
Д ЕКЛ А РА Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН ОЮ ВІД! Ю ВІДАЛЬНІСТЮ 

"НЕКСТ ІНЖ ИНІРИНГ"__________________________________________ ___________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49094. Дніпропетровська обл„ місто Дніпро, вулиця Набережна І !срсмоги. будинок 86А
м і с це з находже н н я.

_____________________________ код ЄДРГІОУ 41214296________________________________________
код згідно з СДРІ ЮУ.

_____ _________ ________керівник - директор ОРЮДЖЮ ЕР1ЛІ___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника.

_________________________________ тел. +380636046486____________________________________
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 елект ронної пошти:

Роботи підвищеної небезпеки та експлуатація машин, механізм і в. уетатковаі1 н я 
підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території України.

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

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно з додатком 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної

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

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 
від 16.08.2002 р. на ТОВ "Н ЕКСТ ІН Ж ИНІРИНГ" страхування не проводиться, тому, 
що не є об’єктом підвищеної небезпеки.__________

Інформація про проведення добровільного аудит)' з охорони праці 26.06.2020 року 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ПромТехДіагностика»__ ______________________

Я. ОРЮДЖЮ ЕРЕН________________ _______________________________________ _________
(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:
Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри.________________________________
Роботи верхолазні.
Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.___________________________ _____________
Роботи в діючих електроустановках напругою 1000 В і в зонах дії струму високої частоти.
Зварювальні роботи.________________________________________________ _ __________________
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговуван ця машин, мехаї і і змів, 
устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на ексі і. іуатацію (застосуваї 11 ія) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки а саме: у статку паї і ня напругою



понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій і мереж , технологічне 
електрообладнання).
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан-бутан) газом._________________
Газополум’яні роботи.______________________________________________________________________

(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: 15;кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 11;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - м. Кривий Ріг, вул._________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’ єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Електрозаводська, буд. 1К; виробничих об’єктів: 1 виробнича база (орендована,__________
розташована за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, 1) та об’єкти замовника.

Інші відомості: Директор Орюджю Е „  головний інженер проекту Паламар О.В.. інженер- 
електрик Кондрин В.М. пройшли навчання в ПП «Західний навчально-інформаційний 
центр з охорони праці та промислової безпеки» м. Львів та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Львівській області на знання вимог: Закону України 
«Про охорону праці». Трудового законодавства. Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при 
роботі з інструментами та пристроями»; НПАОП 45.2-7.02-12 «ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві» Протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 28.05.2020 № 01-04/2.__________________________________
______ Директор Орюджю Е „  головний інженер проекту Паламар О.В., інженер-електрик
Кондрин В.М. пройшли навчання в ПП «Західний навчально-інформаційний центр з 
охорони праці та промислової безпеки» м. Львів та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Львівській області на знання вимог: НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 28.05.2020 № 01-04В/1.______________________
______ В.о. заступника директора Ластовецький Г.І.. головний інженер проекту
Паламар О.В., інженер-електрик Кондрин В .М.. пройшли навчання в ПП «Західний 
навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки» м. Львів та
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перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Львівській області на знання 
вимог: Закону України «Про охорону праці». Трудового законодавства. Правил пожежної 
безпеки України. Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском». Протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 28.05.2020 № 01-04КП.________________________________________________
______ Директор Орюджю Е. (V  група з електробезпеки. До і вище 1000 В), інженер-
електрик Кондрин В.М. (V  група з електробезпеки. До і вище 1000 В), в.о. заступника 
директора Ластовецький (IV  група з електробезпеки. До і вище 1000 В ) пройшли навчання 
в ПП «Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової безпеки» 
м. Львів та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Львівській області 
на знання вимог: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних установок», НПАОП



