.10.2011 р. №1107 зі змінами. НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про службу охорони 
пряці»1 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 0.00-1.71-13 
«Правила охорони прані піл час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 
40.1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», 12.1.004-91 «ССБП. 
Пожежна безпека. Загальні вимоги», ДК003:2010 «Класифікатор професій», 
затверджений наказом Держспоживстандарту України №327 від 28.07.2010р.,
тощо._________________________________________________________________________

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовою базою, яка
нормативно-правової та

відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
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з

безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організацій 
роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На 
підприємстві обладнаний куточок охорони праці, метою якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони 
праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій виробничого 
травматизму і професійних захворювань. Куточок охорони праці забезпечений 
електронними посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з 
охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами,
матеріалами тощо._____________________________________________________________
______ Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості 
забезпечені оргтехнікою, меблями тощо._________ _ _ __________________________

А.Ю.Холявка
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 /- 9  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”.


