
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Приватне Підприємство « Металомонтаж»________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49051, м.Дніпро, вул.Олександра Оцупа, 2 КОД ЄДРПОУ 24612334,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Величко Марина Анатоліївна, (056)371-66-19_____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, ном ер телефону,

е-таіІ:теІаІІ7ауоС @ орїїта.сот.иа______________________________
телеф аксу, а д реса  електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і ном ер  паспорта,

ким і коли виданий, м ісце  проживання, реєстраційний ном ер  облікової картки платника

податків, ном ер телеф ону, телеф аксу, а д реса  електронної пошти;

м ісц е  виконання робіт підвищеної небезпеки та /аб о  експлуатації (застосування)

49051, м. Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2_______________________
маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди ПрАТ «СК МЕГА-ПОЛІС»______________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу 1 рік, договір №17303-14 від 26.05.2020р.__
строк дії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
___________________________ 04.03.2020р.___________________________

(дата проведення аудиту)

Я,_______Величко Марина Анатоліївна__________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани:___________________________
Дизель-електричний кран ДЕК-251, 1993р.в., Росія, заводський №7407,

та /аб о  маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

мостовий кран 10-С-16.5-12-У1-2,1984 р.в.,СРСР, заводський № 491457,
тип або м арка (за наявності),



мостовий кран 10-С-16,5-12-У1-2,1985р.в.,СРСР, заводський №50975,
ном ер партії, дата виготовлення, країна походження, які

козловий кран КК-20-321306, 1979 р.в., Україна, заводський №1306.______
виконуються та /або  експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць-11, у тому числі тих, на яких існує підвищений_____
кількість робочих місць, у тому числі тих,

ризик виникнення травм 8;___________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне та виробничі приміщення а також відкрита територія складу за
будівель і споруд  (приміщень),

адресою м.Дніпро, вул. Олександра Оцупа, 2 експлуатуються за дого-
виробничих об'єктів

вором оренди №2А від 01.01.2013 року у Приватного Підприємства
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

«Завод Металомонтаж»___________________________________________

Інші відомості:

заступник директора Величко Антон Олександрович, головний інженер 

Капуста Василь Васильович, інженер з охорони праці Білашенко 

Вячеслав Олександрович, технічний директор Олійник Юрій Іванович 

пройшли навчання в ТОВ «Професіонали» та учбовому комбінаті ТОВ 

«Дніпробуд», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці

у Дніпропетровськійобласті:_________________________________________

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 

(домедичної )допомоги потерпілим (витяг з протоколу № 05-03/19 від 

20.03.2019р.та № 181/4.4/2019 від22.07.2019р.): НПАОП 0.00-1.15-07 

Правили охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з 

протоколу №12/03 від 20.03.2019 р.): НПАОП 0.00-1.80-18 Правила 

охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв відповідного обладнання (витяг з протоколу 

№07/03 від 20.03.2019р.): НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем 

газопостачання (ДБН В 2.5-20-2001) (витяг з протоколу №08/03 від 

20.03.2019р.: НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної 

експлуатації посудин, що працюють під тиском (витяг з протоколу № 

11/03 від 20.03.2019р): НПАОП00.0-1.71-13 Правила охорони праці під 

час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу №10/03 

від 20.03.2019р): ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, ( ІУ, V група з електробезпеки до



і вище 1000 В- витяг з протколу №1379 від 15.11.2019р.), ( IV група з 

електробезпеки до 1000 В-витяг з протоколу №853 від

12.007.2019р.);____________________________________________________

Наказом №12 від 20.03.2019р. головного інженера Капусту Василя 

Васильовича призначено відповідальною особою за організацію 

нагляду за утриманням в справному стані та безпечною 

експлуатацією вантажо-підіймальних кранів та машин , знімних 

вантажозахоплюючих пристроїв кранових колій та тари, який пройшов 

навчання в учбовому комбінаті ТОВ «Лніпробуд», перевірка знань 

комісією Головного управління Лержпраці у Дніпропетровській 

області: законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 

першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 

пожежної безпеки (витяг з протоколу №1060 від 05.09.2019 р.), ПБЕЕС, 

ПТЕЕС, ППБУ, (V група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з протоколу 

№1063 від 06.09.2019 р.); НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 

час роботи з інструментом та пристроями (витяг з протоколу №06-12

33 від 04.02.2020 р.);___________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в 

комісії підприємства згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни 

праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 

електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №3 від 27.03.2019 р.), 

ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (III група з електробезпеки до і вище 1000 В) 

