
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1
місцезнаходження,

_______________________________ код ЄДРПОУ 42921160_______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________ директор Шурупов Максим Олександрович_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника^

_________________ (056) 732-28-08, shurupov@const.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

53540, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н., с. Мирове, вул.
________________________Привокзальна, буд. 2__________________ ___________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
4 а

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди _____ ПрАТ СК «ГРАВЕ УКРАЇНА»,_________________

(найменування страхової компанії,
1 рік,№ 101040234 від 17.08.2019 року._____

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
15 травня 2020 р .__ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»

(дата проведення аудиту)

Я, Шурупов Максим Олександрович_________________________________________
(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:

1.Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання

обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме:
- ШРП № 250, 2008 р. виготовлення (Україна);

ГРП з регулятором тиску, р. виготовлення
(Україна);

- підземний газопровід середнього тиску, довжина 20 м., 2004
р. виготовлення (Україна);

- підземний газопровід низького тиску, довжина 280 м. , 2004 р .
виготовлення (Україна);

надземний газопровід середнього тиску, довжина 110 м. , 2004
р. виготовлення (Україна);
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- надземний газопровід середнього тиску, довжина 360 м. , 2004
р. виготовлення (Україна);

- внутрішній газопровід, довжина 45 м . , 2004 Р- виготовлення
(Україна)г

- ввідний газопровід, довжина 5 м. , 2004 Р- виготовлення
(Україна)г

- зерносушарка типу SUKUP ТЕ 2482 Е, зав. № б/н, 2008 р.
виготовлення (США);

- зерносушарка типу ДСП-32, зав. № б/н, 1968 Р- виготовлення
(Україна)г

- зерносушарка типу ДСП-32, зав. № б/н, 1968 Р- виготовлення
(Україна) ;

2. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання
електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання) , а
саме :

- трансформа торна підстанція типу ЗРУ, зав. № б/н, 1970 р.
виготовлення (СРСР) (у складі трансформатори типу ТМ 630/35/0,4, зав.
№№ 2 69, 2 62, 197 0 р. виготовлення (СРСР);

3. Посудини, що . працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного
палива, а саме:

балон із зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2,5-К
ДСТУ 3245-95, 2013 р. виготовлення (Україна);

балон із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150
ГОСТ 949-73, 2013 р. виготовлення (Україна)- 2 од.;

4. Ліфти, а саме:
ліфт пасажирський ПП-464ВА, зав. № 58325, 1999 р.

виготовлення (Білорусь)._________________________________
(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: 45, в тому числі тих, на яких існує 
підвищений

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
ризик виникнення травм: 15___________________________________________

виникнення травм
Офіс та виробнича база за адресою: 53540, Дніпропетровська обл., 
Томаківський р-н., с. Мирове, вул. Привокзальна, буд. 2 (договір 
оренди приміщення № 01/1 від 01.04.2019 р. з ТОВ «АГРО-МОДЕРН») ._____
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Наказом 8-ОП від 11.09.2019 р. створено комісію з
перевірки____знань____з____питань____охорони____праці____у____працівників
підприємства._____________________________________________________________
____ Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов
Максим Олександрович, як керівник підприємства та голова комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві пройшов 
перевірку знань Законодавства України про охорону праці. Основні
положення____ Закону____ України____ «Про____ охорону____ праці»,_____«Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та взаємозв'язок 
з іншими Законами України, «Законодавства України про працю» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а саме:
Загальний курс з ОП комісією Головного управління Держпраці у



Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу____№ 413 від
21.10.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ 
ЛАЙН».
____ та члени комісії: головний інженер Горб Олександр Сергійович,
інженер з ОП Булана Вікторія Леонідівна пройшли перевірку знань 
Законодавства України про охорону праці. Основні положення Закону 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» та взаємозв'язок з іншими Законами України, 
«Законодавства України про працю» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів, а саме: Загальний курс з ОП комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія
виписки з протоколу___ № 413 від 21.10.2019 р.) після проходження
навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».________________________________________
____ Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов
Максим Олександрович (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В),
та члени комісії: головний____інженер Горб Олександр Сергійович
Леонідівна (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , інженер з 
ОП Булана Вікторія (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), 
пройшли перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»,____НПАОП 40.1-1.07-01
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство про охорону 
праці», «Правила пожежної безпеки» комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копія виписки з протоколу № 
373 від 30.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАЙН» .____________________________________

Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов
Максим Олександрович, та члени комісії: головний____ інженер Горб
Олександр Сергійович, інженер з ОП Булана Вікторія Леонідівна пройшли 
перевірку знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний 
мінімум)комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 466 від 30.12.2014 р.) після проходження навчання
у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».__________________________________________________

Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов
Максим Олександрович, та члени комісії: головний____ інженер Горб
Олександр Сергійович, інженер з ОП Булана Вікторія Леонідівна пройшли 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 342 від 05.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАЙН»._____________________________________________________________________

Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов
Максим Олександрович, та члени комісії: головний____ інженер Горб
Олександр Сергійович, інженер з ОП Булана Вікторія Леонідівна пройшли 
перевірку знань 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 375 від 01.10.2019
р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».________________

Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов
Максим Олександрович, та члени комісії: головний____ інженер Горб
Олександр Сергійович, інженер з ОП Булана Вікторія Леонідівна пройшли 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної 
експлуатації ліфтів» комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 327 від 22.09.2019
р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».________________

Голова комісії - директор ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупов 
Максим Олександрович, та члени комісії: головний____ інженер Горб
Олександр Сергійович, інженер з ОП Булана Вікторія Леонідівна пройшли



перевірку знань НПАОП 0.00-1.7 6-15 Правила безпеки систем
газопостачання»____комісією____Головного____управління____Держпраці____у
Дніпропетровській області (витяг з .протоколу № 386 від 04.10.2019
р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».________________

Наказом № 22-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальними за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства за 
збереження та справність електроінструменту; за справний стан та 
безпечну експлуатацію устатковання напругою понад 1000 В (електричне
устатковання____ електричних____ станцій____ і____ мереж,_____технологічне
електрообладнання) головного інженера Горба Олександра Сергійовича 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його 
відсутності обов'язки покласти на директора ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 
№1» Шурупова Максима Олександровича (IV група з електробезпеки, до та 
понад 1000 В), які пройшли перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Законодавство 
про охорону праці», «Правила пожежної безпеки» комісією Головного 
управління Держпраці -у Дніпропетровській області (копія виписки з 
протоколу № 373 від 30.09.2019 р.) після проходження навчання у ІЮВ
«УКК ПРОФІ ЛАЙН».______________

Наказом № 20-РП від 11.09.2019 р. призначено відповідальними за 
пожежну безпеку головного інженера Горба Олександра Сергійовича у 
разі його відсутності обов'язки покласти на директора ТОВ «МИРІВСЬКИЙ 
ЕЛЕВАТОР №1» Шурупова Максима Олександровича, які пройшли перевірку 
знань з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум)комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№ 466 від 30.12.2014 р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАЙН» ._____________________________________________________________________

Наказом № 17-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальним за 
справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива головного інженера Горба 
Олександра Сергійовича у разі його відсутності обов'язки покласти на
директора____ТОВ____«МИРІВСЬКИЙ____ЕЛЕВАТОР №1» Шурупова Максима
Олександровича, які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 342 від 05.09.2019 р.) після проходження 
навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН»; пройшли перевірку знань НПАОП 0.00- 
1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 386 від 04.10.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАЙН»._______ ___________________________________ ____________________

Наказом № 14-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальним за 
справний стан та безпечну експлуатацію ліфтів головного інженера 
Горба Олександра Сергійовича у разі його відсутності обов'язки 
покласти на директора ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» Шурупова Максима 
Олександровича, які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.02-08. 
«Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 327 від 22.09.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ
ЛАЙН»._____________________________________________________________________

