
Д Е К Л А РА Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАРГАНЕЦЬКИЙ 
ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ”.________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________ 53400, Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Єдності, буд. 62___________
місцезнаходження,

___________________________________________ 00190911_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________ Голова правління Алєксєєнко Олексій Миколайович_______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

____________________________тел. (05665) 60007. e-mail: secretary@mgok.dp.ua_____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська область, м. Марганець, вул. Промислова, буд. 146 та на об’єктах AT 
"МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК"______________________ _______________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
не укладався, так як роботи, що декларуються, не можуть нанести шкоду третім особам._______

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Зв іт№  12.2-04-07-0137.203В 
за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 
суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт від 02 березня 2020 року, виданий 
Державним підприємством "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"_____________

(дата проведення аудиту)

Я, Алєксєєнко Олексій Миколайович,________________________________ ________________________
(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, а саме:
1. Випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:______________
- устатковання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) (електричне устатковання 

електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання.________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устатковання 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 -  3740, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4.____________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:secretary@mgok.dp.ua


___ Грушевський кар’єр, Грушевська збагачувальна фабрика. Цех шламового господарства та
зворотного водопостачання. Центральна енергомеханічна лабораторія._________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
______ Інші відомості: AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". його структурний підрозділ Центральна
енергомеханічна лабораторія (далі ЦЕМЛ). виконує роботи з випробування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В (до 35 кВ 
включно) (електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне 
електрообладнання), а саме: вакуумних вимикачів відповідно до таблиці 13 додатку 1 Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів.__________________________________________
______ Голова правління Алєксєєнко О.М., заступник голови правління з охорони праці,
екології та землевідведення Вітько A.B., начальник бюро охорони праці Манзенко М.В., 
головний механік Юдаков P.A., головний енергетик Білуха І.Г., начальник відділу праці та 
заробітної плати Писанко Ю.О., провідний інженер бюро охорони праці Чехлатий A.B., 
заступники начальників структупних підрозділів з охорони праці, інші керівники та спеціалісти 
пройшли навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(Загальний курс з ОП) у ДП "Головний навчально-медичний центр Держпраці" (протоколи № 
308-18 від 20.07.2018. № ОП387-19 від 31.10.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, створеної на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65).___________________
______ Головний енергетик комбінату Білуха І.Г. (V група з електробезпеки, допущений до
виконання робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В), провідний інженер ЕБ ВІСВ 
Земляченко A.I. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), енергетик ЕБ ВІСВ Третяк Д.Ю. (V група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В), енергетик виробництва 
ЕБ ВІСВ Рахвалов О.В. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), начальник бюро ОП та ТБ Манзенко М.В. (V група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В в якості 
інспектувальної особи) пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правила пожежної безпеки в Україні" в КП "Навчально- 
курсовий комбінат" Дніпропетровської обласної ради" (протоколи № 23 від 04.02.2019, № 57 
від 04.03.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.; № 148 
від 27.05.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу від 04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.).
______ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання
здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до 
своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією
технологічного устатковання._________________________________________________________________
______ Наказом від 19.12.2019 № 33-319027826 головний енергетик комбінату Білуха І.Г.
призначений особою, відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства комбінату, а також призначені особи, відповідальні за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства структурних підрозділів._________________________

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

______ Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці (наказ про внесення змін в організаційну структуру підприємства від
23.07.2019 № 972), керівником якої призначений заступник голови правління з охорони праці,
екології та землевідведення Вітько A.B. (наказ від 23.07.2019 № 284/к).________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві функціонує
"Система управління охороною праці на AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК", затверджена та введена 
в дію після перегляду наказом від 22.12.2018 № 1521._________________________________________



