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Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
« СОКОЛ 2020»____________________________________________________________________________ ,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53282. Дніпропетровська область, місто Нікополь, вулиця Електрометалургів. буд. 224.
Код СДРПОУ 43292198. Маслов Кирило Юрійович директор________________________________

місцезнаходження; код згідно з ЄДРПОУ; прізвище, ім’я та по батькові керівника,
тел.: (095) 71-70-939. e-mail: boadan08022017@ukr.net________________________________________ .

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;

Україна. Дніпропетровської області. Роботи виконуються згідно з договорами підряду 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Не укладався_____________________________________________________________________________

(найменування страхової строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Не проводився_______________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Маслов Кирило Ю рійович________________________________________________________________ ,

(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, 
устаткування підвищеної небезпеки:
зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом (ацетилен, пропан-бутан, кисень, 
аргон); роботи верхолазні: зварювальні роботи; роботи в діючих електроустановках напругою
понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.__________________________________________

(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 - 6 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  6 ____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель -  1 офісне приміщення знаходиться за адресою м. Нікополь, вул. Електрометалургів. 
б. 224________________________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
Виробнича дільниця -  1 знаходиться на території підрядної організації______________________ .

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:boadan08022017@ukr.net


Інші відомості:
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, енергетик
Бойко Олександр Вікторович, наказ № 46 від 07 березня 2019р._______________________________
Особи підприємства відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки, які мають право 
видавати наряди - допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме: зберігання 
балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом інертним газом (ацетилен, пропан-бутан, 
кисень, аргон): роботи верхолазні: зварювальні роботи: роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В. та в зонах дії струму високої частоти, наказ №  33 від 10.10.2019р.: 
Бойко Олександр Вікторович - енергетик:
Кожущенко Євген Вадимович - механік:
Лук Максим Борисович - головний інженер:

На підприємстві діє комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 30 від 
07.10.2019р. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних правил з охорони
праці.________________________________________________________________________________________
Голова комісії з перевірки знань з питань охорони праці:
Маслов Кирило Ю рійович -  директор, пройшла навчання в Приватне підприємство «Кріол» 
протокол № 539/4.11-19 від 07.08.2019 «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», 
посвідчення №  00002726: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол №  000499 від 
28.08.2019р., посвідчення № 499 (IV гр. до 1000В). ТОВ СП «ТТН ДІЕКС протокол №189-19К 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення 
№151938. «Прави охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №178 від 14.01.2020.: «Правила безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00— 1.76-15 посвідчення № 218 від 16.01.2020. ТОВ УЦ 
«ПРЕСТИЖ».________________________________________________________________________________

Члени комісії, та відповідальні по підрозділах за стан охорони праці:

Ж уравльова Вікторія Володимирівна -  інженер з охорони праці, пройшла навчання в Приватне 
підприємство «Кріол» «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», протокол № 370/1.11-19 
від 19.06.2019р.. посвідчення № 00001801: «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол № 
112231 від 26.09.2019р. посвідчення № 112231 (Угр. до ЮООв): ТОВ СП «ТТН ДІЕКС» 
посвідчення № 152031 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00- 
1.15-07: «Прави охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення № 180 від 14.01.2020.; «Правила безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00— 1.76-15 посвідчення № 211 від 16.01.2020.. ТОВ УЦ
«ПРЕСТИЖ»._________________________________________________________________________•
Бойко Олександр Вікторович -  енергетик, пройшов навчання в Комунальному підприємстві 
«Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці перевірила знання: 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 №  34 від 25.02.2019р.. 
посвідчення № 009760»: «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП
0.00-1.15-07, протокол №  42 від 22.02.2019р., посвідчення № 009904; «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», протокол №  57 від 04.03.2019р., посвідчення № 010122 (V гр. до та понад ЮООв); 
«Прави охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00- 
1.81-18 посвідчення № 189 від 14.01.2020.; «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП
0.00— 1.76-15 посвідчення №  215 від 16.01.2020., ТОВ УЦ «ПРЕСТИЖ».



