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Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМБІНАТ 
"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ”___________________________________________________________

____________________(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна, 49051 Дніпропетровська обдасть, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15 Код ЄДРПОУ 01528186
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП ОУ,

Голова правління Кірія Олена Кирилівна. телефон 067-333-04-21 сігок@і.иа_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

_  Україна, 49051 Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15____________________
місце виконання робіт підвищ 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 Дніпропетровська філія ПрАТ " УПСК"

(найменування страхової компанії,

до 21.09.2020 р. № ОПН 6840 від 21.09.2019 р________________________________________
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_ не проводився______
(дата проведення аудиту)

Я, Кірія Олена Кирилівна_________________________________________________________
(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:

_ Роботи .що в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1.3 метра.________________________________________
(найменування виду робіт

_ Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В ( до 6 кВ включно)______ .
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

_3берігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, 
вибухонебезпечним газом ( кісень газоподібний, пропан-бутан, ацетилен, суміш технічна газова.
аміак.) ____________________________________________________________________________
Технологічні транспортні засоби _______________________________________________________

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності).



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання 

Кількість робочих місць: електрогазозварник.,слюсар з ремонту обладнання що працює під тиском, 
балонів, водій навантажувача , маляр, електромонтер з ремонту та обслуговуванню 
електроустаткування, машинист холодильного устаткування у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм -

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів м. Дніпро, вул. Журналістів, буд. 15
Додатковий договір до договору оренди землі від 17 вересня 2018 року._________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Кірія O.K.- голова правління — пройшла навчання в ДП ДНКК “ Монолітні
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб , які відповідають  

перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки; 

законодавчих і нормативно — правових актів з охорони праці,гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках. Протокол № 359 від 19.04.2017 р. ___________

Наказом № 35 від 04.01.2019р. призначені особи відповідальні за об'єкти підвищеної 
небезпеки: Черненко Д.С. - директор технічний; Кулешов С.Ю. - головний механік ; Статива 
М.В. головний енергетик.; Алімов В.І,- інженер з охорони праці : Дмитроченко С.Ю - начальник 
електроцеху; Горшков Геннадій Гаврилович —начальник холодильно компресорного цеху; Статива 
Вадим Миколайович - начальник парокотельного цеху ; Рощин Сергій Володимирович -начальник 
автотранспортного цеху; Харетоненко Свген Вікторович — ст. майстер автотранспортного цеху ; 
Акінчин Іван Іванович - майстер ремонтно будівельной дільниці.

Черненко Д.С. - директор технічний - пройшов навчання в ДП ДНКК " Монолітні 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпрпетровській обл .законодавчих і 
нормативно — правових актів з охорони праці.гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим 
при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки про токол № 341 від 09.04.2019р.. 
Закона України Про охорону праці" протокол № 74/4.6/2019 від 01.04.2019р.. " Правила з 
охорони праці під час експлуатації вантажнопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв.і 
відповідного обладнання протокол № 407 від 19.04.2019р.. Правила будови і безпечної експлуатації 
фреонових холодильних установок протокол №436.від 26.04.2019р.. Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання що працює під тиском протокол № 323 від 02.04.2019р.. Правила 
безпеки систем газопостачання протокол № 288 від 26.03.2019р.. “ Правила з безпечної 
експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах протокол № 442 від 26.04.2019р.
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 294 від 22.03.2019р._______

Кулешов С.Ю. - головний механік - пройшов навчання в ДГІ ДНКК “ Монолітні перевірку 
знань в комісіїГоловного управління Держпраці у Дніпрпетровській обл. .законодавчих і 
нормативно — правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим 
при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки протокол 196 від 06.03.2017р..
Закона України Про охорону праці" протокол № 1218 від 22.11.2018р " Правила з охорони праці 
під час експлуатації вантажнопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв.і відповідного 
обладнання протокол № 1387 від 19.04.2019р.. Правила будови і безпечної експлуатації фреонових 
холодильних установок протокол № 436 від26.04.2019р.. Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання що працює піл тиском протокол № 78 від 22.01,2019р. . Правил безпеки 
систем газопостачання України протокол № 1400 від 21.11.2018р . Правила будови і безпечної



експлуатації аміачних холодильних установок протокол № 442 від26.04.2019р.. Інструкція з
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол № 840. від 03.08.2018р.П равила з 
безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах протокол № 1416 від 08.12. 
2017р. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 730 від 18.06.2019р.