______ На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена центральна комісія з
перевірки знань норм, правил, положень і інструкцій з охорони праці та трудового
законодавства у керівників та спеціалістів комбінату (наказ від 07.01.2019 № 36).______________
Голова комісії: _________________ __________________________________________________________
-  начальник бюро охорони праці Манзенко М.В.______________________________________________
заступник голови комісії:______________ _____________________________________________________
-  провідний інженер бюро охорони праці Чехлатий A.B.:____________________________
члени комісії:______________________________ _________________________________________
-  головний механік Юдаков P.A.:______________________________
-  головний енергетик Білуха І.Г.:______ _____________________________________________________
-  начальник відділу праці та заробітної плати Писанко Ю .О.:_________________________________
-  заступник голови профспілкового комітету (по узгодженню).________________________________
______ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці навчені і пройшли перевірку знань із Загального курсу охорони праці у ДП
"Головний навчально-медичний центр Держпраці".___________________________________________
______ На виконання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
на підприємстві створено комісію з перевірки знань у енергетиків (електриків) цехів. їх 
заступників, осіб, відповідальних за електрогосподарство, та осіб, відповідальних за стан
охорони праці у цехах (наказ про створення комісії від 19.12.2019 № 33-319027826).____________
Голова комісії:___________ ___________________________________________________________________
-  головний енергетик комбінату Білуха І.Г.;___________________________________________ .
члени комісії:________________________________________________________________________________
-  провідний інженер ЕБ ВІСВ Земляченко А.І.:_______________________________________________
-  енергетик ЕБ ВІСВ Третяк Д.Ю.:___________________ _______________________________________
-  енергетик виробництва ЕБ ВІСВ Рахвалов О.В.; ________ _________________ _______________
-  начальник бюро ОП та ТБ Манзенко М.В.__________________________________________________
______ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
електробезпеки навчені і пройшли перевірку знань в КГІ "Навчально-курсовий комбінат"
Дніпропетровської обласної ради".___________________________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві" в AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" розроблені та 
затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:_______________________________________
-  "Система управління охороною праці на AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". затверджене та 
введене в дію після перегляду наказом від 22.12.2018 № 1521;_________________________________
-  "Положення про службу охорони праці на AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". затверджене та 
введене в дію після перегляду наказом від 29.12.2018 № 1551:_________________________________
-  "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
затверджене після перегляду наказом від 20.09.2017 № 1286:_________________________________ _
-  "Положення про порядок видачі, затвердження та виконання робіт в АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ 
ГЗК". затверджене та введене в дію після перегляду наказом від 08.09.2016 № 1047;____________
-  "Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які оформлюються 
наряд-допуском на AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК". затверджене та введене в дію після перегляду
наказом від 24.09.2018 № 1074.______________________________________________________________
"Перелік робіт з підвищеною небезпекою", затверджений наказом від 11.12.2018 № 1471._______
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань о хорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії AT "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" з перевірки 
знань з питань охорони праці._______________________________________________________________ _



______ Розроблені у відповідності до вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:
-  інструкція з охорони праці № ОП-ЗК-56-19 для електрослюсаря чергового та з ремонту 
устаткування (кар'єр'):____________
-  інструкція з охорони праці № ОП-ЗФ-88-19 для електрослюсаря чергового та з ремонту
устаткування (збагачувальна фабрика).___________ _ _ _ ________________________________________
На підприємстві ведуться:_______________________ _ _ _________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці:_______________________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;______________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;___________________________________________
-  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.__________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.________________________________________
______ Професійно-кваліфікаційний склад ЦЕМЛ АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" відповідає
заявленому виду діяльності.__________________________________________________________
Начальник спеціалізованої електротехнічної лабораторії ЦЕМЛ Корєнєв Б.Г. пройшов навчання 
у Запорізькому національному технічному університеті та здобув кваліфікацію інженера-
електромеханіка (диплом АР № 27527277 від 30.06.2005)._____________________________________
Провідний інженер з високовольтних досліджень спеціалізованої електротехнічної лабораторії 
ЦЕМЛ Воронов М.О. пройшов навчання у Марганецькому гірничому технікумі та здобув
кваліфікацію гірничого техніка-електромеханіка (диплом Я - \  № 230617 від 30.06.1977)._____
Провідний інженер з релейного захисту і автоматики спеціалізованої електротехнічної 
лабораторії ЦЕМЛ Сєдєнков С.Л. пройшов навчання у Дніпропетровському гірничому 
інституті та здобув кваліфікацію інженера-електрика (диплом ФВ № 772035 від 30.06.2005). 
Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту обладнання спеціалізованої електротехнічної
лабораторії ЦЕМЛ Гречаний O.A. пройшов навчання:________________________________________
______ - у Державному вищому навчальному закладі "Національний гірничий університет" та
здобув кваліфікацію професіонала галузі електротехніки (диплом HP № 43792017 від 
31.05.2012);_____________________________________________________________
______ - у бюро з навчання персоналу ВФП ПАТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" і рішенням
кваліфікаційної комісії йому присвоєно професію "електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування" (свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного рівня з робітничих
професій реєстраційний № 195 від 05.08.2013).________________________________________________
______ Працівники ЦЕМЛ пройшли перевірку знань законодавчих і нормативних актів з
охорони праці, електробезпеки, глави 7.5. 7.6 ПБЕЕС. пожежної безпеки в комісіях 
підприємства, створених відповідно до наказів по підприємству від 07.01.2019 № 36. від
19.12.2019 № 33-319027826.__________________________________________________________________
______ Начальник спеціалізованої електротехнічної лабораторії ЦЕМЛ Корєнєв Б.Г. пройшов
перевірку знань з питань охорони праці. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 
глави 7.5. 7.6 НПАОП 40.1-1.21-98. пожежної безпеки в комісії підприємства (останню 
перевірку знань проведено 09.07.2019), має V групу з електробезпеки та допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В.______________________________________________
______ Провідний інженер з високовольтних досліджень спеціалізованої електротехнічної
лабораторії ЦЕМЛ Воронов М.О. пройшов перевірку знань з питань охорони праці, НПАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, глави 7.5. 7.6 НПАОП 40.1-1.21-98. пожежної 
безпеки в комісії підприємства (останню перевірку знань проведено 06.08.2019). має V групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В.