(протокол №4 від 28.03.2019 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони 

праці, під час експлуатації вантажо-підіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання (протокол №5 від 05.02.2020 р.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають які відповідають за дотриманням вимог законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №1-0П від 22.01.2019р. на підприємстві реорганізована 

служба з охорони праці; Наказом №3-0П від 22.01.2019р.переглянуто, 

затверджено та введено в дію Положення про службу охорони 

праці; Функції служби охорони праці покладені на інженера з



охорони праці Білашенка Вячеслава Олександровича (наказ № 33-ОП

від 08.07.2019р.);__________________________________________________
наявністю служби охорони праці

Наказом №5-ОПвід 22.01.2019р. переглянуто, затверджено та введено в 

дію Положення про проведення навчання та первірку знань з питань 

охорони праці, формуються план-графіки проведення навчання; На 

підприємстві наказом від 08.07.20019р. №35-ОП оновлено комісію з 

перевірки знань з питань охорони праці: Голова комісії -заступник 

директора Величко А.О., члени комісії: Капуста В.В., Білашенко В.О., 

Кива С.М.________________________________________________________

Кранівники: 1 .Біла Т.М. закінчила професійне навчання та м ає 

посвідчення №4954 видане Новомосковським технічним училищем 

№2, апройшла спеціальне навчання та перевірку знань Закону 

України «Про охоронупраці» та прийнятих згідно з ним нормативно- 

правових актів, надання долікарської допомоги потерпілим від 

нещасних випадків, пожежної безпеки, правил поведінки у разі 

виникнення аварії та «Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», 

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 

охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» комісією 

ПП «Металомонтаж» (протокол №4 від 25.02.2020р., електробезпеки 

(ПБЕЕС,ПТЕЕС,ППБ) в обсязі ІІІ групи до 1000В в ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд».(витяг з протоколу 1321 від 30.11.2019р).__________________

2. Дуванов В.В. закінчив професійне навчання та м ає посвідчення 

№12577 видане за рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» , пройшов спеціальне навчання та перевірку 

знань Закону України «Про охорону праці» та прийнятим згідно з ним 

нормативно-правових актів, надання долікарської допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, пожежної безпеки, правил



поведінки у разі виникнення аварії та «Порядку розслідування та обліку

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт» комісією ПП «Металомонтаж» (протокол №4 

від 25.02.2020р.) електробезпеки (ПБЕЕС,ПТЕЕС,ППБ) в обсязі ІІІ групи до 

1000В в ТОВ «Учбовий комбінат «Лніпробуд» (витяг з протоколу №1321 

від 30.11.2019р.___________________________________________________

3. Юрченко Н.Ю. закінчила професійне навчання та м ає посвідчення 

№28804, видане за рішенням кваліфікаційної комісії 

Дніпропетровського державного інституту технічного навчання, 

пройшла спеціальне навчання та перевірку знань Закону України «Про 

охорону праці» та прийнятих згідно з ним нормативно-правових актів, 

надання долікарської допомоги потерпівшим від нещасних випадків, 

пожежної безпеки, правил поведінки у разі виникнення аварії та 

«Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань та аварій на виробництві», «Правил охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт» комісією ПП «Металомонтаж» (протокол №4 

від 25.02.2020р.), електробезпеки (ПБЕЕС,ПТЕЕС,ППБ) в обсязі ІІІ групи до 

1000В в ТОВ «Учбовий комбінат «Лніпробуд» (витяг з протоколу від 

02.03.2020р. № 196)_______________________________________________

Стропальники: 1.Рибак П.С. закінчив професійне навчання та м ає 

посвідчення №16590 видане за рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ 

«Учбовий комбінат «Лніпробуд», пройшов спеціальне навчання та 

перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та прийнятих 

згідно з ним нормативно-правових актів, надання долікарської



допомоги потерпілим від нещасних випадків , пожежної безпеки,

правил поведінки у разі виникнення аварії та «Порядкурозслідування та 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт» комісією ПП «Металомонтаж» (протокол №1 

від 24.02.2020р.)__________________________________________________

2. Пьосов О.А. закінчив професійне навчання та м ає посвідчення 

№16589 видане за рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд», пройшов спеціальне навчання та перевірку 

знань Закону України «Про охорону праці» та прийнятих згідно з ним 

нормативно-правових актів, надання долікарської допомоги 

потерпілим від нещасних випадків , пожежної безпеки, правил 

поведінки у разі виникнення аварії та «Порядкурозслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт» комісією ПП «Металомонтаж» (протокол №1 