Наказом № 17-ОП від 11.09.2019 р. призначено відповідальним за 
справний стан та безпечну експлуатацію технологічного устатковання та 
його елементів систем газопостачання природного газу суб'єктам 
господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю
понад 0,1 МВт головного інженера Горба Олександра Сергійовича у разі



його відсутності обов'язки покласти на директора ТОВ «МИРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР №1» Шурупова Максима Олександровича, які пройшли перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.7 6-15 Правила ‘ безпеки систем газопостачання 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(витяг з протоколу № 386 від 04.10.2019 р.) після проходження
навчання у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».________________________________________

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

Наказом по підприємству № 2-ОП від 10.09.2019 р. організовано 
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на
інженера з охорони праці Булану Вікторію Леонідівну.___________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на 
професії. Наказом № 21-ОП від 11.09.2019 р. затверджений перелік 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. 
затверджені інструкції з охорони праці: № 1 вступного інструктажу; № 
80 про заходи пожежної безпеки; № 78 по наданню першої медичної 
допомоги при нещасних випадках або захворюваннях; № 55 під час 
експлуатації посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного 
палива; № 59 для газозварника; № 39 під час виконання газополумі яних 
робіт; № 66 під час експлуатації технологічного устатковання та його
елементів____систем____газопостачання природного газу____суб' єктам
господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю 
понад 0,1 МВ; № 48 під час експлуатації устатковання напругою понад 
1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання); № 52 під час експлуатації ліфтів; № 
62 для ліфтера; № 4 4 для електромонтера; № 4 7 для слюсаря-ремонтника; 
№ 69 для слюсаря з ремонту газового обладнання в ТОВ «МИРІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР №1».____________________________________________________________

Електрогазозварник Піднебесний Руслан Володимирович, який виконує 
експлуатує Оалони допущений до ручного дугового зварювання та 
газозварювання трубопроводів пари та гарячої води, теплових мереж, 
зовнішніх мереж водопостачання та каналізації, металевих конструкцій, 
технологічного обладнання у ДП «Стандарт» (посвідчення № АР-2/1- 
0068); пройшов навчання з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний 
мінімум) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (протокол № 389 від 08.10.2019 р.) після проходження навчання
у ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».__________________________________________________

Ліфтер Прилипко Сергій Вікторович, який експлуатує ліфт пройшов 
навчання і перевірку знань, умінь і навичок з професії ліфтер у ТОВ 
«НВЦ «Професійна безпека» (копія витягу з протоколу № 878 від
15.11.2019 р.) .___________________________________________________________
____ Електромонтер____Павлов____Ігор____Сергійович,____ який____експлуатує
трансформатори пройшов навчання і перевірку знань, умінь і навичок з 
професії електромонтер у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (копія витягу
з протоколу №'578 від 22.08.2019 р . ) .___________________________________

Електромонтер Самченко Олег Вікторович,____який експлуатує
трансформатори пройшов навчання і перевірку знань, умінь і навичок з 
професії електромонтер у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (копія витягу
з протоколу № 578 від 22.08.2019 р.).___________________________________
____Слюсар з ремонту газового обладнання Аніщук Олександр Олегович,
який експлуатує газове обладнання пройшов навчання і перевірку знань,
умінь і навичок з професії слюсар з ремонту газового обладнання у ТОВ



«НВЦ «Професійна безпека» (копія витягу з протоколу № 748 від
14.10.2019 р.) .___________________________________________________________
____ Слюсар-ремонтник Перелома Іван Станіславович, який експлуатує
газове обладнання пройшов навчання і перевірку знань, умінь і навичок 
з професії слюсар-ремонтник у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» (копія
витягу з протоколу № 748 від 14.10.2019 р.).___________________________
______Щороку проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: 
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, 
цільового інструктажів.__________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

____ На устаткування, що декларується на Товаристві в наявності
паспорти, керівництва з експлуатації заводів виробників.______________

