
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕННОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ПОТОКИ»,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49074, м. Дніпро, вул. Байкальська, буд 9, ЄДРПОУ 40832205, директор
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,

ЯРОВИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, м. т. 0675653967, e-m ail: iarovoy@ mez.corn.ua
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;

м. Дніпро, вул. Байкальська, 9.__________________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткования підвищеної небезпеки)

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

договір не укладався.__________________________________________________________ ________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці.
_  Проводився 23 серпня 2019 року.____________________________________________________ _

(дата проведення аудиту)

Я, ЯРОВИЙ ЄВГЕНІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ,________________________________ ______ ____
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та у м о в  праці
фізичної особи —  підприємця)

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткуваїіня підвищеної небезпеки: 
роботи із збереження та переробки зерна. _________________

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

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

Кількість робочих місць 5. у тому числі 10, на яких існує підвищений ризик____
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм.____________________________________________________________________
па яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

На території підприємства основні будівлі та споруди: адміністративна будівля 1од„ 
виробничі цехи 3 од., складські приміщення 4 од, будівля лабораторії 2 од,

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

норійна галерея 1 од, будівля побутових приміщень та їдальня 1 од, котельня 1 од, силоси 
для зберігання зерна 3 одиниці та автомобілерозвантажувач 1 од.
ТО В «ПОТОКИ» складається з таких структурних підрозділів: виробництво, виробнича 
лабораторія, відділ охорони, господарський відділ, відділ АСК Т ії, електросилова
дільниця, котельня, лабораторія вхідного контролю, норійний__комплекс__та ремонтна
служба.

mailto:iarovoy@mez.corn.ua


Інші в ідомості:

У ТОВ «ПОТОКИ» діє система управління охороною праці;
Положення про систему управління охороною праці, переглянуте та затверджене наказо 
директора№ 27 від 11.05.2019 р.
Положення про службу охорони праці переглянуте та затверджене наказом директора 
№ 67  від 01 .11.2019 р.
Посадові особи підприємство пройшли навчання_в__ТОВ «Учбовий__ комбіні
«ДПІПРОБУД» та перевірку знань комісією ГУ Держнраці у Д ніпропетровській області: 
Директор ТОВ «ПОТОКИ» Яровий Євгеній Володимирович, пройшов навчання в ГОВ

«Учбовий комбінат «ДПІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «11 ]
загальнообов'язкове__державне соціальне страхування», «Про об’єкти__під ви щеп
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових ос 
протокол № 57/4.4/2018 від 19 березня 2018 р. посвідчення № 2041;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-2014 в обсязі Програї 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організаі 
до обов 'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки проток 
№193 від 12 березня 2018 р. посвідчення № 03104485;
- «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та гіерероЄ 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №127-19/1 від 19 грудня 2019 р. посвідчег 
№127-19/1-1 в учбовому комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ»;
- «Правила безпеки для олійно -  жирового виробництва» НПАОП 15.4.06-97 протої 
№'127-19/2 від 19 грудня 2019 р. посвідчення №>127-19 /2 -1 в учбовому комбінаті ,
«І Іридніпровський ЕТЦ».
Начальник відділу охорони праці Голенкова Ольга Ігорівна, пройшла навчання в Т 
«Учбовий комбінат «ДПІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці», «І
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти__підвиїщ
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових ( 
протокол № 13 1 1 від 28 жовтня 2019 р. посвідчення №16487;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, проте 
№728 від 18 липня 2019 р. посвідчення № 9401;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАГІБ А .01.001-2014 в обсязі ГІрогр 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організ; 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки проте 
№89 від 25 жовтня 2019 р. посвідчення №794;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1 - 1.21 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №1165 ві, 
вересня 2019 р. посвідчення №14562 IV група до і вище 1000 В;
- «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та перері
зерна» НПАОП__ 15.0-1.01-17 протокол №127-19/1 від 19 грудня 2019 р. посвідч
№'127-19/1-4 в учбовому комбінаті ДП «Придніпровський ETL1»;
- «Правила безпеки для олійно -  жирового виробництва» НПАОП 15.4.06-97 прот 
№ 127-19/2 від 19 грудня 2019 р. посвідчення № 127-19/2-3 в учбовому комбінаті 
«Придніпровський ЕТЦ».
Інженер з охорони праці Буйницька Тетяна Василівна, пройшла навчання в
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці»,_
загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти і і і д в и і  

небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових 
протокол № 57/4.4/2018 від 19 березня 2018 р. посвідчення №2042;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, прог
№182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2214;



- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол 
№182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2214;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А .01.001-2014 в обсязі Програми 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов'язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№193 від 12 березня 2018 р. посвідчення №03104486;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 
лютого 2019 р. посвідчення №1842 IV група до і вище 1000 В;
- «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №127-19/1 від 19 грудня 2019 р. посвідчення 
№127-19/1-5 в учбовому комбінаті ДГІ «Придніпровський ЕТЦ»;
- «Правила безпеки для олійно -  жирового виробництва» НПАОП 15.4.06-97 протокол 
№127-19/2 від 19 грудня 2019 р. посвідчення № 127-19/2-4 в учбовому комбінаті ДП 
«Придніпровський ЕТЦ».
Завідувач складу М иргородський Костянтин Анатолійович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб 
протокол №1279 від 08 листопада 2018 р. посвідчення №12757;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол 
№182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2220;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі Програми 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№33 від 21 лютого 2019 р. посвідчення №350 в ТОВ «Дія України»;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 
лютого 2019 р. посвідчення №1854 IV група до і вище 1000 В;
- «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №127-19/1 від 19 грудня 2019 р. посвідчення 
№127-19/1- 8 в учбовому комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ»;
- «Правила безпеки для олійно -  жирового виробництва» НПАОП 15.4.06-97 протокол 
№127-19/2 від 19 грудня 2019 р. посвідчення № 127-19/2-7 в учбовому комбінаті ДП 
«Придніпровський ЕТЦ».
Головний енергетик Тубольцев Дмитро Олександрович, пройшов навчання в ТОВ 
«Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД» Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, посадових осіб 
протокол № 209 від 15 березня 2018 р. посвідчення №1757;
- Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. протокол 
№ 182 від 19 лютого 2019 р. посвідчення №2211;
- «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.0І.001-2014 в обсязі Програми 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства. Установ та організацій 
до обов’язків яких належить забезпечення виконання заходів пожежної безпеки протокол 
№193 від 12 березня 2018 р. посвідчення №03104490;
- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98. 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» протокол №134 від 08 
лютого 2019 р. посвідчення № 260 V група до і вище 1000 В;



- «Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №127-19/1 від 19 грудня 2019 р. посвідчення
№127-19/1- 15 в учбовому комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ»;
- «Правила безпеки для олійно -  жирового виробництва» НПАОП 15.4.06-97 протокол 
№ 127-19/2 від 19 грудня 2019 р. посвідчення № 127-19/2-19 в учбовому комбінаті 
ДП «Придніпровський ЕТЦ».__________________________________________________________

(прізвищ е, ім ’я та  по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим анням  вимог законодавства з питань охорони праці та  пром ислової безпеки;

Накази про призначення відповідальних:

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
Наказ № 27а від 11.05.2019 р. про затвердження «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
Наказом № 63 від 28.10.2019 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі:
Голова комісії: директора Ярового Є.В.
Члени комісії: начальник відділу охорони праці Голенкова О.І. 

інженер з охорони праці Буйницька Т.В. 
завідувач складом М иргородський К.А. 
уповноважена особа від трудового колективу Сафронов Б.В.

