
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМ СТВО «ПЕРЕСУВНА_______________
МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №44» ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ __________________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ТРЕСТ .ІП ІІІРО ВО .ІБУ .І»__________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________53265, Дніпропетровська обл., Н ікопольський район, село Південне,_______
____________________________ вулиця Ц ентральна, буд. 11._______________________________

місцезнаходження,
_________________________________ код ЄДРПОУ 01035609_______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________ Директор П еньківський Віктор Карольович_______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
________________ тел. +38 (068) 52 48 556, +38 ( 066) 18 95 263, , е-
mail:Dpmk444@ ukr.net_________________________________________________________________________

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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
_______________ на території У країни відповідно укладених договорів__________________

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

__________________________________ договір не укладався______________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.03.2020 року

(дата проведення аудиту)

Я, П еньківський Віктор Карольович____________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки:_________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
Вантажопідіймальні крани:__________________________________________________
-_ кран автомобільний типу КС-3575А, зав. № 9541, 1987 р. виготовлення, 
СРСР__________________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

mailto:Dpmk444@ukr.net


які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
кількість робочих місць: 5, на яких існує ризик виникнення травм: 3_______________

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

підприємство має офісне приміщення -1 яке знаходиться за адресою м. Нікополь,____________
вул. Лісова 7____________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, енергетик 
Богданов O.M.. Наказом № 46 від 07 березня 2019 р.
Відповідальним по нагляду за утриманням і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів і машин, механік Сивцов O .I, Наказом № 50 від 16.03.2020 р. призначено:
Відповідальним за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів і машин, за 
безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами і машинами виконроба Комяков O.
І., Наказом № 70 від 20.03.2020 р.

Рсоби підприємства відповідальні за виконання робіт підвищеної небезпеки, які мають право 
видавати наряд - допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою, а саме: П
протокол № 32/25-17 від 20.09.2017р. «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», 
посвідчення № 32/25-17-6:
протокол № 32/29-17 від 25.10.2017р. «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення № 
32/29-17-6 (IV гр. до 1000В);
протокол №32/30-17 від 25.10.2017р. «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАРП 0.00-1.15-07 посвідчення № 32/30-17-1.
протокол № 32/33-18 від 30.08.2018р. «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАРП 0.00-1.81-18 посвідчення № 32/33-18-24: 
протокол №32/41-18 від 24.10. 2018р. «Правила безпеки систем газопостачання» НПАРП 
0.00— 1.76-15 посвідчення № 32/41-18-1.
протокол №1133 від 25.10.2018 ДБН А 3.1-5:2016 організація будівельного виробництва 
посвідчення 1224 ТОВ УК «Дніпробуд».
протокол № 19-100 від 11.09.2019р. НПАOП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» посвідчення № 8802 ТОВ УЦ з OП «ПРЕСТИЖ» 
протокол № 1367 від 12.11.2019р. НПАOП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» посвідчення №17080 ТОВ УК «Дніпробуд»
Протокол № 202 від 28.02.2020 НПАOП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці 
Oхорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А.3.2-2-2009) посвідчення № 175 
ТОВ «УЦ з OП «ПРЕСТИЖ»
Протокол № 00234 від 25.02.2020 НПАOП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 205 ТОВ «УЦ з OП «ПРЕСТИЖ»
Протокол № 89 від 10.03.2020р. НПАOП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
посвідчення №069, ТОВ «УЦ з OП «ПРЕСТИЖ»
Перевірка знань комісією Головного управління Держпратті у Дніпропетровській області.
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ____ № 1 від
02.01.2020 р.). Голова комісії -  директор ДП «ПМК 44» ТДВ «Трест Дніпробуд» 
Пеньківський В.К. та члени комісії:
Пеньківський Oлексій Вікторович -  інженер з охорони праці, пройшов навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ»



