
ДЕКЛАРАЦ ІЯ  ^  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПО В ІДАЛЬНІСТЮ _________
_______"Н ВК КРИ ВО РІЖ ЕЛ ЕКТРО М О Н ТА Ж ".________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________ 50037, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Спартака, буд. 143_________
місцезнаходження,

______________________________________________39472860__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________директор Кулемін Владислав Васильович___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________________ тел. (056)404-23-01_______________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 

для фізичної оеоби-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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
_____________Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, буд. 7______  .

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно з додатком 1 до Порядку і
правил__ проведення обов'язкового___страхування___цивільної __відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яка може р у т и  заподіяна пожежами та аваріями па об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечпі об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788. 
страхування не проводиться тому, що не є об'єктом підвищеної небезпеки та устатковання. що
декларується, не може нанести шкоду третім особам.____________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Звіг №  12.2-04-07-0150,203В 
за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 
суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки від 12 березня 2020 року, виданий Державним підприємством "Криворізький 
експертно-технічиий центр Держпраці"__________________________ __ ___________________________ _

(дата проведення аудиту)
Я . Кулемін Владислав [Васи льови ч ,_________________________ ___________________________________

(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
1. Устатковання напругою понад 1000 В (напругою до 6 кВ включно) (електричне устатковання
електричних станцій та мереж: технологічне електрообладнання), а саме:__________ ____________
- трансфор матор ТМ-160/10 ТІ І  ’ 'ВП "Південьелектро", 2019 року _ вигою в; іення. країна 
виробник - Україна; ___________________________________________________________ _________



- кабельна лінія 6 кВ від опори № 6 ЛЕГ1 № 13 РІІ-30 ГЗК  до ТИ "ВГ1 "Південьелектро", 1974 
року виготовлення, країна виробник - СРСР.________-____________________________________________

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 - 224, в 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.

Т И __ "ВИ___ "Південьелектро". металозаготівельна дільниця, відокремлений підрозділ
"] Іівдеиьелектро".________________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
______ Інші відомості: директор Кулемін В.В., начальник виробничого відділу Ворніков М.О..
начальник відділу охорони праці Пілігіей А.Ю., електромонтажник по освітленню та 
освітлювальним мережам (уповноважений найманими працівниками особа з питань охорони 
праці) Лозовський А.И. пройшли навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони 
Ііраці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки у ТОВ приватному закладі "Центр професійної освіти та навчання" (протоколи від
1 8.01.2019____ № 043/4.20-2019. від 01.03.2019 № 210/4.20-2019 засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці, створеної на піде гаві наказу від 21.03.2018 №  68 Еоловного
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.).___________________________________________ ___
_______Директор Кулемін В .В. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В ), начальник виробничого відділу 
Ворніков М.О. (IV  група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
І іапругою до та понад 1000 В), начальник відділу охорони праці ГІілігіей АЛО. (IV  група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В в 
якості інспектувальної особи), електромонтажник по освітленню та освітлювальним мережам 
(уповноважений найманими працівниками особа з питань охорони праці) Лозовський А.П (IV  
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 
В ) пройшли навчання у приватному закладі "Центр професійної освіти та навчання" та 
перевірку знань:_________________________________________________________ _________
- з 111 ЇЛО І і 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правила пожежної безпеки в Україні" (протоколи від 11.01.2019 № 017/4.20-2019. від
01.03.2019 № 212/4.20-2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Еоловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл.; від 11.03.2020 № 199/4.20-2020 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу віл 06.09.2019 № 186 Еоловного управління 
Держпраці у Дніпрогіетровській обл.);___________________________________________________________
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (протоколи від 06.02.2019 
№ 126. від 27,03.201_9_.№_309. 11.03.2020 № 159 засідання комісії з перевірки знань з "Правил
тех ні чі юї експлуатації електроустановок споживачів").__________________________________________
_______Начальник МЗУ відокремленого підрозділу "Південьелектро" Щербакова А.О. (особа,
відповідальна за електрогосподарство підприємства) (V  група з електробезпеки, допущений до 
робот и в електроустановках напругою до та понад 1000 В ) пройшов навчання та перевірку 
знань у ТО В "Навчально-курсовий центр " М о н о л і т " : _______________________________________

з НГІАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правила пожежної безпеки в Україні" (посвідчення № 818 па підставі протоколу від 15.05.2019 
№ 5/78 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу 
від 04.03.2019 № 58 Головного управління Держпраці у  Дніпропетровській обл.);_______________
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (протокол від 31.05.2019 
№ 5/158 засідання комісіїз перевірки знань з "1 Іравил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів")._____________________________________________________________________________________



Безпечна 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 по ТО В "Н ВК  КРИ ВО РІЖ ЕЛ ЕКТРО М О ІП  АЖ " від 11.03.2020 № 15от особою.
відповідальною__за електрогосподарство ТОВ __ "Н ВК К РИ ВО Р ІЖ ЕЛ ЕК ТРОМОНТАЖ"
призначено начальника МЗУ відокремленого підрозділу "Південьелектро" Щ ербакова А .О.

(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 реорганізацію від 05.03.2019 № 7), функції якої виконує
начальник відділу охорони праці Піліпей А.Ю.______________ __________________________________
_______Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві діє система
управління охороною праці у відповідності до "Положення про систему управління охороною 
праці на ТОВ "Н ВК  КРИВО РІЖ ЕЛЕКТРОМ ОН ТАЖ". що затверджене та введене в дію після
перегляду наказом від 23.07.2018 № 31.__________________________________________________________
_______На виконання вимог НГІАОП 0.00-4.12-05 та відповідно до глави 2.1 ИІІАОГІ 40.1-1.21-
98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", глави 2 розділу IV "Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів" на підприємстві створена центральна 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці та з питань електробезпеки працівників на
підприємстві (наказ від 25.10.2019 № 126):_______________________________________________________
Еолова к о м і с і ї : ________________________________________________________________________
-директор Кулемін В.В.___________ _____________________________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________________
- начальник відділу охорони праці Піліпей А.ІО.;_______________________________________________
- електромонтажник по освітленню та освітлювальним мережам (уповноважений найманими 
працівниками особа з питань охорони праці) Лозовський А.ГІ.___________________________________

1 Ълова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань 
охорони праці навчені і пройшли перевірку знань із Загального курсу охорони праці, з НГІАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів.______________________________________________________
_______Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог ИНАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві" в ТОВ "Н ВК  КРИВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О НТАЖ " 
розроблені та затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:_______ _________________ _
____- Т І оложення про_систему __у правд і і іня____охороною___ праці ..на____ ГО В __ "Н ВК
КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ ". введене в дію після перегляду наказом від 23.07.2018 №31;
- "Положення про службу охорої і и п раці ТОВ "Н ВК  КРИВОРІЖЕЛЕКТРС ЗМОГ 1 Т А Ж ", введене 
в дію після перегляду наказом від 05.03.2019 № 37;_____________________ ________ __________________
- "11 оложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
введене в дію після перегляду наказом від 06.12.2019 №124/0;__________________________________
- "Положення про застосування наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки у 
структурних підрозділах ТОВ "Н ВК  КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ ". затверджене наказом від
23.07.2018 №31.__________________________________________________________________________________
"Перелік робіт з підвищеною небезпекою по ТОВ "Н ВК  КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ " є 
додатком до " Положен і гя про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці". _____
"Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці".
затверджене на загальних зборах трудового колективу (протокол від 01.08.2019 № 6).__________
_______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 викопуваної ними роботи в комісії TOB "МВК КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ "
;> 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, а саме: _____________________________
-__інструкція з охорони праці № 73 для електромонтажника силових мереж та
електрообладнання та для електромонтажника силових мереж та електрообладнання 
(бригадира).______________________________________________________________________________________
ІІ а підприємстві ведуться:
_ Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань 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._______________________________________ ___