Наказ № 79 від 26.11.2019 р. про організацію та контроль виконання робіт з підвищеною 
небезпекою та затвердження переліку робіт і положення .
Наказ № 82 від 19.12.2019 р. про призначення відповідальних за безпечне збереження та 
переробку зерна, завідувач складу Миргородський К.А.
Наказ №78 від 25.11.2019 р. про призначення особи відповідальної за 
електрогосподарство на підприємстві, головний енергетик Тубольцев Д.О.
Наказ № 19 від 02.04.2019 р. про призначення особи відповідальної за безпечне виконання 
робіт на висоті, завідувач складу Миргородський К.А.
Наказ № 29 від 13.06.2019 р. про призначення відповідальної особи з нагляду за будівлями 
і спорудами підприємства, головного енергетика Тубольцева Д.О.
- Положення про службу охорони праці.
Наказ № 67 від 01.11.2019 р створена служба з охорони праці на підприємстві, начальника 
ві лпіпу охорони праці Голенкової О.І. та інженер з охорони праці Буйницької Т. В.
- Затверджена програма вступного інструктажу.
- Затверджена програма первинного інструктажу з питань охорони праці.
Наказом № 65 від 01.11.2019 р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по 
видам робіт та професіям з записом в журналі:
- № 27 Інструкція з охорони праці для старшого апаратника та апаратника оброблення 
зерна;
- №32 Інструкція з охорони праці підчас виконання робіт на висоті;
- №33 Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами;
- № 38 Інструкція з охорони праці для силосного зберігання зерна.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 
по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».
Старший апаратник оброблення зерна Лазуренко Олексій Павлович, закінчив 
Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки ім. Є.О. Патона. м. Дніпро, 
диплом ЗГ № 004828. видано 30.06.1994 р. за спеціальністю «Технік - дефектоскопіст». 
Пройшов навчання та перевірку знань на ТОВ «ПОТОКИ» Закон України з охорони праці. 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»



НПАОП 0.00-1.15-07, «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та 
екстракції» НПАОП 15.4-1.10-92, протокол №11 від 08.04.2019 p.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №127-19/1 від 19 грудня 2019 р. посвідчення 
№127-19/1- 9 в учбовому комбінаті ДП «Придніпровський ЕТЦ»:
Апаратник оброблення зерна Романенко Анатолій Анатолійович закінчив середню 
школу №2 у 2003 році. ПГТ Таромське. Пройшов навчання та перевірку знань на ТОВ 
«ПОТОКИ» Закон України з охорони праці. «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила безпеки 
у виробництві олії методом пресування та екстракції» НПАОП 15.4-1.10-92. протокол 
№11 від 08.04.2019 р.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019 р.
Апаратник оброблення зерна Звенячкін Микола Олександрович, закінчив Професійно -  
технічне училище № 1. м. Запоріжжя, диплом ВК № 009740 видано 21.04.1997 р. за 
спеціальністю «Електрогазозварювальник з одержанням середньої освіти». Пройшов 
навчання та перевірку знань на ТОВ «ПОТОКИ» Закон України з охорони праці. «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07. «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції» 
НПАОП 15.4-1.10-92. протокол №11 від 08.04.2019 р.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019 р.
Апаратник оброблення зерна Гришков Валерій Вячеславович, закінчив 
Дніпропетровський індустріальний технікум, м. Дніпро, диплом АР №008132 видано 
30.03.1998 р. за спеціальністю «Технік - електрик». Пройшов навчання та перевірку знань 
на ТОВ «ПОТОКИ» Закон України з охорони праці, «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12.05, 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
«Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції» НПАОП 15.4- 
1.10-92, протокол №11 від 08.04.2019 р.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019р.
Апаратник оброблення зерна Стасік Сергій Петрович, закінчив Дніпродзержинський 
державний технічний університет, м. Дніпродзержинськ, дйплом HP №27665728 видано 
30.06.2005 р. за спеціальністю «Технологія та устаткування зварювання». Пройшов 
навчання та перевірку знань на ТОВ «ПОТОКИ» Закон України з охорони праці. «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07. «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції» 
НПАОП 15.4-1.10-92. протокол №11 від 08.04.2019 р.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019 р.
Апаратник оброблення зерна Гордей Володимир Валерійович , закінчив середню школу 
№27 у 1987 році, м. Дніпро. Пройшов навчання та перевірку знань на ТОВ «ПОТОКИ» 
Закон України з охорони праці. «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила безпеки у виробництві