протокол № 32/25-17 від 20.09.2017р. «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», , 
посвідчення № 32/25-17-8;
протокол № 32/29-17 від 25.10.2017р «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення 
№32/29-17-10 (Угр. до 1000в);
протокол № 32/24-17 від 25.10.2017р «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення № 32/24-17-2;
протокол № 32/33-25 від 30.08.2018р «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №32/33-18-25; 
протокол № 32/41-18 від 24.10. 2018р «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 
0.00— 1.76-15 посвідчення № 32/41-18-2;
протокол №1133 від 25.10.2018 ДБН А 3.1-5:2016 організація будівельного виробництва 
посвідчення № 1230 ТОВ УК «Дніпробуд»
протокол № 19-100 від 11.09.2019р. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» посвідчення № 8797 ТОВ УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ» 
протокол № 487 від 23.05.2018р. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» посвідчення №4512 ТОВ УК «Дніпробуд»
Протокол № 202 від 28.02.2020 НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А.3.2-2-2009) посвідчення № 178 
ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»
Протокол № 00234 від 25.02.2020 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 208 ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ» 
Протокол № 89 від 10.03.2020р. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
посвідчення №068, ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»
Перевірка знань комісією Головного управління Держпратті у Дніпропетровській області. 
Комяков Олексій Іванович -  виконавець робіт пройшов навчання в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ»
протокол № 32/35-18 від 13.09.2018р. «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», , 
посвідчення № 32/35-18-11;
протокол № 32/29-17 від 25.10.2017р «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення 
№32/29-17-7 (Угр. до 1000в);
протокол № 32/38-18 від 27.09.2018р «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення № 32/38-18-7;
протокол № 32/33-18 від 30.08.2018р «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №32/33-18-26; 
протокол № 32/41-18 від 24.10. 2018р «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 
0.00— 1.76-15 посвідчення № 32/41-18-3;
протокол №1133 від 25.10.2018 ДБН А 3.1-5:2016 організація будівельного виробництва 
посвідчення № 1230 ТОВ УК «Дніпробуд»
протокол № 19-100 від 11.09.2019р. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» посвідчення № 8803 ТОВ УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ» 
протокол № 1367 від 12.10.2019р. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» посвідчення №17083 ТОВ УК «Дніпробуд»
Протокол № 202 від 28.02.2020 НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А.3.2-2-2009) посвідчення № 180 
ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»
Протокол № 00234 від 25.02.2020 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 204 ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»



Протокол № 89 від 10.03.2020р. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
посвідчення №067, ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Богданов Олександр Миколайович - енергетик, навчання пройшов в ДП «Придніпровський 
ЕТЦ»
протокол № 32/25-17 від 20.09.2020р. «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», , 
посвідчення № 32/25-17-9;
протокол № 32/29-17 від 25.10.2017р «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення 
№32/29-17-9 (Угр. до 1000в);
протокол № 32/24-17 від 25.10.2017р «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення № 32/24-17-11;
протокол № 32/33-25 від 30.08.2018р «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №32/33-18-15; 
протокол № 32/41-18 від 24.10. 2018р «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП
0.00— 1.76-15 посвідчення № 32/41-18-2;
протокол №1133 від 25.10.2018 ДБН А 3.1-5:2016 організація будівельного виробництва 
посвідчення № 1230 ТОВ УК «Дніпробуд»
протокол № 19-100 від 11.09.2019р. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» посвідчення № 8798 ТОВ УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ» 
протокол № 1367 від 23.10.2019р.
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
посвідчення №17082 ТОВ УК «Дніпробуд»
Протокол № 202 від 28.02.2020 НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві»(ДБН А.3.2-2-2009) посвідчення № 177 
ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»
Протокол № 00234 від 25.02.2020 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 207 ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ» 
Протокол № 89 від 10.03.2020р. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
посвідчення 066, ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. 
Сивцов Олексій Іванович - механік, навчання пройшов в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
протокол № 32/25-17 від 20.09.2020р. «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої (медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки», , 
посвідчення № 32/25-17-12;
протокол № 32/29-17 від 25.10.2017р «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», посвідчення 
№32/29-17-14 (Угр. до 1000в);
протокол № 32/24-17 від 25.10.2017р «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 посвідчення № 32/24-17-15;
протокол № 32/33-25 від 30.08.2018р «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 посвідчення №32/33-18-18;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
посвідчення №17089 ТОВ УК «Дніпробуд»
Протокол № 00234 від 25.02.2020 НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» посвідчення № 213 ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ» 
Протокол № 89 від 10.03.2020р. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
посвідчення 070, ТОВ «УЦ з ОП «ПРЕСТИЖ»

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства



з питань охорони праці та промислової безпеки,
Наказом по підприємству № 8 від 01.11.2014 р. створена служба з охорони праці. 
Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Пеньківський O 3 .

наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно з НПАOП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та перевірку знань вимог 
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах 
виконуваних робіт (наказ № 5 від 02.01.2019р.) та відповідні інструктажі з охорони праці, що 
підтверджується відмітками в журналах.
Робітники підприємства, які задіяні при експлуатації обладнання що декларується, мають 
відповідні професії, а саме:
Сокол А.І. - машиніст крану автомобільного 5 розряду (посвідчення № 001907 від 26.04.2019 
р. видане ТОВ «ІНСТИТУТ ТЕХШЧНOГO РOЗВИТKУ»);
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» НПАOП 0.00-1.80-18, протокол № 20-10/1 № 25 від
15.01.2020 р. у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» 
комісією підприємства провели навчання та перевірку знань:
З питань законодавчих актів з охорони праці від 21.01.2020р. протокол № 5;
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАOП 0.00-1.15-07, від 
21.01.2020р. протокол № 7;
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАOП 0.00-1.71-13 
від 21.01. 2020р.протокол № 2;
НПАOП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» від 10.01.2020р.,протокол №3 (ІІ гр. до 
та понад 1000в);
НПАOП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Oхорона праці і промислова безпека 
у будівництві»(ДБН А.3.2-2-2009) Протокол № 12 від 02.03.2020:
НПАOП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
Протокол № 11 від 02.03.2020:

Наказами № 45 від 04.10.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на 
види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 вступний інструктаж з 
охорони праці, № 25 для машиніста крану автомобільного, № 33 про заходи пожежної 
безпеки;

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що
використовується при експлуатації технологічних транспортних засобів:_______________
- паспорт та інструкція з експлуатації на кран автомобільний типу КС-3575А, зав. № 9541,
1987 р. виготовлення, СРСР:_____________________________________________________________
Відповідно до вимог «Порядку проведення огляду (ЧТO ПГО) , випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки» (Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004 р.) та НПАOП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», експертами ТОВ « ^A K O n »  (дозвіл № 394.17.30; діє до 11.12.2022 
р.) 08.11.2019 р. крану автомобільному типу КС-3575А, зав. № 9541, 1987 р. виготовлення і 
крану автомобільному типу КС-3575А, зав. № 20762, 1991 р. виготовлення проведено 
експертне обстеження і позачерговий технічний огляд.
Кран автомобільний типу КС-3575А, зав. № 9541, 1987 р. виготовлення має обліковий номер 
«1» та під цим номером зазначений в журналі обліку вантажопідіймального обладнання. 
Заявлений на експертизу кран автомобільний пущений в роботу на підставі рішення про 
можливість експлуатації працівником, що здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією крану автомобільному типу КС-3575А, зав. № 9541, 1987 р. виготовлення і



крану автомобільного типу КС-3575А, зав. № 20762, 1991 р. виготовлення про що зроблений 
відповідний запис у журналі нагляду (паспорті) крану.
Технічне обслуговування вантажопідіймальних кранів і машин проводиться ТОВ 
«НІКОПРОГРЕСБУД» (дозвіл № 0606.13.12; термін дії продовжений до 19.06.2023 р) згідно 
укладеного договору.

експлуатаційної документації,

Наказом № 81 від 18.05.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки 
засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники ДП «ПМК 44» ТДВ «Трест Дніпробуд» забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками,
захисними________________ окулярами,________________ лицьовими________________ щитками,
рукавицями).____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, затверджений директором від 16.01.2020р. реєстр 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, якими користуються на підприємстві: 
Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92р. №2695 ХІІ. Закон України «Про внесення 
змін до Закону України «Про охорону праці» від 21.11.2002 року.;
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. № 
1105-ХГУ;
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
НПАОП 0.00-1.58-12 «Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах»;
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних робіт»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском»;
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості»;
НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості»;
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства»; 
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» затверджене 
наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики 
України від 29 січня 1998р. № 9;
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;



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»;
Правила пожежної безпеки в Україні, затвердженими наказом Міністерства внутрішніх справ 
України від 30.12.2014р. № 1417;
ДБН А 3.1-5:2016 організація будівельного виробництва
Постанова КМУ № 1107 від 26.10.2011р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки»;
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007р. № 246;
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом 
Міністерства охорони здоров'я України. Державного комітету України по нагляду за 
охороною праці від 23 вересня 1994р. № 263/121.
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском»;
НПАОП 0.00 -1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві» ЩБН А.3.2-2-2009)
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
На підприємстві створено кабінет з охорони праці, оснащений необхідною оргтехнікою, 
стендами з охорони праці, навчальними посібниками.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^ ^  р. № ______.

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, устаткування 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 ”.

В.К. Пеньківський

(ініціали та прізвище)

Примітки:
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