Статива М.В. головний енергетик, який має групу з електробезпеки V до та понад 1000В.. 
пройшов навчання в ДП ДНКК “ Монолітні перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпрпетровській обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони 
праці.гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, 
пожежної безпеки Протокол № 196 від 06.03.2017р. .Закона України “ Про охорону прані" 
протокол № 154 від 20.02.2019р " Правила з охорони праці під час експлуатації 
вантажнопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв.і відповідного обладнання протокол № 77 
від08.02.2017р. Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок 
протокол № 1392 від 08.12.2017р.. Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском протокол № 78 від 22.01,2019р. . Правил безпеки систем газопостачання 
України протокол № 1400 від 21.11.2018р . Правила будови і безпечної експлуатації аміачних 
холодильних установок протокол № 1377 від 26.04.2019р.. Правила з безпечної експлуатації 
систем вентиляції у хімічних виробництвах протокол № 980 від 02.08.2019р. Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів протокол № 130 від 13.02.2019р.. а у разі його 
відсутності особою відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства призначено начальника енергопеха Дмитроченко С.Ю. який має 
групу з електробезпеки V до та понад 1000В. Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті - протокол № 836 від 09.07.2019р._______________________________________________________

Алімов В.І.- інженер з охорони праці має IV групу з електробезпеки пройшов навчання в 
ДП ДНКК “ Монолітні перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпрпетровській обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони праці.гігієни праці. 
надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки 
протокол “ 196 від 06.03.2017р. Закона України Про охорону праці" протокол № 166/4.6/2018р 
від 23.07.2018р “ Правила з охорони праці під час експлуатації вантажнопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв.і відповідного обладнання протокол № 77 від08.02.2017р. Правила будови 
і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок протокол № 204 від 
07.03.2019р..Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 
протокол № 78 від 22.01.2019р. . Правил безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 
21.11.2018р . Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок про токол 
№ 203 від 07.03.2019р Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів протокол № 
721 від 19.06.2019р. Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол 
№ 840. від 03.08.2018р Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 730 
від 18.06.2019р._______________________________________________________________________________

Дмитроченко С.Ю - начальник електроцеху який має групу з електробезпеки V до та понад 
1000В. пройшов навчання в ДП ДНКК Монолітні перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у  Дніпрпетровській обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони 
праці.гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, 
пожежної безпеки”- протокол № 196 від 06.03.2017р. Закона України “ Про охорону праці" 
протокол № 752 від 13.07.2018р Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
протокол № 130 від 13.02.2019р. “ Правила будови і безпечной експлуатації ліфтів" -протокол №
199 від 12.03.2019р. Правил безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від
21.11.2018р..Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 836 від
09.07.2019р.______________________________________________________________________________

Горшков Геннадій Гаврилович -начальник холодильно компресорного цеху -пройшов 
навчання в ДП ДНКК “ Монолітні перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони праці.гігієни



праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної
безпеки протокол “ 877 від 17.07.2019р. Закона України ” Про охорону праці" протокол № 1752 
від 13.07.2018р “ . Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних установок 
протокол № 204 від07.03.2019р.. правила охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском .протокол № 78 від 22.01.2019р. Правила будови і безпечної експлуатації 
аміачних холодильних установок протокол № 203 від 07.03.2019р Правила охорони праці та 
безпечної експлуатації технологічних трубопроводів протокол № 730 від 13.07.2018р. Інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол № 840. від 03.08.2018р. Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 350 від 25.04.2018р.____________

Статива Вадим Миколайович - начальник парокотельного цеху пройшов навчання в ДП 
ДНКК “ Моноліт”і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпрпетровській 
обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони праці.гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки протокол “ 374 
від 24.04.2017р. Закона України “ Про охорону праці’" протокол № 1218 від 21.11.2018р 
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском протокол № 78 від 
22.01.2019р. . Правил безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 21.11.2018р . Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів Протокол № 130 від 13.02.2019р Правил 
безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 21.11.2018р Правила охорони праці та 
безпечної експлуатації технологічних трубопроводів протокол № 756 від 21.06.2019р. “ Інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол № 840. від 03.08.2018р. *' Правила 
з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах -протокол № 980 від 
02.08.2019р. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 836 від 
09.07.2019р. .____________________________________________________________________________

Рощин Сергій Володимирович -начальник автотранспортного цеху - пройшов навчання в 
ДП ДНКК Монолітні перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці v 
Дніпрпетровській обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони праці.гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки 
протокол “ 840 від 03.08.2018р. Закона України “ Про охорону праці” протокол № 361 від 
20.04.2018р “ . Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 
протокол № 78 від 22.01.2019р. . Правил безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 
21.11.2018р . Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів Протокол № 40 від 
13.02.2019р Правил безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 21.11.2018р . “
Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол № 840. від 
03.08.2018р. “ Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 350 від 
25.04.2018р. Правила охорони праці на автомобільному транспорті - Протокол № 96 від 
31.01.2018р. .Правила охорони прані під час експлуатації навантажувачів — Протокол №286 від 
22.03.2019р.__________________________________________________________________________________