олії методом пресування та екстракції» НПАОП 15.4-1.10-92, протокол №11 від 
08.04.2019 р.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019 р.
Апаратник оброблення зерна Завалій Юрій Миколайович, закінчив Професійно -  
технічне училище №73, м. Дніпро, диплом ГО № 003972, видано 28.06.1994 р. за 
спеціальністю «Тракторист -  машиніст широкого профілю, слюсар -  ремонтник 2 
розряду». Пройшов навчання та перевірку знань на ТОВ «ПОТОКИ» Закон України з 
охорони праці. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила безпеки у виробництві олії методом 
пресування та екстракції» НПАОП 15.4-1.10-92. протокол №11 від 08.04.2019 р .
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019 р.
Апаратник оброблення зерна Рябошапка Дмитро Віталійович, закінчив Міський 
юридичний ліцей, м. Дніпро, диплом СП №003997. видано 20.06.1997 р. Пройшов 
навчання та перевірку знань на ТОВ «ПОТОКИ» Закон України з охорони праці. «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.12.05. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 
0.00-1.15-07. «Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції» 
НПАОП 15.4-1.10-92. протокол №11 від 08.04.2019 р.
«Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки 
зерна» НПАОП 15.0-1.01-17 протокол №78 від 23 грудня 2019 р.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ПОТОКИ» мається в наявності наступне 
обладнання, експлуатаційна документація, засоби індивідуального захисту:
- Силоси зберігання зерна з конусною основою моделі КТ 1220- 2 одиниці, інв. №00- 
008703. інв. № 00-008704. дата виготовлення 2017 рік, виробництво «Mafal Celik Silo 
Loiistik insaat petr. Ye enerji San. Tic F.S.» (Туреччина), висновки експертизи обладнання 
придбаного за кордоном від 27 червня 2019 року № I2.l-09-OB-O497.19;
- Силос зберігання зерна з плоским дном моделі DT-3527 ПС. інв. №00-008705. дата 
виготовлення 2019 рік, виробництво «Mafal Celik Silo Loiistik insaat petr. Ve enerji San. Tic 
F.S.» (Туреччина), висновки експертизи обладнання придбаного за кордоном від 27 червня 
2019 року № I2.l-09-OB-O497.19;
- пояс запобіжний ПП1-Г11-2-1420У1.1, зав. №006118, дата виготовлення 03.2019 p., 
виробник Україна;
- пояс запобіжний ПП1-Г11-2-1420У1.1. зав. №006121, дата виготовлення 03.2019 p.. 
виробник Україна;
- слюсарний інструмент;
- робітники забезпечені знаками безпеки, попереджувальними знаками, переносними 
огородженнями та захисними пристосуваннями;
-_ робітники прийняті на роботу проходять вступний інструктаж та інструктажі на 
робочому місці з реєстрацією в журналі інструктажів;
- робітники забезпечені необхідними санітарно-побутовими приміщеннями;
- робітники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту, які 
відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у відповідності з 
вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України «Про охорону 
праці), та захисту від можливих негативних впливів природного характеру та погодних

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,



умов;
- підприємство має комплект СН иІІ, ДБН відповідно до замовлених видів робіт, «Правила 
охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07, 
«Правила безпеки для олійно -  жирового виробництва» НПАОП 1.8.10-1.06-97, «Правила 
вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання» НПАОП 0.00- 
1.04-07, «Перелік робіт з підвищеною небезпекою» НПАОП 0.00-2.01-05, «Правила 
охорони праці для працівників, занятих на роботах зі зберігання та переробки зерна» 
НПАОП 15.0-1.01-17. «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-05, «Правила охорони праці при роботі 
з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0.00-1.71-13;
- матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці;

праці, обладнаний наглядовими посібниками, 
аці, програми навчання та білетами.
>технічної бази навчально-методичного забезпечення)

/

Є.В. Яровий
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці Л '  С / ' ________20<€ф.
№ 0/0. /Ж,
П римітки:
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 прийнятгя та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

- підприємство має К У ТО Ч О К  з охорони
плакатами, ін стр у ^ іям и  з охорони пр

матив^о-правової та матеріальн

_________________
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