від 24.02.2020р.)__________________________________________________

3. Візір Л.І. закінчив професійне навчання та м ає посвідчення №13401 

видане за рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд», пройшов спеціальне навчання та перевірку знань Закону 

України «Про охорону праці» та прийнятих згідно з ним нормативно- 

правових актів, надання долікарської допомоги потерпілим від 

нещасних випадків , пожежної безпеки, правил поведінки у разі 

виникнення аварії та «Порядкурозслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві»,



«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 

охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» комісією 

ПП «Металомонтаж» (протокол №1 від 24.02.2020р.)__________________

4.Антіпов В.М. закінчив професійне навчання та м ає посвідчення 

№49206 видане за рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбовий 

комбінат «Лніпробуд», пройшов спеціальне навчання та перевірку 

знань Закону України «Про охорону праці» та прийнятих згідно з ним 

нормативно-правових актів, надання долікарської допомоги 

потерпілим від нещасних випадків , пожежної безпеки, правил 

поведінки у разі виникнення аварії та «Порядкурозслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт» комісією ПП «Металомонтаж» (протокол №1 

від 24.02.2020р.)__________________________________________________

5. Фоменко О.В. закінчив професійне навчання та м ає посвідчення 

№230 видане за рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ «Учбовий 

комбінат «Лніпробуд», пройшов спеціальне навчання та перевірку 

знань Закону України «Про охорону праці» та прийнятих згідно з ним 

нормативно-правових актів, надання долікарської допомоги 

потерпілим від нещасних випадків , пожежної безпеки, правил 

поведінки у разі виникнення аварії та «Порядкурозслідування та обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 

виробництві», «Правил охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-



розвантажувальних робіт» комісією ПП «Металомонтаж» (протокол №1

від 24.02.2020р.)___________________________________________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та

затвердження № 14-ОП від 23.01.19р.).___________________

-№6 Інструкція з надання першої допомоги потерпілим від нещасних 

випадків;_________________________________________________________

-№22 Інструкція з охорони праці для стропальника;__________________

-№23 Інструкція з охорони праці для машиніста мостового крану;

-№24 Інструкція з охорони праці при виконанні вантажно-розван

тажувальних робіт;_______________________________________________

- №25 Інструкція з охорони праці для осіб, відповідальних за утримання 

у справному стані вантажопідіймальних кранів;_____________________

-№26 Інструкція з охорони праці при проведенні технічного огляду та

випробування вантажопідіймальних кранів;_________________________

Наказом №74-ОП від 26.12.2019р. оновлено та затверджено порядок

проведення інструктажів з охорони праці;_________________________

Наказом №17-ОП визначено порядок забезпечення праціючих

спецодягом та засобами індивідуального захисту;___________________

Наказом №20-0П призначено відповідальних осіб за безпечне

виконання робіт з підвищеною небезпекою;________________________

Працівники підприємства ПП "Металомонтаж". що зайняті на роботах 

підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на 

роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком проведення 

медичних оглядів працівників певних категорій". затвердженим

наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246._________________________

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони 

праці та пожежної безпеки (вводний та на робочому місці) з 

записами в Журналах (вводного інструктажу та на робочому місці).

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



На підприємстві ведуться наступні журнали : журнал реєстрації 

вступного інструктажу з питань охорони праці, журнали реєстрації 

інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками 

про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 

інструктажів , журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал 

обліку видачі інструкційз охорони праці на підприємстві, журнал 

протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 

вахтові журнали, журнали обліку та огляду такелажних засобів, 

механізмів та пристроїв, журнал обліку обладнання.________________

На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 розроблені та затверджені 

директором підприємства графіки проведення навчань для робітників 

та керівників та інженерно-технічних працівників, програму навчання з 

питань охорони праці за професіями.Розроблена та затверджена 

директором підприємства Програма вступного інструктажу з питань 

охорони праці та перелік питань для проведення первинного 

інструктажу з питань охорони праці. Розроблені та затверджені 

директором підприємства програми стажувань за професіями, 

проводяться засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 

та допуску до самостійної роботи новоприйнятого персоналу. 