Кожущенко Євген Вадимович -  механік, пройшов навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» з 
Загального курсу «Охорони праці» посвідчення № 6874 від 12 липня 2019;«Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення №4480 від
22.05.2019, протокол № 480; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», від 17.05.2019р., посвідчення 
№ 4850 (IV гр. до ЮООВ); «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №188 від 14.01.2020.; «Правила безпеки систем 
газопостачання» НПАОП 0.00— 1.76-15 посвідчення № 214 від 16.01.2020.. ТОВ УЦ 
«ПРЕСТИЖ».________________________________________________________________________________

Лук Максим Борисович -  головний інженер, пройшов навчання в .УК «ДНІПРОБУД» 
Загального курсу з охорони праці посвідчення № 6872 протокол № 692 від 12.07.2018р. . 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. посвідчення 
№ 4477 . протокол № 480 від 22.05.2018р., «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», від 18.05.2019р.. 
посвідчення №  4847 (IV гр. до 1000 В) «Прави охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №181 від 14.01.2020.; «Правила 
безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00— 1.76-15 посвідчення №  193 від 16.01.2020 ТОВ 
УЦ «ПРЕСТИЖ».____________________________________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці», у 
зв ’язку зі зміною кадрового складу внесені зміни до служби охорони праці.___________________

Ведено в дію та затверджено наказом:
- Положення про службу охорони праці, наказом № 4 від 25.09.2019;__________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників підприємства з 
питань охорони праці, наказ № 4 від 25.09.2019.;______________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, наказ № № 4 від 25.09.2019.;____________
- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, наказ №  17 від 16.10.2019р.;
- Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою 
та управління роботами, що виконуються підрядними організаціями, наказ № № 4 від 
25.09.2019; ___________________________________________________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наказ №  25 від 01.10.2019р.;_______
- Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці, наказ № 25 
від 01.10.2019р.:_____________________________________________________________________________
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві;_____________________________
- Наказ № 6 від 04.10 2019р. про призначення посадових осіб, відповідальних за проведення 
інструктажів з охорони праці;________ ________________________________________________________
- Наказ № 5 від 23.09. 2019р. про затвердження переліку робіт, що виконуються на висоті;
- Наказ № 10 від 23.09. 2020р. про призначення осіб, відповідальних за пожежну безпеку;______
- Навчально-тематичний план та програми попереднього спеціального навчання з питань 
охорони праці для працівників підприємства, наказ № 25 від 01.10.2019р.;_____________________
- Програми проведення стажування для працівників підприємства, наказ № 25 від 
01.10.2019р.;- План-графік проведення щорічного спеціального навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці працівників, зайнятих на роботах, зазначених у Переліку робіт з 
підвищеною небезпекою, затвердженому наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005р. № 15 та Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі, затвердженого 
наказом МОЗ Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994р. № 263/121 в 2019р.____________

На підприємстві наказом № 24 01.10.2019р. введені в дію посадові інструкції: директора, 
головного інженера, механіка, енергетика, інженера з охорони праці.



Затверджені наказом №  28 від 04.10.2019р. інструкції з охорони праці по професіям та видам 
робіт: Інструкція з охорони праці електрогазозварника № 04; Інструкція з охорони праці під 
час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів зі стиснутим та зрідженими газами 
№15 Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці».________________________________________________________
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань з питань охорони праці у 
відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників
підприємства з питань охорони праці»._________________________________________ _____________
Бурдов Віталій Сергійович електрогазозварник - диплом за професією № 
854487Нікопольського середнього професійного -  технічного училища №42, реєстраційний № 
2261 від 30.05.1992р.; посвідчення № 11814 від 03.11.2019р. «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; ТОВ УК «Дніпробуд», «Прави охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення 
№ 268 від 14.01.2020.; «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00— 1.76-15 
посвідчення №  309 від 16.01.2020.. ТОВ УЦ «ПРЕСТИЖ»; комісією підприємства провели 
навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони праці 15.11.2019р. протокол
№ 5 ;_____________________________________________________________________________________________
Грибенюк Сергій Миколайович електрогазозварник - диплом з професії В № 814434 
Професійне-технічне училище № 48 м. Зугреса Донецької облреєстраційний № 4366 від 28.06. 
1991р., посвідчення №  11817 від 03.11.2019р. «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; ТОВ УК «Дніпробуд»; «Прави охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення № 260 від 
14.01.2020.; «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00— 1.76-15 посвідчення № 
305 від 16.01.2020., ТОВ УЦ «ПРЕСТИЖ»; комісією підприємства провели навчання та 
перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони праці 15.11.2019р. протокол № 5;______

