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Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія 
«Ольвія»_________________________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________________Україна. 49010. м. Дніпро, вул. Лабораторна, буд. 45____________________
_____________________ ЄДРПОУ 32448517. директор Глушенко В ’ячеслав Іванович.__________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

________________________ тел/факс Г067) 634 54 94. e.petrova@ obs.olvia.com________________________
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;

роботи виконуються на об 'єктах замовника_____________________________________________________
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 Згідно додатку 1 до порядку та 
правил проведення стахування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
Кабінету М іністрів від 16.08.2002р № 1788 страхування не проводиться, так як товариство не є 
об'єктом підвищеної небезпеки___________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, 

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 20.05.2020р
(дата проведення аудиту)

Я , Г луш ен ко  В ’яч есл ав  Ів а н о в и 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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
- верхолазні роботи:______________________ ________________________________________________________
- роботи, що в и к о н у ю т ь с я  за допомогою механічних підіймачів:____________________________________

(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 -  3 . на яких існує ризик винекнення травм - 2. Офісне приміщення 
розташоване за адресою: вул. Лабораторна, буд. 45________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:e.petrova@obs.olvia.com


Ін ш і в ідом ості Д иректор Глуш енко В ’ячеслав Іванович пройш ов навчання та перевірку знань
комісією  Головного управління Д ерж праці у Київській області з курсу «О хорона праці -  загальний 
курс» у Н авчальном -виробничом у центрі «П рофесійна безпека» (П ротокол № 81-569-18 від 13
липня 2018р.),_______________________________________________________________________________________

Головний механік Н ебрат О.О. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Д ерж праці у Д ніпропетровській  області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Л айн» (П ротокол № 408 від 08 листопада 2017р.); з курсу «П равила охорони 
праці під час вантаж но-розвантаж увальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 385 від 
23 жовтня 2017р.), з курсу «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (П ротокол № 183 від 17 липня 2018р.), 

М еханік Баш танник О.С. пройш ов навчання та перевірку знань ком ісією  Головного управління 
Держпраці у Д ніпропетровській  області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у ТОВ «УКК 
Профі Лайн» (П ротокол № 408 від 08 листопада 2017р.); з курсу «П равила охорони праці під час 
вантаж но-розвантаж увальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (П ротокол № 385 від 23 жовтня 
2017р.), з курсу «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (П ротокол № 186 від 24 липня 2018р.).

Начальник в і л л і л у  охорони праці Бугаева Н.М . пройш ла навчання та перевірку знань комісією  
Головного управління Д ерж праці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний 
курс» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (П ротокол № 261/4.6/2017 від 20 листопада 2017р.); з курсу 
«П равила охорони праці під час вантаж но-розвантаж увальних робіт» у ТОВ «У КК Профі Лайн» 
(Протокол № 385 від 23 ж овтня 2017р.), з курсу «П равила охорони праці під час експлуатації 
вантаж опідіймальних кранів, п ідійм альних пристроїв і відповідного обладнання» (П ротокол № 183
від 17 липня 2018р.);_________________________________________________________________________________

Начальник дільниці Іванюк О.В. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держпраці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (П ротокол № 454 від 03 грудня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (Протокол №271 від 16 липня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (Протокол № 449 від 26 листопада 2019р),___________________________

Виконавець робіт Баглай C .І. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держпраці v Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 365 від 25 вересня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (П ротокол № 368 від 26 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (Протокол № 335 від 30 серпня 2019р).___________________________________

Заступник директора Зенін С.О. пройш ов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 53 від 10 березня 2020р.); з курсу «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (П ротокол № 30 від 20 лю того 2020р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (П ротокол №39/1 від 19 лю того 2020р).________________________________

Виконавець робіт Ц иферов О.В. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держпраці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 365 від 25 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (Протокол № 368 від 26 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (П ротокол № 335 від 30 серпня 2019р).__________________________________

Виконавець робіт О стапенко В.В. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Д ержпраці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (П ротокол № 53 від 10 березня 2020р.); з курсу «П равила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підійм альних пристроїв і відповідного



обладнання» (Протокол № 30 від 20 лю того 2020р.): з курсу «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (Протокол №39/1 від 19 лютого 2020р)._______________________________

Виконавець робіт М аляр О.Ф. пройшов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Охорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №171 від 9 липня 2018р.): з курсу «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(Протокол № 368 від 26 вересня 2019 р.): з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (Протокол № 389 від 30 серпня 2019р)._____________________________________________________

(прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають 

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом № 225-а від 29.12.2011р на підприємстві створена служба охорони праці, функції 
покладені на начальника в і л л і л у  охорони праці Бугаєву Н.М .. затверджено «Положення про службу 
з охорони праці» наказом директора від 29.12.2011р. № 225-а. введено в дію «Положення про 
систему управління охороною праці», наказом по підприємству від 30.12.2011р. № 229-а.__________

наявністю служби охорони праці,

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом від 22Л 2.2011р № 220/1-а. Розроблені тематичні плани та програми навчання з
питань охорони праці посадових осіб._____________________________________________________________

