
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо- 

комерційна______сЬірма______«РАДІУС»______ЛТД______________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Д н іп р о ,  вул . Ч є р н и ш є в с ь к о г о ,  буд.11 а. прим.20_______________________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 20200379________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_________Бабенко А н д р ій  Петрович____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (056) 713-48-54, Е-ітаіІ:20200379@икг.пеі___________________________
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;
______________ територія України________________________
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____________________

(найменування страхової компанії,

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами згідно Постанові 
Кабінету М ін іс т р ів  України №1788 від 16.08.2002 р о к у  на підприємстві 
страхування не проводиться т.ш не є об’єктом підвищеної небезпеки

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці 10.03.2020р. _______________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Бабенко А н д р ій  Петрович________________________________________•
(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:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________

(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,
ЗО робочих місць, з них на 19 існує підвищений ризик виникнення 

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

Адміністративне приміщення за адресою : Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, вул. Чернишевського, 6у а . 11 А, приміщення 20, (оренда): 
складське приміщення за адресою: м. Дніпро, пров. Біологічний, 26, 
гараж 331, блок №9, 1-ша черга (оренда); м. Дніпро, пр-кт Богдана 
Хмельницького, буд. 156-А, корп. Ж-1 (оренда).__________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурні їх підрозділів)
Інші відомості
На ТОВ ВКФ «РАДІУС» ЛТА наказами по підприємству призначені: 
-Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства - виконавець робіт Кузнецов Е.В., наказ № 6-ОП від 
05.03.2019р .
-Відповідальний за технічний стан, безпечну експлуатацію та зберігання 
балонів, виконавець будівельних робіт Кухар В.Ю., № 4-ОП від 05.06.2020р. 
-Відповідальний за охорону праці під час роботи з інструментами та 
пристроями - менеджер з постачання Маєва О.Ю., № 5-ОП від 05.06.2020р. 
Відповідальний за безпечне виконання робіт на висоті, виконавець 
будівельних робіт Бабець А.О., наказ, № 6-ОП від 05.06.2020р.
Інша документація системи управління охороною праці:
1. Положення про комісію з питань охорони праці, наказ № 4-ОП від 
05.03.2019р.
2. Программа вступного інструктажу з питань охорони праці, наказ № 13- 
ОП від 05.03.2019р.
3. Программа первинного інструктажу з питань охорони праці, наказ № 14- 
ОП від 05.03.2019р.
4. Перелік інструкцій з охорони праці, наказ №8-ОП від 05.03.2019р.
5. Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві, наказ № 
9-ОП від 05.03.2019р.
6. Положення п р о  порядок забезпечення працівників ТОВ ВКФ «Радіус» ЛТД 
спецодягом, спецвзуттям, та іншими засобами індивідуального захисту, 
наказ № Ю -О П від 05.03.2019р.
7. Положення про медичний огляд працівників певних категорій, наказ №11- 
ОП від 05.03.2019р.
8. Нака зом № 12-ОП від 05.03.2019р. затверджений перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

Згідно наказу № 2-ОП від 05.06.2020р. створена комісія з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Інженер з охорони праці - Хакімова Тетяна Антоліївна.
Члени комісії: Головний інженер - Іванов Дмитро Миколайович.

Виконавець будівельних робіт - Кузнецов Едуард Валентинович.