склад________ працівників________ ГОВ_________"11ВК
КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ ", задіяних при експлуатації усттаковання підвищеної
небезпеки, відповідає заявленому виду діяльності:
- старший виконроб Железняк С.С. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В ) пройшов навчання у Криворізькому
технічному університеті та здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка (диплом НР
№ 39484084 від 30.06.2010);;
-__виконроб Еончаренко І.М. (IV  група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання у К риворізькому 
технічному університеті та здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка (диплом НР
№ 28128219 від 05.07.2005);
- електромонтажник Марусяк В.І. (III група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання у Центрі підготовки і 
перепідгоговки робітничих кадрів та рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєна 
професія "електромонтажник силових мереж та електроустаткування" (посвідчення № 2293 від 
17.11.201 П ;_______________________________________ _______________________________________________
- електромонтажник Козаров С.В. (111 група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання у приватному закладі 
"Центр професійної освіти і навчання" та рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєна 
професія "електромонтажник силових мереж та електроустаткування" (свідоцтво № 252-18-03 
від 20.07.2018): ___________________________ _____________ _________________________________
- електромонтажник Зінченко Д.С. ( I I I група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В ) пройшов навчання у приватному закладі 
"Центр професійної освіти і навчання" та рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєна 
професія "електромонтажник силових мереж та електроустаткування" (свідоцтво № 363-1-19-01 
від 0 5 . 0 9 . 2 0 1 9 ) ; _____________________________________________________________________ '
- електромонтажник Тарасенко М.С. (III група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання у приватному закладі 
"Центр професійної освіти і навчання" та рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєна 
нрофссія "електромонтажник силових мереж та електроустаткування" (свідоцтво № 363-1 -19-02
від 05.09.2019)._______________________________________________________ __________________________
_____ J Jp a іпвникті ГОВ "Н ВК  КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ ". зайняті при експлуатації
устатковання підвищеної' небезпеки, пройшли перевірку знань законодавчих і нормативних 
актів з охорони праці, внутрішніх положень, що діють на підприємстві, інструкцій з охорони 
праці, електробезпеки в комісії підприємства, створеної відповідно до наказу 25.10.2019 № 126
( надана копія_____ "Ж урналу протоколів ____перевірки знань ТОВ "Н ВК
КРИ ВО Р ІЖ ЕЛ Е ЇаРО М О П ГА Ж "). ___________________„ _____________ _____________________



______ 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 ТОВ "М ЁД 1КОМ КРИ ВБАС" (заключний акт 
за результатами періодичного медичного огляду працівників ТОВ "Г ІВК
КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ " від 09.07.2019).______________________________________________ _
_______У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники
підприємства, що зайняті при експлуатації устаткованпя підвищеної небезпеки, пройшли 
психофізіологічну експертизу у відділах психофізіологічної експертизи ТОВ "Сімейна клініка 
ПМС", ДІЇ "Криворізький ЕТЦ", медичного центру HAT "АрселорМіттал Кривий Ріг" 
(протоколи психофізіологічної експертизи № 106-941/32033 від 31.05.2018, №  42-7622/30034 від
05.07.2018, № 11-1 117/3797 від 02.08.2019. № 42-9873/37503 від 19.08.2019). ~ _____________ '
______ Відповідно до ті. 4.2, п. 4.5 розд. IV  ПГ1АОГІ 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
іабезі ісчсі і п я роботодавцями охорони__ праці працівників".__працівники ГОВ "Н В К
КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ " 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,

______ Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходяться наступні
машини, механізми та устаткованпя підвищеної небезпеки:__________________ __________________
- ірансформатор ТМ-160/10 ТИ "ВП "Південьелектро", зав. № 974721. 2019 року виготовлення. 
виробник - ТОВ "Трансформатор сервіс", країна виробник - Україна; ТОВ "Трансформатор 
сервіс" отримало Дозвіл №  095.14.68 на застосування силових трансформаторів, виданий 
територіальним управління Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 
України у Хмельницькій області 04.03.2014. діє безстроково; технічний огляд (акт первинного 
те х н і чи о і о огл яду від 17.02.2020 № 0021.20) проведений ДГІ "Криворізький ЕТЦ";______________
- кабельна лі н ія 6 кВ від опори № 6 ЛЕТІ № 13 Pf Jo  0 І З К ; ю Т ІЇ "ВП "1 Іівдепьелектро". 1974
року виготовлення, країна виробник - СРСР; експертне обстеження (висновок експертизи від
14.02.2020 № 12.2-09-07-0057.20) проведене ДП "Криворізький ЕТ П".________ __________________
_______В ипробування та вимірювання зазначеного вище обладнання___ проведено
електротехнічною лабораторією ТОВ "Н ВК  КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТАЖ " ("Свідоцтво про
відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ IS O __10012:2005" реєстраційний
№ 08-0079/2019. видане ДП__"Криворізький науково-виробничий центр стандартизації.
метрол(>і ії та сертифікації" 25.10.2019, чинне до 25.10.2022; Дозві.-1 №  398.17.30, виданий
/Державною службою з питань праці 11.12.2017, діє до 11.12.2022). _________________________
_______Експертне обстеження та первинний технічний огляд зазначеного обладнання проведено
Д ії "Криворізький ЕТЦ" (Дозвіл № 232.18.30. виданий Державною службою України з питань
праці 02.07.2018. діє з 02.07.2018 до 02.07.2023). За результатами експертного обстеження та
первинного технічного огляду електроустановки та електрообладнання визнані придатними до
експлуатаці _____ ______________________________________________ ___ _______________________________
На все устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатується, в наявності паспорти та
керівни цг в о з експлуатації.______________________________________________________________________

е кс п ;і у ата ці й н ої до ку метані ї.

_______Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НГ1А01І 0.00-7.17-18 '1М і 11 імальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робоч ому \ і і с ці". забезпечен і спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами (костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні з захисним 
підноском (на 12 міс.), рукавиці брезентові (на 12 міс.), каска захисна (згідно з строками заводу- 
впробннка). окуляри захисні (па 6 міс.), респіратор иилозахисний ( 1 на зміну), куртка утеплена 
(на 36 міс.).___________________________________________ _______________ __________________ _________



-

______ При виконанні робіт з випробування електроустановок та електрообладнання працівники
підприємства використають електрозахисні засоби (діелектричні рукавиці, діелектричні боти.
покажчики напруги до 1000 В .__покажчики напруги понад__1000 В ). Випробування
електрозахисних засобів___ виконує електротехнічна лабораторія____ТОВ_____"П ВК
КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О НТАЖ " (ведуться "Ж урнал обліку та реєстрації випробувань засобів 
захисту" та "Журнал обліку та реєстрації випробувань засобів захисту з діелектричної резнпи"').

засобів індивідуального захист)'.

______ 'ГОВ "Н ВК  КРИ ВО РІЖ ЕЛЕКТРО М О Н ТА Ж " забезпечене законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Підприємство має комплект Г1Г1АОГ1 відповідно до заявлених видів робіт, а саме: 11ГІАОГ1 0.00- 
1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями. Н1ІАОП 0.00-
2.01-05 Пер е•]_ іік робіт з підвищеною небезпекою. НПА0110.00-4.11-07 Типове п  о л ожеп 1і я пщ) 
діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, ППАОП 0.00- 
4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питані» 
охорони праці. НГ1А011 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 
Н ПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці. НГ1АОГ1 0.00-7.11-12 
Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. ППАОП 
0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці. ППАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації
електрозахисних засобів, НПАОП __40.1-1.21-98 Правила безпечно ї___експлуатації
слектроусіанонок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, та
і н ш і . __________________________________________________________________________________________________________,_____________

______Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний іюсібниками. плакатами.
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходя ться у вільному доступі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці _______ 2(Ь^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 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 йото прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.” .