Ліфт пасажирський ПП-464ВА, зав. № 58325, 1999 р. виготовлення 
(Білорусь) пройшов повне технічне опосвідчення: 15.05.2019 р. у ‘ТОВ
«СРМП «ЛІФТ»._____________________________________________________________

Трансформаторам типу ТМ 630/35/0,4, зав. №№ 269, 270, 1970 р.
виготовлення____ (СРСР)____ проведено____випробування____електротехнічною
лабораторією ТОВ «ЮГІНСЕРВІС» (дозвіл № 0134.13.30 термін ДІЇ
продовжено до 07.02.2023 р.).____________________________________________

Для ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» електротехнічною лабораторією 
ТОВ «ЮГІНСЕРВІС» (дозвіл № 0134.13.'ЗО термін дії продовжено до 
07.02.2023 р.) проведено випробування електрообладнання розташованого 
за адресою: 53540, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н., с.
Мирове, вул. Привокзальна, буд. 2) ._____________________________________
_____ ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» заключило договір_____з_____ТОВ
«ГАЗПР0ММ0НТАЖ» (дозвіл № 0180.15.12, термін дії продовжено до
01.04.2020 р.) на технічне обслуговування газовикористовуючого 
обладнання за адресою: 53540, Дніпропетровська обл., Томаківський р- 
н., с. Мирове, вул. Привокзальна, буд. 2._______________________________

ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» один раз на 6 місяців проводить 
технічний огляд підземного газопроводу, результати якого фіксуються в 
журналі технічних оглядів і обходів газопроводів. Фахівцями ТОВ 
«ГАЗПРОММОНТАЖ» проведено технічне обстеження, в тому числі 
комплексно-приладове обстеження газопроводів ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР 
№1», за результатами якого газопроводи визнані придатними до
експлуатації (акт від 02.03.2020 р.).__________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям____та____ іншими____ засобами____ індивідуального____ захисту,____ в
т . ч . :

плакати та знаки з електробезпеки;
огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм) ;
захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
драбина приставна, інв. № 3, січня 2020 р. виготовлення

(Україна);
пояс лямковий ЗПЛ-K-EN, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. №№ 01-04 -

8 од. ;
страхувальна мотузка, 50 м., інв . №№ 05- 0 8 - 4 од. ;
строп канатний, інв. №№ 09-13 - 5 од. ;
карабін - 5 од. ;
каска захисна;



Наказом № 6-ОП від 11.09.2019 р. створено комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно- 
технічної документації.__________________________________________________

Комісією ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» 14.04.2020 р. було проведено 
візуальне обстеження та випробування засобів індивідуального захисту;
визнані придатними до експлуатації._____________________________________
_____ У ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» ведеться Журнал обліку та
зберігання засобів захисту.______________________________________________

ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1»_____ забезпечено нормативно-правовою
документацію, що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які
декларуються, в т.ч.:______________________________________________________

Закон України «Про охорони праці»;___________________________________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 

та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 із
змінами та доповненнями внесеними від 03.03.2020 р. № 207);______

НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;______
НПАОП 0.00-4 .21-.04 «Типове положення про службу охорони

праці»;_________________________________________________________________ ‘_
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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 

роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на
підприємстві»;____________________________________________________________

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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском»;_____________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»;____________________________________________

НПАОП 0.00-1.7 6-15 Правила безпеки систем газопостачання»;_________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт

на висоті»;________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації

ліфтів»;___________________________________________________________________
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»;___________________________________________
НПАОП____ 40 . 1-1.07-01____ «Правила____експлуатації____електрозахисних

засобів»;__________________________________________________________________
«Правила улаштування електроустановок»;_____________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;_____
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».___________
Матеріально-технічна база ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» відповідає 

вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання
робіт, які декларуються.__________________________________________________

У ТОВ «МИРІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР №1» є кабінет охорони праці оснащений: 
комп'ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними



актаактами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
навчальними програмами, необхідними Д Л Я проведення навчання,
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства , охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

нормативно-правової
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єктів господарювання

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 
його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.