----------Провідний інженер з релейного захисту і автоматики спеціалізованої електротехнічної
лабораторії ЦЕМЛ Сєдєнков C .JI пройшов перевірку знань з питань охорони праці, НПАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, глави 7.5. 7.6 НПАОП 40.1-1.21-98, пожежної 
безпеки в комісії підприємства (останню перевірку знань проведено 13.04.2019), має V групу з 
електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В.
----------Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту обладнання спеціалізованої
електротехнічної лабораторії ЦЕМЛ Гречаний O.A. пройшов перевірку знань з питань охорони 
праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, глави 7.5. 7.6 НПАОП 40.1-1.21- 
98, пожежної безпеки в комісії підприємства (останню перевірку знань проведено 06.08.2019). 
має V групу з електробезпеки та допущений до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000 В.________________
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 № 246. 
на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства пройшли 
обов'язковий профілактичний медичний огляд у медико-санітарній частини АТ "Нікопольський 
завод феросплавів" (заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 
працівників ЦЕМЛ АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" від 19.08.2019). У відповідності до вимог ст. 5 
Закону України "Про охорону праці", працівники підприємства, що зайняті на виконанні робіт 
підвищеної небезпеки, проходять психофізіологічну експертизу у регіональному відділі 
психофізіологічної експертизи при АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (протоколи психофізіологічної 
експертизи № 40-1386/13726. № 40-1386/13728. № 40-1386/13738 від 15.11.2019. № 40-
1387/13731 від 20.11.2019).___________________________________________________________________
______ Відповідно до пп. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ 
ГЗК" забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких входять: гардеробні,
душові, вмивальники, туалети._______________________________________________________________
______ На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік.___________________________________________________________________________

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

______ Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання проводяться за
програмами (методиками), затвердженими директором у відповідності з п. 13.5 глави 13 розділу 
VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (МВИ 00190911.024:2020,
затверджена 05.03.2020)._____________________________________________________________________
При проведенні випробувань та вимірювань параметрів вакуумних вимикачів 
використовуються власні засоби вимірювальної техніки (на момент подання декларації все
обладнання справне і повірене):______________________________________________________________
______ - апарат випробування діелектриків АИД-70, зав. № 90431/90343. атестат № 11-
0/12087/4. виданий ДП "Дніпростандартметрологія" 25.10.2019, діє до 25.10.2021;______________
______ - ампервольтметр Ц 4311, зав. № 2161, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого
засобу вимірювальної техніки № 31-0/7616/1, видане ДП "Дніпростандартметрологія"
23.01.2020, чинне до 23.01.2021;______________________________________________________________
______  мегаомметр ЗС0202/2-Г. зав. № 59536. повірка виконана ДП
"Дніпростандартметрологія" 21.01.2020, чинна до 21.01.2021;__________________________________
______ - мікроомметр Ф4104. зав. № 05052, повірка виконана ДП "Дніпростандартметрологія"
21.01.2020, чинна до 21.01.2021;______________________________________________________________
______ - секундомір СЕЦ-1000Щ. зав. № 2518. свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого засобу вимірювальної техніки № 31-1/8779/1, видане ДП 
"Дніпростандартметрологія" 11.03.2020, чинне до 11.03.2021.__________________________________



На всі прилади, що використовуються при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки в
наявності паспорти та керівництво з експлуатації.

експлуатаційної документації,

______ Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці", забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами (костюм бавовняний (на 12 міс.), білизна натільна (на 12 міс.), 
черевики шкіряні або чоботи гумові (на 12 міс.), рукавиці комбіновані (на 10 днів), каска 
захисна з підшоломником (на 24 міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (до 
зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на 36 міс.), штани утеплені (на 36 міс.), чоботи 
кирзові утеплені або валянки (на 48 міс.), калоші гумові на валянки (на 12 міс.). На 
підприємстві ведеться Журнал повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту._____________________________________________________________________
______ При виконанні робіт з випробування електроустановок та електрообладнання працівники
підприємства використають електрозахисні засоби (діелектричні рукавички, діелектричні боти, 
ізолюючі штанги, покажчики напруги понад 1000 В). Випробування електрозахисних засобів 
виконує електротехнічна лабораторія АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" (Дозвіл № 961.14.30, 
виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України 06.10.2014, 
строк дії дозволу продовжено Державною службою України з питань праці до 05.10.2024. 
ведуться "Журнал обліку та реєстрації випробувань засобів захисту" та "Журнал обліку та 
реєстрації випробувань засобів захисту з діелектричної резини").______________________________

засобів індивідуального захисту,

______ АТ "МАРГАНЕЦЬКИЙ ГЗК" забезпечене законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство 
має комплект НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-1.24-10 
Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, 
НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах, НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час 
розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом, НПАОП 0.00- 
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00- 
2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, 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 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.21- 
98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів, та інші.___________________________________________
______ Підприємство має кабінет з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.______________ _________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^££>.
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