Бабич A.B. -  верхолаз кваліфікаційне посвідчення № 496/10 від 17.12.20 Юр засвоїв програму 
вступного інструктажу запис, своєю комісією пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці від 24.12.2019р. протокол № 42; з правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 від 26.12.2019р протокол № 43 .
Шаповалов Д.П -  верхолаз кваліфікаційне посвідчення № 677 від 11.05.2016р. засвоїв програму 
вступного інструктажу, своєю комісією пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці від 24.12.2019р. протокол № 42; з правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 від 26.12.2019р протокол № 43 .
Зхода Сергій Миколайович електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок - 
диплом № 336710 середнього професійного технічного училища №15. протокол 11537 від 
23.07.1987р.. посвідчення № 599 від 22.01.2020р. «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; Посвідчення № 125 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» від 10.01.2020р.. (V гр. до та понад ЮООв) ТОВ УК 
«Дніпробуд»; комісією підприємства провели навчання та перевірку знань з питань
законодавчих актів з охорони праці 15.11.2019р. протокол № 6 ;________________________
Чміль Юрій Іванович електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок - диплом 
№ 867047 Української ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарської академії 
протокол №1371 від 15.07.1986. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07; Посвідчення №126 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
від 10.01.2020р., (V гр. до та понад ЮООв) ТОВ УК «Дніпробуд»; комісією підприємства 
провели навчання та перевірку знань з питань законодавчих актів з охорони праці 15.11.2019р.
протокол № 6 ;_______________________________________________________________________________
Затверджені наказом № 25 від 01.10.2019р. програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, білети по професіям та видам робіт з перевірки знань з питань охорони 
праці. З працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства: вступний інструктаж; первинний інструктаж; повторний



інструктаж; позаплановий інструктаж; цільовий інструктаж. Затверджені програми з
проведення вступного, первинного, повторного інструктажів._________________________________

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

В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації поясів Договір 
поставки № 029-01/18 від 26.01.2018р. «Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Виробничо-Комерційне Підприємство «Промінь», Додаткова угода № 2 від 09 квітня 2019р. 
до договору поставки №  029-01/18 від 26.01.2018р. (Постачальник здійснює приймання 
порожніх балонів для обміну, а також при необхідності надає технічну допомогу в огляді, 
посвідченні, заміні вентилів і ремонті балонного парку, згідно з вимогами «Правил охорони
прці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18).___________
Балони із стисненим та зрідженим газом передбачено зберігати у спеціально призначених для 
цього місцях, у вертикальному положенні у спеціальних гніздах, що виключають їх падіння. 
Балони з газом під час їх зберігання, транспортування та експлуатації захищені від дії
сонячного проміння та інших джерел тепла.___________________________________________________