Харетоненко Свген Вікторович — ст. майстер АТЦ - пройшов навчання в ДП ДНКК “ 
Моноліт”і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпрпетровській 
обл .законодавчих і нормативно — правових актів з охорони праці.гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки протокол “ 1071 
від 02.11.2019р. Закона України “ Про охорону праці” протокол № 881 від 10.07.2019р “ .
Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском протокол № 78 від 
22.01.2019р. . Правил безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 21.11.2018р . Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Протокол № 852 від 10.07.2019р Правил 
безпеки систем газопостачання протокол № 1400 від 21.11.2018р . u Інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол № 840. від 03.08.2018р. Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 836 від 09.07.2019р. Правила охорони праці 
на автомобільному транспорті - Протокол № 841 від 10.07.2019р. .Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів — Протокол №286 від 22.03.2019р.________________________________



Акінчин Іван Іванович - майстер ремонтно будівельной дільниці- пройшов навчання в ДГІ 
ДНКК “ М оноліт’і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпрпетровській 
обл .законодавчих і нормативно —  правових актів з охорони праці.гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки протокол “ 
374від 24.04.2017р ..Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті - протокол № 836 від 
09.07.2019р. . Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 
протокол № 78 від 22.01.2019р. Закона України “ Про охорону праці” протокол № 1327 від
31.10.2018p ._______________________________________________________________________________
______ Наказом № 37 від 03.01.2017р на підприємстві створена служба охорони праці.яка
представлена в особі - інженера з охорони праці Алімова В.І.___________________________________
______ Наказом № 196 від 10.06.2019р. створена комісія перевірки знань працівників підприємства
з питань охорони праці в наступному складі : Черненко Д.С. - директор технічний голова комісії. 
Кулешов С.Ю. - головний механік член комісії. Статива М.В. головний енергетик,- член комісії
Алімов В.І,- інженер з охорони праці - член комісії____________________________________________
_______ Розроблені та введені в дію наказом по підприємству № 70 від 04.02.2019р інструкції з
охорони праці, в тому числі: - інструкція № 122 по пожежній безпеці, інструкція з охорони праці 
№ 53 для електромонтера з ремонту і обслуговуванню електроустаткування, інструкція з охорони
праці № 17 для електрогазозварника . інструкція з охорони праці № 80 для ліфтера.______________
інструкція № 189 про надання першої допомоги потерпілим гіри нещасних випадках, інструкція з 
охорони праці № 43 для водіїв навантажувача., інструкція з охорони праці № 36 для роботи на 
висоті, інструкція з охорони праці № 127 для працівників, що обслуговують балони, інструкція з 
охорони праці № 85 для робітників, при виконанні робіт з використанням дробин, інструкція з
охорони праці № 35 для маляра. ____________________________________________________

наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Працівники підприємства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці.________
проведення яких оформляється у відповідних нормативних журналах вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці. Останню перевірка знань з питань охорони прані працівникам 
ПрАТ “Комбінат” Придніпровський” проведено комісією підприємства — протокол чергової
перевірки знань № 12 від 04.11.2019р_________________________________________________________

інструктажі з питань охорони праці.
Працівники підприємства пройшли навчання за професією, мають відповідну кваліфікацію та
посвідчення:_______________ _________________________________________________________________
______ Золоторог О.І. електромонтер 6 - г о  розряду — навчання за професією ДГІ “ДНКК"
МОНОЛІТ” Протокол № 1181 від 30. 11.2017р.. посвідчення № 076824 від 26.08 2016 р група з 
електробезпеки IV до та понад 1000В..- останню перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 “ Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів”комісією підприємства” протокол № 6 від 20.06.2019р.____________
______ Баглад О.О. - електромонтер 6 - го розряду — навчання за професією Дніпропетровський
технікум залізничного транспорту кваліфікація електрика диплом HP № 10622312 від 
30.06.1998р. , ТОВ “УК СПЕКТР” посвідчення № 02009 від 29.09.2010р. .останню перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 “ Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів”-комісією підприємства”- протокол № 6 від
20.06.2019р ._____________________________________________________________________________
______ Електрогазозварники підприємства пройшли атестацію згідно НПАОП 0.00- 1.16 - 96 в
ДП “ ДНКК “ МОНОЛИТ” протокол № 989 від 28.08.2018р. Робітники . які допущені до виконання 
зварювальних робіт пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки в
Дніпропетровському Облспец РБП ПР протокол № 50/В від 11.12. 2019 р.__________________
______ Зварювальне обладнання підприємства використовується за призначенням та проходить
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.
Останнє випробування проведено атестованою електротехнічною лабораторією ТОВ “ПОА
КУПІНА" підстава — протоколи виміру опору ізоляції від 17.05.2019р_________________________