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці переглянуто та наказом від 01 
березня 2018р. № 38-а затверджено і введено в дію 68 інструкцій з охорони праці по профессіях 
згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі № 29 При 
виконанні робіт на висоті (верхолазних робіт) з використанням спеціальних запобіжних засобів. 
№ 39 Інструкція з роботи, що виконується за допомогою механічних підіймачів та будівельних
підйомників.______________________________________________________________________________________

Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 25 травня 2015р. 
№ 84/1-а. члени якої пройш ли навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» (директор Глушенко В.І. -  у Навчальном-виробничому центрі «Професійна безпека» 
(Протокол № 81-569-18 від 13 липня 2018р.). головний механік Небрат О.О. пройшов навчання у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 408 від 08 листопада 2017р.). начальник відділу охорони 
праці Бугаєва Н.М. пройш ла навчання у ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 261/4.6/2017 від 20
листопада 2017р.)._________________________________________________________________________________

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
по професіях для працівників з яким робітники ознайомлені під підпис. П ісля перевірки знань з 
питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт. 
Працівники підприємства, у встановлений термін, пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці. У  тому числі:

Оришака І.С. пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників виконуючих 
роботи підвищеної небезпеки у ФОП «М акаров Д.В.» у м. Запоріжжя за професією верхолаз 6 р. та 
напрямком: спеціальне навчання з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт та робіт на 
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (Посвідчення №  178/02.20 протокол №  29.3/02-
20 ІВСЗ від 17.02.2020p).__________________________________________________________________________

М алишак С.М. пройшов навчання на курсах підвищення кваліфікації працівників виконуючих 
роботи підвищеної небезпеки у ФОП «М акаров Д.В.» у м. Запоріжжя за професією верхолаз 6 р. та 
напрямком: спеціальне навчання з безпечного виконання висотно-верхолазних робіт та робіт на 
висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів за «Правилами охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) (Посвідчення №  253.06/19 протокол №  35/06-19
від 26.06.2019p). __________________________________________________________________________

Колесник В.В. пройшов навчання в ТОВ «УКК Профі Лайн». та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(НПАОП 0.00-1.80-18) (Протокол 357-П від 12.12.2019р). допускається до виконання робіт, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.__________________



Наказом від 16.07.2018р. № 9 1-а головного м еханіка Н ебрата 0 .0 .  призначено відповідальною  
особою за безпечну експлуатацію  механічних підіймачів та будівельних підйомників, організацію  
своєчасних оглядів та спавний технічний стан, а у разі його відсутності -  механіка Баш танніка О.С..
які пройш ли навчання:_______________________________________________________________________________

Головний механік Н ебрат О.О. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держ праці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Л айн» (П ротокол № 408 від 08 листопада 2017р.); з курсу «П равила охорони 
праці під час вантаж но-розвантаж увальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Л айн» (П ротокол № 385 від 
23 жовтня 2017р.). з курсу «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних 
кранів, п ідіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (П ротокол № 183 від 17 липня 2018р.).

М еханік Баш танник О.С. пройш ов навчання та перевірку знань ком ісією  Головного управління 
Держпраці у Д ніпропетровській  області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у ТО В «УКК 
Профі Лайн» (П ротокол № 408 від 08 листопада 2017р.); з курсу «П равила охорони праці під час 
вантаж но-розвантаж увальних робіт» у ТОВ «УКК Профі Лайн» (П ротокол № 385 від 23 жовтня 
2017р.), з курсу «П равила охорони праці під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів.
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (П ротокол № 186 від 24 липня 2018р.)_________

Наказом від 07.04.2020р. № 56-а призначено відповідальними особами за безпечне виконання 
верхолазних робіт, організацію  своєчасних випробувань та спавний стан засобів індивідуального 
захисту, які використовую ться при виконанні верхолазних робіт: начальника дільниці Іваню ка О.В., 
виконавця робіт Баглай С.І.. заступника директора Зеніна С.О .. виконавця робіт Циферова О.В..
виконавця робіт О стапенко В.В.. виконавця робіт М аляра О.Ф.. які пройш ли навчання:____________

Начальник дільниці Іваню к О.В. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держ праці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Л айн» (П ротокол № 454 від 03 грудня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (П ротокол № 271 від 16 липня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (П ротокол № 449 від 26 листопада 2019 р ) .______________________________

Виконавець робіт Баглай C .І. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держ праці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Л айн» (П ротокол № 365 від 25 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (П ротокол № 368 від 26 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (П ротокол № 335 від 30 серпня 2019р).___________________________________

Заступник директора Зенін С.О. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Д ержпраці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (П ротокол № 53 від 10 березня 2020р.); з курсу «П равила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (П ротокол № 30 від 20 лю того 2020р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (П ротокол № 39/1 від 19 лю того 2020р).________________________________

Виконавець робіт Ц иферов О.В. пройш ов навчання та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Д ніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол № 365 від 25 вересня 2019р.); з курсу «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (Протокол № 368 від 26 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (Протокол № 335 від 30 серпня 2019р).__________________________________