Комісія пройшла навчання та перевірку знань відповідних до Правил по
охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, та 
мають посвідчення про перевірку знань.
Інженер з охорони праці Хакімова Тетяна Анатоліївна пройшла навчання в 
ТОВ «Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку 
знань в комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Охорона праці- 
загальний курс». Протокол N9 81-509-20 від 05.06.2020р. Перевірку знань згідно 
НПАОП4Р. 1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» IV група з електробезпеки до і вище ЮООВт. Протокол № 81- 
0168ЕЛ-2020 від 05.06.2020р.
Директор Бабенко Андрій Петрович пройшов навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ 
КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного управління 
Аержпраці у Дніпропетровській області курсу «Охорона праці-загальний 
курс». Протокол № 48/4.4/2019 від 04.03.2019р. Пройшов навчання в ТОВ 
«УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 
184 від 19.02.2019р . '
Головний інженер Іванов Дмитро Миколайович пройшов навчання в ТОВ 
«УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області курсу «Охорона праці- 
загальний курс». Протокол № 48/4.4/2019 від 04.03.2019р. Пройшов навчання в 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП 0.00-1.76-
15, АБИ В 2.5-2001, Газопостачання «Правила безпеки систем 
газопостачання». Протокол № 321 від 20.03.2019р.
Виконавець будівельних робіт Кузнецов Едуард Валентинович пройшов 
навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії 
Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області курсу 
«Охорона праці-загальний курс». Протокол № 198 від 21.03.2019р. Пройшов 
навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії 
Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП
0.00-1.76-15, АБИ В_2.5-2001, Газопостачання «Правила безпеки систем
газопостачання». Протокол№ 321 від 20.03.2019р. Пройшов навчання в ТОС. 
«УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», IV група з 
електробезпеки до і вище ЮООВт. Протокол № 268 від 22.02.2019 р. Пройшов 
навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії 
Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском». П р о т о к о л  № 154 від 13.02.2019р. Пройшов навчання в 
ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП 0.00-1.15-
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 
184 від 19.02.2019р. Пройшов навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
«ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного управління Аержпраці у 
Дніпропетровській області, згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці підчас виконання робітна висоті». П р о т о к о л  № 184 від 19.02.2019р. 
Виконавець робіт Бабець Антон Олександрович пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області к у р с у  «Охорона праці-загальний



курс». Протокол № 81-509-20 віл 05.06.2020р. Перевірку знань згідно
НПАОП4Р.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» IV група з електробезпеки до і вище ЮООВт. Протокол № 81- 
0168ЕЛ-2020 від 05.06.2020р. Пройшов навчання в ТОВ «Навчальний- 
виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ 
Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментами та пристроями» та згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
Протокол № 81-509-20 від 05.06.2020р.______ _______ ____________________

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

На Товаристві функціонує система управління охороною праці (СУОП), яка 
за необхідністю гіереглядається за для приведення до відповідності змін в 
Законодавстві. Структура СУОП завдання та функції управління охороною 
праці, розподіл обов'язків і відповідальності посадових осіб визначено в 
Положенні про систему управління охороною праці, затвердженому 
наказом директора від 05.03.2019р. № 1-ОП. На підприємстві, наказом № 2- 
ОП від 05.03.2019р. створена Служба охорони праці та діє Положення про 
службу охорони праці, затверджене наказом директора від 05.03.2019р. № 
3-ОП. Призначені особи, які відповідають на дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. 
Відповідальним із загальних питань з охорони праці на підприємстві 
являється інженер з охорони праці Хакімова Т.А., наказ № 3-ОП від 
05.06.2020р .___________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві ТОВ ВКФ «РААІУС» ЛТА, наказом N9 9-ОП від 05.03.2019р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт: Інструкції по Форм і і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00- 
4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

____ІнструкціяіМр і . Вступний інструктаж з охорони праці.
2. Інструкція №2. Загальнообє'ктова інструкція з питань охорони праці.
3. Інструкція N93. По загальній електробезпеці (відповідає першій 
кваліфікаційний групі).
4. Інструкція №4. Загальна для працівників підприємства ТОВ ВКФ 
«РААІУС» ЛТА.
5. Інструкція №5. Інструкція з охорони праці для газозварювальника.
6. Інструкція N96. Аля монтажника будівельного під час виконання робіт з 
монтажу металевих та залізобетонних конструкцій.
7̂____ Інструкція N97. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на
висоті.
8____ . Інструкція N98. При роботі з ручним інструментом та пристроями.
9____ . Інструкція N99. При роботі з електроінструментом.
10. Інструкція №10. Інструкція з охорони праці для лицювальника- 
плиточника.
11. Інструкція N911. Аля водія автотранспортних засобів.
12. Інструкція N912. Про роботі із застосуванням переносних драбин.
13 . Інструкція N913. Інструкція з о х о р о н и  праці під час монтажу й
експлуатації риштувань і помостів.
14. Інструкція N914. Інструкція з охорони праці для стропальника.
15. Інструкція N915. Аля лицювальника синтетичними матеріалами.
16. Інструкція N91 6. Аля покрівельника.