Діючі електроустановки підприємства напругою понад 1000 В пройшли експертне 
обстеження та можуть експлуатуватись в паспортному режимі. Підстава —  експертні висновки 
від електротехнічній лабораторії ТОВ "ПОА КУПІНА” Протоколи від 20.05.2019р 
Діелектрічні рукавички, діелектрічні боти, показники напруги, комплекти інструментів з



ізольованими ручками проходять випробування в атестованій електротехнічній лабораторії ТОВ 
“ПОА КУПІНА” підстава —  протоколи від 17.05.2019р_____________________________________
______ Підприємство має договір з ПАТ “ Лінде Газ України” договор ГП № 696 / 229 від
06.01.2011р на аренду балонів та постачання стисненого газу, зрідженного газу. Ремонт балонів 
здійснюється в ПАТ “ Лінде Газ України" договор № 696 / 229 від 06.01.2011р 
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання ( паспорти, керівництво з 
експлуатації, протоколи випробувань), яке використовується при виконанні робіт підвищенної
небезпеки .__________________________________________________________________________________
Працівники ПрАТ “Комбінат “ Придніпровський” забеспечені спецодягом, спеціальним взуттям.
засобами індивідуального захисту в повному обсязі, відповідно НПАОП 0.00-3.07-09____________
“Норми безплатної видачі спеціальног одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», та
Колективним договором ( реєстраційний № 381 від 01.07.2015р.)________________________________
Технологічні транспортні засоби щорічно проходять державний технічний огляд відповідно до 
вимог Порядку проведення державного технічного огляду великотонажних та інших технологічних 
транспортних засобів що не підлягають експлуатації на вулично — дорожній мережізагального 
користування, затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, 
охорони праці та гірничного нагляду ( Акт технічного огляду видан ДП “Придніпровський 
експертно-технічний центр від 06.12.2019р.) Ремонт та технічне обслуговування технологічних 
транспортних засобів проводиться Товариство з обмеженою відповідальністю” ЮНГХАИНРІХ
ЛІФТ ТРАКТ” Договір № 711 на сервісне обслуговування від 12 грудня 2017р.__________________
В наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, устаткування 
пілвищенної небезпеки ( паспорти, керівництво з експлуатації, акти технічних оглядів, графіки
обслуговувань).______________________________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП. а 
саме: ______________________________________________________________________________
1. Закон України “ Про охорону праці”________________________________________________________
2. Закон України “ Про загально обов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності.”
3. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою________________________________
4. НПАОП 0.00-3.07- 09 Норми безплатної видачі спеціальног одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості_______________________________________________________________________________
5. НПАОП 0.00-4.01-08 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці_________________________________________________________._______________
6. НПАОП 0.00-4.12-05 Положення про розробку інструкцій з охорони праці._______________
7. НПАОП 0.00-4.35-04______Типове положення про службу охорони праці._____________________
8. НПАОП 40.1-1.21-98_____ Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.______
9. НПАОП 0.00-1.81-18_____ Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює
під тиском ____________________________________________________________ ;_______________
10. НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів_________
11. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання___________________________
12. НПАОП 0.00-1.76-15 Інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
13. НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних
трубопроводів_______________________________________________________________________________
14 НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних
установок___________________________________________________________________________________
15. НПАОП 0.00-1.27-09 Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції у хімічних 
виробництвах_____________________________________________________________________________
16 .НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних
установок. _________________________________________________________________________
17. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажнопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ._____________________________________



18. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями .
19. НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобильному транспорті.______________
20. НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів_____________________
21. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ______
22. Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, гіроіесійних захворювань та аварій на 
в и р о б н и ц т в і ____________________________________________________і_____________________
23. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій.________________________
2 4 . Кодекс законів про прапю України

Матеріально технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
.В наявності кабінет з охорони праці оснащений оргтехнікою, забезпечений навчальними та
наочними посібниками з охорони праці необхідними для інструктажу, навчання та консультацій..
друкованою та наочною документацією підручниками та нормативно-правовими
документами.Розроблені навчальні програми та екзаменаційни білети з перевірки знань з питань
охорони праці за посадами та професіями. На підприємстві в наявності : зварювальні апарати.
показчики напруги, комплекти інструментів з ізольованими ручками Діелектрічні рукавички.
діелектрічні боти. ______________________________________________________________________
________ нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.К. Кірія 
(ініціали та прізвище)

/ в. /г.  2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці, ^ ^  20К^р. № / 2 *________ .

Примітки: 1. Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
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  
органу держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