Виконавець робіт О стапенко В.В. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держ праці v Д ніпропетровській  області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Л айн» (П ротокол № 53 від 10 березня 2020р.); з курсу «П равила охорони праці 
під час експлуатації вантаж опідіймальних кранів, п ідійм альних пристроїв і відповідного 
обладнання» (П ротокол № 30 від 20 лю того 2020р.); з курсу «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» (П ротокол № 39/1 від 19 лю того 2020р).________________________________

Виконавець робіт М аляр О.Ф. пройш ов навчання та перевірку знань комісією  Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «О хорона праці -  загальний курс» у 
ТОВ «УКК Профі Лайн» (Протокол №171 від 9 липня 2018р.); з курсу «Правила охорони праці під



час експлуатації вантаж опідійм альних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(Протокол № 368 від 26 вересня 2019р.); з курсу «П равила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (Протокол № 389 від 30 серпня 2019р).______________________________________________________

Працівники підприєм ства своєчасно проходять інструктажі з питань охорони праці, 
проведення яких оф ормлю ється у відповідних журналах. Перелік ж урналів з охорони праці, які 
ведуться на п ідприєм стві:___________________________________________________________________________
- журнал реєстрації вступного інструктаж у з питань охорони праці;_________________________________
- журнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці на робочому м ісці;________________________
- журнал протоколів засідання ком ісії з перевірки знань з питань охорони праці.____________________
- журнал обліку робіт за нарядам и та розпорядж еннями;____________________________________________
- журнал видачі засобів індивідуального захисту та інші____________________________________________

На підприємстві розроблені та впровадж ую ться «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовищ а, підвищ ення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворю вань і аварій 
на 2020 рік». ____________________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Роботи за допомогою  механічних підіймачів та будівельних підйомників проводяться згідно 
ГІПР. В тому числі застосування підйомників виробництва фірми H A ULO TTE здійсню ється .згідно 
вимог чинного законодавства на підставі укладенного договору оренди № 180319-0070Д  від
18.03.2019 року з ТОВ «Новарент».______ ___________________________________________________________
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на орендні підйомники 
виробництва фірми H A ULO TTE (на НА 16 РХ. або НА 20 РХ, або НА 18 РХ. НА 260 РХ). залежно 
від виробничих потреб (технічні паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування та
безпечної експлуатації). _______ ___________________________________________________________________
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації) на 
обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищ еної небезпеки каски, (акт 
випробування поясу лямкового запобіжнного ГІЛ-1, ПЛ-2 - 04.03.2020 пояси лямкові запобіжні. 
верхолазне спорядження, драбини, що використовую ть за призначенням, зберігаю ть у технічно 
справному стані, та яким проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «БК «Ольвія» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту у повному обсязі, згідно з вимогами галузевих норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам та 
«М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», затвердженого наказом директора по підприємству від
5.02.2019 року № 12-а, а саме: костю ми бавовняні, черевики ш кіряні, рукавиці, каска захисна з 
підш оломником, окуляри захисні, пояси запобіжні ГІЛ-1, ПЛ-2; драбини використовую ть за 
призначенням, зберігаю ть у технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства.
Усе обладнання та 313 використовую ться за призначенням, зберігаю ться у технічно справному 
стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно 
до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом від 16 березня 2018 року 
№ 49 - а  створена комісія з випробування поясів, драбин, інш ого устаткування, що використовується 
під час виконання робіт на висоті.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із занесенням 
у відповідні ж урнали.________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому 
числі необхідних для виконання видів робіт, заявлених в Декларації. Обладнаний кабінет для 
проведення вступного інструктаж у та навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними 
посібниками, засобами друкованої та наочної документації, підручниками та нормативно- 
правовими документами, у том у числі:
1. Закон України «Про охорону праці».



2. Закон України «Про загальнообов'язкове держ авне соціальне страхування від нещ асного випадку
на виробництві та проф есійного захворю вання, які спричинили втрату працездатності».____________
3. НПАОП 0.00-2.01-05 П ерелік робіт з підвищ еною  небезпекою .____________________________________
4. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове полож ення про порядок проведення навчання і перевірці знань з
питань охорони праці.______________________________________________________________________________
5  ̂НПАО П 0.00-4.15-98 П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці.______________________
6. НПАО П 0.00-4.35-04 Типове полож ення про службу охорони праці.______________________________
7. НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок спож ивачів._____________
8.НПАОП 0.00-1.81-18 П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під 
тиском. 
9.НПАОП 0.00-1.71-13 П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.______
10.НПАОП 0.00-1.62-12 П равила охорони праці на автомобільному транспорті.____________________
11 .Порядок розслідування та обліку нещ асних випадків, проф есійпі захворю вань та аварій на 
виробництві._________________________________________________________________________________________
12. Порядок проведення м едичних оглядів працівників певних категорій.__________________________
13. Кодекс законів про працю  У країни.______________________________________________________________
14.НПАОП 0.00-1.83-18 П равила охорони праці під час експлуатації навантаж увачів._______________
15.НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочом у місці
16. НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
та інші нормативно-правові акти в друкованом у вигляді, які знаходяться у вільному доступі в 
кабінеті охорони праці.______________________________________ ___________ _________  .
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальном у 
органі Держпраці / 6?  2 0 ^ р '.  №  /£ ? _______ .

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.
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