Зварювальний апарат HiArc М 400R -  1 шт.. зварювальний апарат HiArc М 500R -  1 шт. 
Договір № 36-ЕТДЛ від 06 березня 2019року, про виконання метрологічних робіт. Державне 
підприємство «Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та 
сертифікації» (ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ»),
Для виконання заявлених робіт на підприємстві мається в наявності наступне обладнання та 
засоби захисту: _________________________________________________________________________
- пояси запобіжні: ПЛК2-М зав. № 006260 - протокол № 32152994-29.11.18-849/4-19 від
16.09.2019. ПЛК2-М зав. № 006241- протокол №32152994-29.11.18-849/3-19 від 16.09.2019. 
ПЛК2-М зав. № 006362 протокол № 32152994-29.11.18-849 від 16.09.2019 . ПЛК2-М зав. № 
006346 - протокол №32152994-29.11.18-849/5-19;_____________________________________________
- стропи зі сталевого тросу 1АСТ2: зав.№907145 протокол №32152994-29.11.18-849/21-19. зав. 
№907146 протокол №32152994-29.11.18-849/23-19. зав. №907148 протокол 32152994-29.11.18- 
849/22-19.___________________________________________________________________________________
- дерев'яні драбини: зав. № 1. №  2 - протокол механічних випробувань засобів захисту №
ЕТДЛ(Н)-ПВ-0767/19 від 10 квітня 2019р.____________________________________________________
Пояси запобіжні, дерев’яні драбини відповідають вимогам технічних умов та документів з 
експлуатації виробників._____________________________________________________________________
- Діелектричні рукавиці інв.№ 1;2;3;4;5;6;7;8;10;13;16;18;21;26;31 -  випробування проводилось 
напругою б.ОкВ змінного струму протягом 1хв. Протокол №15 від 15.01.2020р.________________
- Діелектричні килимкиінв. № 1 ;2;3;5;8; 12:21 -  випробування проводилися напругою 6,0кВ 
змінного струму протягом 1хв. Протокол №14 від 15.01.2020р.________________________________
- Штанги ізолюючі; покажчики напруги до ЮООВ та вище 1кВт; переносні заземлювачі;
захисні огородження; інструмент з ізольованими рукоятками; плакати та знаки безпеки.________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно:

- ст. 8 Закона України «Про охорону праці»;
- Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей, затверджених 
наказом Державного комітету з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 
16 квітня 2009 року № 62;
електрогазозварник: костюм брезентовий (на 10 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці 
комбіновані (1 пара на міс.), рукавиці брезентові (1 пара на міс.), щиток зварника з 
підшоломником (на 24 міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний ( до зносу). 
куртка утеплена (на 24 міс.).
верхолаз: костюм х/б (на 10 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавиці комбіновані (1 пара на міс.), 
плащ водозахисний (на 36 міс.), чоботи гумові (на 36 міс.), каска захисна з підшоломником (на 
24 міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний ( до зносу), куртка утеплена (на
24 міс.).



Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування: костюм х/б (на 10 міс.), 
черевики на діелектричній підошві (на 12 міс.), рукавиці комбіновані (1 пара на міс.). , чоботи 
гумові (на 36 міс.), каска захисна з підшоломником (на 24 міс.), окуляри захисні (до зносу), 
респіратор пилозахисний ( до зносу), куртка утеплена (на 24 міс.).

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

На підприємстві матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, затверджений директором від 16.01.2019р. реєстр 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, якими користуються на підприємстві:
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695 XII. Закон України «Про внесення
змін до Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.;____________________________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;__________________________________________
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №
1105-XIV;___________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;_______________
НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та
електромереж на відкритих гірничих роботах;________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантаж но-розвантаж увальних робіт; 
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;___________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском;______________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;________________________________
НПАОП 0.00-3.07-09 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей
промисловості;______________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості;__________
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства; 
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, затверджене 
наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 29 січня 1998р. № 9;_____________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;___________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;_____________________________
НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого
обладнання працівниками;___________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів; _______
Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом М іністерства внутрішніх справ
України від 30.12.2014р. № 1417;_____________________________________________________________
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки»;______________________________________________________________________
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007р. № 246;___________________________
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом 
Міністерства охорони здоров’я України. Державного комітету України по нагляду за охороною
праці від 23 вересня 1994р. № 263/121._______________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском;______________________________________________________________________________________



НПАОП 0.00— 1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»____________________________
На підприємстві створено кабінет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою.
стендами з охорони праці, навчальними посібниками._________________________________________

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

«

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці тб? р. № ^ ^ 7  ______ .

П римітки:
1. Ф ізична особа —  підприєм ець своїм  підписом надає згоду на обробку персональн их дан их з метою  
забезпечення виконання вим ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосуван ня) маш ин, механізм ів, устаткування п ідвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний ном ер обліково ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які 
через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та  повідом или про це відповідному 
органу д ерж авн ої податкової служ би і маю ть відмітку в паспорті ” .

К.Ю. Маслов
(ініціали та прізвище)

2 0 2 0 р .