17. Інструкція N917. Інструкція з охорони праці для монтажника
гіпсокартонних конструкцій.
18. Інструкція N918. Інструкція з охорони праці для маляра.
19. Інструкція №19. Інструкція з охорони праці при експлуатації та 
зберіганні балонів.
20. Інструкція N920. З надання першої долікарської допомоги.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та 
охорони праці:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.
-Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
-Журнал реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків.
-Журнал протоколів перевірки знань.
-Журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у персонала з групою №1 
за правилами електробезпеки.
-Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента та інші.

На підприємстві наказом № 15-ОП від 05.03.2019 року затверджено та 
введено у дію положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіях з перевірки знань з питань охорони праці. Наказом № 16-ОП від 
05.03.2019 року, затверджено план - графік, згідно якого проводиться 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками 
проводяться інструктажі з охорони праці у відповідносгі до вимог чинного 
законодавства.
Газозварник Тучапський Володимир Михайлович пройшов навчання в ТОВ 
«УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії Головного 
управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП 0.00-1.81- 
18 «Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». Протокол N° 155 від 13.02.2019р. Пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під 
час роботи на висоті». Протокол № 81-509-20 від 05.06.2020р.
Монтажник санітарно-технічного устаткування Гірко Сергій Олександрович 
пройшов навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку 
знань комісії Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області, 
згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». Протокол № 155 від 13.02.2019р. 
Пройшов навчання в ТОВ «Навчальний-виробничий центр «Професійна 
безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу 
«Правила охорони праці під час роботи на висоті». Протокол № 81-509-20 від 
05.06.2020р.
Лицювальник-плиточник Мостипан Володимир Михайлович пройшов 
навчання в ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» та перевірку знань комісії 
Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській області, згідно НПАОП 
0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». Протокол N9 127 від 07.02.2019р. Пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під 
час роботи на висоті». Протокол N9 81-509-20 від 05.06.2020р.



Виконавець робіт Кухар В’ячеслав Юрійович пройшов навчання в ТОВ
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Охорона праці-загальний 
курс». Протокол № 81-509-20 від 05.06.2020р. Перевірку знань згідно 
НПАОП4Р.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» IV група з електробезпеки до і вище ЮООВт. Протокол № 81- 
0168ЕЛ-2020 від 05.06.2020р. Пройшов навчання в ТОВ «Навчальний- 
виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ 
Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під час роботи 
на висоті» та згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол № 81-509-20 від 
05.06.2020р.
Покрівельник Шендерук Віктор Петрович пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області, згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
Протокол № 81 -509-20 від 05.06.2020р.
Менеджер з постачання Маєва Ольга Юріївна пройшла навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментами та пристроями». Протокол N9 81-509-20 від 
05.06.2020р.
Лицювальник_______синтетичними матеріалами_______ Кононов Амитро
Володимирович,пройшов навчання в ТОВ «Навчальний-виробничий центр 
«Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Аержпраці у Київській 
області курсу «Правила охорони праці під час роботи на висоті». Протокол 
№ 81-509-20 від 05.06.2020р.
Маляр-штукатур Рагулін Володимир Володимирович пройшов навчання в 
ТОВ «Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку 
знань в комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони 
праці під час роботи на висоті». Протокол N9 81-509-20 від 05.06.2020р. 
Технік-електрик Горпинич Євген Гр и г о р о в и ч  пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під 
час роботи на висоті». Протокол № 81-509-20 від 05.06.2020р. перевірку знань 
згідно НПАОП4Р.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» IV група з електробезпеки до і вище ЮООВт. Протокол № 81- 
01 68ЕЛ-2020 від 05.06.2020р.
Монтажник сталевих та залізобегонних конструкцій Мітленко Сергій 
Вікторович пройшов навчання в ТОВ «Навчальний-виробничий центр 
«Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ Аержпраці у Київській 
області курсу «Правила охорони праці під час роботи на висоті» та згідно 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила о х о р о н и  праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». Протокол N9 81-509-20 від 05.06.2020р. 
Маляр-штукатур Решетняк Іван Леонідович пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області к у р с у  «Правила охорони праці під 
час роботи на висоті». Протокол № 81-509-20 від 05.06.2020р.
Покрівельник Юрченко Павло Григорович пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області к у р с у  «Правила охорони праці під 
час роботи на висоті» та згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці



під час експлуатації обладнання, що працює піл тиском». Протокол № 81- 
509-20 від 05.06.2020р .
Покрівельник Ф едоренко Михайло Григорович пройшов навчання в ТОВ 
«Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в 
комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під 
час роботи на висоті» та згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Протокол 
№ 81-509-20 від 05.06.2020р.
Монтажник гігісокартонних конструкцій Ворона Сергій Едуардович пройшов 
навчання в ТОВ «Навчальний-виробничий центр «Професійна безпека)) та 
перевірку знань в комісії ГУ Аержпраці у Київській області курсу «Правила 
охорони праці під час роботи на висоті». Протокол № 81-509-20 від 
05.06.2020р .
Маляр Каліновський Ю рій Андрійович пройшов навчання в ТОВ «Навчальний- 
виробничий центр «Професійна безпека» та перевірку знань в комісії ГУ 
Аержпраці у Київській області курсу «Правила охорони праці під час роботи 
на висоті». Протокол № 81-509-20 від 05.06.2020р._____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

___На Товаристві в__наявності необхідна експлуатаційна документація,
паспорти та інструкції на обладнання та засоби індивідуального захисту, яке 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
- Пояси запобіжні, типу ПП1-Г1 1-2-1420 У1.1 (зав/інв. № 002846, № 002896, N91, 
N92, №3, №01594). Акт випробування № 0906.20/1 П від 09.06.2020р. 
-Арабина-трансформер, артикул 90210576, 2019р.в.,Україна. Акт 
випробування №41 від 20.05.2020р.
-Арабина металева багатофункціональна М4*3, 2017р.в., Словакія. Акт 
випробування N9 42 від 20.05.2020р.
-Електрозахисні засоби. Протокол N9 33 2/090620 від 09.06.2020р.
-Ручний електроінструмент. Протокол N° ЗС 15/230420 від 23.04.2020р.
Всі працівники підприємства, згідно вимогам НПАОП 0.00-4.01-08 

«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»: костюми 
вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каски захисні з 
підшоломником, окуляри захисні, респіратори, жилети сигнальні, маски 
зварювальника та інше. Засоби індивідуального захисту використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (при 
необхідності) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.______________ _____________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Матеріально-технічна база відповідає вимогам Законодавства про охорону 
праці та промислової безпеки. Перелік законодавчих та нормативно- 
правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки:
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.11р. По р я д о к  видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Закон України «П р о  об'єкти підвищеної небезпеки».
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів.



Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-181-18 Правила охорони праці підчас експлуатації обладнання, 
що працює під тиском.
НПАОПО.ОО-1.1 6-96 Правила атестації зварників.
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місті.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання 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 і затвердження власником 
нормативних актів,що діють на підприємстві
НПАОП___0.00-7.11-12 Загальні відомості стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників.
Підприємство м ає комплект СНиП, АБН відповідно до замовлених видів 
робіт. На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові 
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою 
та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з 
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та 
друкованих видань.____________________________________________________

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

Декларація зареєстрована у журналі 
господарювання у територіальному органі 
у? 2С^о.

№ __________ .

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.".

обліку с у б ’єктів 
Держпраці ___
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