Результати засідання комісії оформлюються протоколами та 

відповідними наказами по підприємству.__________________________

Вантажопідіймальні крани ПП «Металомонтаж». які представлені в 

даній декларації, відповідають вимогам: Закону України «Про охорону 

праці», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 

відповідного обладнання», затверджених Наказом Міністерства 

соціальної політики України 19.01.2018р. №62 та зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 27.02.2018р. за № 244/31696 та іншим 

нормативним документом._______________________________________



Для забезпечення надійної і безпечної експлуатації

вантажопідіймальних кранів протягом встановленого терміну служби 

ПП «Металомонтаж» забезпечує їх утримання в справному стані 

шляхом організації нагляду, технічного обслуговування, технічного 

огляду та ремонту._______________________________________________

Технічне обслуговування та ремонт проводяться працівниками ТОВ 

«РЕСУРС-ДІАГНОСТИКА» та сторонніх профільних організацій (за 

договорами) згідно з затвердженим директором підприємства 

Регламентом заходів з технічного обслуговування та ремонту кранів, 

який затверджується щорічно. Після проведення ремонтних робіт, 

працівник, відповідальний за утримання вантажопідіймальних кранів у 

справному стані, робить запис про результати перевірки та 

випробування в журналі нагляду (паспорті).________________________

Наказом «Про допуск до роботи та закріплення за обладнанням 

працівників, які експлуатують вантажопідіймальні крани, підіймальні 

пристрої та відповідне обладнання» №41-ОП від 06.03.2020р.допущені 

до виконання своїх обов’язків обслуговувальний та експлуатаційний 

персонал (кранівники, стропальники)._____________________________

Забезпечується в установлені строки проведення технічного огляду 

(часткового або повного) та експертні обстеження обладнання з 

відповідними записами в журналах нагляду (паспортах) технічними 

експертами, що їх здійснювали, а саме:___________________________

1. Дизель-електричний кран ДЕК-251, 1993 р.в., Росія, заводський №7407 

дата наступного ЧТО- 21.01.2021 р. ПТО-21.01.2022р.;_________________

2. Мостовий кран мостовий кран 10-С-16,5- 12-У1 -2,1984 р.в.,СРСР, 

заводський № 491457, дакта наступного ЧТО-21.01.2021р. ВПТО- 

22.02.2022р._____________________________________________________



3. Мостовий кран 10-С-16,5- 12-У1 -2,1985р.в., СРСР, заводський

№50975, дата наступного ЧТО-21.01.2021р. ВПТО-22.02.2022р.

4. Козловий кран КК-20-32-13-06, 1979 р.в., Україна, заводський №1306. 

дата наступного ЧТО-21.01.2021 р. ПТО-21.01.2022р.___________________

Забезпечується обстеження кранових колій. В наявності відповідні Акти 

обстеження кранових колій._______________________________________

Забезпечується проведення електротехнічних вимірів ізоляції 

електропроводки, кабелів та електрообладнання, вимірювання опору 

заземлення кранової колії. В наявності відповідні Технічні звіти._________

експ луатаційн о ї до кумен тації

У відповідності до ст.17 Закону України «Про охорону праці», 

працівники ПП «Металомонтаж» своєчасно проходять попередні 

(періодичні) медичні огляди._______________________________________

Працівники підприємства, відповідно до НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 

вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників» забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. 

Відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 

здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального 

захисту на робому місці» забезпечені сертифікованим спецодягом, 

спецвзуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі, а 

саме: для кранівникіа-касказахисна, костюм б/в, футболка б/в, 

напівчеревики, рукавички б/в, взимку на зовнішніх роботах: куртка 

утеплена, штани утеплені, жилет утеплений, черевики утеплені. Для 

стропальника: - каска захисна, костюм б/в, футболка б/в, 

напівчеревики з металевим носком , рукавиці шкіряні для 

стропальника. Взимку на зовнішніх роботах: куртка утеплена, штани 

утеплені, підшоломник утеплений, черевики утеплені, рукавиці шкіряні 

утеплені для стропальника. На кожного працівника заведена 

особиста картка видачі та повернення ЗІЗ._________________________
засобів індивідуального захисту



На підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих та

нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової 

безпеки, який включає: Закон України «Про охорону праці»; 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»: «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): НПАОП 0.00-2.01

05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»: 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 0.00-1.15-07 

«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»: 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»: НПАОП 

0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання» та інші. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді 

знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці._____________

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.



На п ід п р и є м с т в і  обладнаний куток з о х о р о н и  праці, до якого 

забезпечений вільний д о с т у п  працівників . ллетою якого є проведення

навчання працівників з питань о х о р о н и  праці, наглядна агітація та 

пропаганда безпечних умов праці, профілактика аварій, виробничого 

травматизму і професійних захворювань. Куток з охорони праці 

забезпечено нормативно-правовими актами, ін с т р у к ц ія м и  з о х о р о н и  

праці, схемами, наглядними матеріалами, тощо.__________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці

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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