з
40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». I II1ЛОІІ 40.1-1.07-01
«Правила експлуатації електрозахисних засобів».__ 11УІ. «11 равила б\ло» 11
електроустановок». Протокол засідання комісії з перевірки знань з пита і п> охорон и праці 
від 28.05.2020 № 02-04/2.__________________________________________  ______ ________
Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищеної
небезпеки та персонал, що їх виконує, пройшли павчання в навчальних зак.іадах,___
______ Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають
відповідні посвідчення:___________________________________________ ______________________
- газорізальник Воєводін О.Є. пройшов навчання в ГОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» та здобув професію газорізальника 4 розряду. (11 о с від11 е 1111 я від 24.(>5.2019 
року № 02880-П.)_____________________________________________________ ______________
- газорізальник Аджіемінов Е.Ш. пройшов навчання в ДІЇ «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» та здобув професію газорізальника 3 розряду. (IJ ротокол засідаїіпя 
кваліфікаційної комісії від 26.02.2020 № 503). _____________________________________
- газорізальник Кулінченко С.М. пройшов навчання в ДП «Загі оріз ь к іїй 11 а вч а. і ьно-к\ рсо в п й 
комбінат» та здобув професію газорізальника 3 розряду. [І Іроіокол засідання 
кваліфікаційної комісії від 26.02.2020 № 503)._____________ _ ________
- зварник Сабієв С.Ф. пройшов навчання в ГОВ 111 IIІ «Коксохім і е п. і о \ і о і паж» і а здобув 
кваліфікацію зварника. (Посвідчення від 23.10.2018 № 225-ДІ1-58. Дійсне до 23.10.2020 р.)
- електромонтер Наволочка О.І. пройшов навчання в ГОВ «УК С П J К ІР »  та здобу в 
професію електромонтера з ремонту та обслуговування елсктроустаї к\ вания 4 розряду 
(Посвідчення від 30.06.2016 № 01151)._____________________________________
- електромонтер ГІомазан С.В. пройшов навчанн я в І O B  «Учбово-к\ рсовиіі комб і паї 
ПРОФІ ЛАЦН» та здобув професію електромонтера з ремонту та обслугову ван 11 я 
електроустаткування 4 розряду. (Посвідчення від 12.06.2012 № 09623)._______________
- електромонтер Братюк М.О. пройшов навчання в Д І1 «Заиоріз ь кий 11 а в11 а; і ь по-кур совий
комбінат» та здобув професію електромонтера з__ ремонту іа обслуговування
електроустаткування 4 розряду. (Протокол засідання кваліфікаційної комісії від 21.05.2020 
№ 1115)._________________________________________________________________________________
- електромонтер Чорновол A.A. пройшов навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий
комбінат» та здобув професію електромонтера__ з ремої ну і а обслугову ва 11 н я
електроустаткування 4 розряду. (Протокол засідання кваліф ікаціґпіої кч > м і с і ї в ід 2 ]. () 5,2020 
№ 1115)._________________________________________________________________________________
- слюсар-ремонгник Жбанов К.А. пройшов навчання в Д І 1_<_<Запорізький навчально-
курсовий комбінат» та здобув професію слюсаря-ремонтника 3 розряду. (Протоко:і 
засідання кваліфікаційної комісії від 20.05.2020 № 1105).________________ ______________
- слюсар-ремонтник Тращенков О.В. пройшов навчаї іня в ДІ І «Заг і ор і з ь кі їй пав11 а. іьно-
курсовий комбінат» та здобув професію слюсаря-ремонтника_3 розря;iv. (Протоко.і
засідання кваліфікаційної комісії від 20.05.2020 № 1105).___________________________ ____
- верхолаз Кобі П.М. пройшов навчання в ТО В «УК СП ЕКТР» га здобув кваліфі кацію
верхолаза 6 розряду. (Посвідчення від 28.08.2017 № 01365)._____________________________
-машиніст екскаватора Петров О.М. пройшов навчання в «Центрі підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів №1» м. Кривий Pit та здобув кваліфікацію машиніста 
екскаватора одноковшового 6 розряду (Протокол засідання кваліфі ка і іі й ної ком і сії _ від 
29.06.2017 № 27/1. Посвідчення від 29.06.2017 № 0121).____

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки в установленому порядку 
пройшли періодичну перевірку знань в комісії підприємства із заі ал ь 11 о і о курсу охоро ми 
праці. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони прані при роботі з інструментами га 
пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 «ДБП А.3.2-2-2009 ССЬ ІІ. ( )хорона праї і і | промне, і ова



безпека в будівництві». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони ііраці під час виконання 
робіт на висоті», НГІАОГІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони прані під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протоколи №№ 4-8 від 04.06.2020).______________________

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони прані та промислової безпеки.

Накази з охорони праці:________________________________________________ _______________
Наказ № 01/ОП від 15.03.2017 про створення служби з охорони праці на підпрнємстві.
Наказ № 07/РП від 03.06.2020 про перегляд та затвердження служби з охорони праці на 
підприємстві, про призначення відповідального за службу Oil (призначено інженера-
електрика Кондрина В.М.).________ _____________________ ______________  ___________
Наказ № 02/РП від 03.06.2020 про затвердження положень та інструкцій з охорони нрані. 
Наказ № 08/РП від 03.06.2020 «Про призначення ностійно-діючої ква, і і фікаційної ко місії з 
перевірки знань з питань охорони праці» створено комісію ГОВ « 111 К С І 1НЖ ИН1РИ ІII».
Голова комісії - Орюджю Е. - директор: члени комісії____ Кої ідр 1111 I V- М ■ І ! іженер-
електрик; Паламар О.В. головний інженер проекту; Ластовсцький I I. в.о. заступника 
директора._______________ _________________________________________
Наказ № 09/РП від 03.06.2020 «Про призначення ностійно-діючої ква. і і фі каційної ком і с ії з 
перевірки знань з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 11 ід час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», створено комісію ГОВ «НІ КС І НІЖНІ 11Р11111'». 
Голова комісії - Ластовецький Г.І. - в.о. заступника директора: члени комісії Кондри 11
В.М. - інженер-електрик; Паламар О.В. - головний інженер проекту.___________ __________
Наказ № 10 від 04.06.2020 про призначення відповідального за електрогосподарство
(призначено інженера-елекгрика Кондрина В.М.);__________________________________________
Наказ № 05/РП від 05.06.2020 про обов'язкові медичні оі ляди працівників і іевн 11 \
категорій.___________________________________________________________________________________
Наказ № Об/ОП від 05.06.2020 про забезпечення працівників снсцодяї ом, іни і ими засоба ми 
індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.
Наказ № 12/ОГІ від 05.06.2020 про про затвердження переліку робіт иідві-111 іеної небезі іеки. 
Наказ № ОЗ/ОГІ від 05.06.2020 про оформлення наряду-допуску і розробку засобів без 11 ски
в діючих електроустановках._________________________________________ ______________ _______.
Наказ № 13/ОГІ від 05.06.2020 про призначення віді ювідаль них осіб за проведен 11 я
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2__мстри га верхолазних робі і
(призначено головного інженера проекгу Паламаря О.В.)................ ... ... ........ ...........
Наказ № 14/ОГІ від 05.06.2020 про призначення відповідальних осіб за проведення робі і в 
діючих електроустановках напругою 1000 В і в зонах дії струму високої частоти га за 
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговуваї н і я мап шн. механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, а саме: устаткування напругою понад 1000 В 
(електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологі111 іе е. і с кгрообладн ан 11 я)
(призначено інженера-елекгрика Кондрина В.М.).______________________________________
Наказ № 15/ОП від 05.06.2020 про призначення відповідальн их осіб за проведені і я 
зварювальних робіт, газогюлум'яних робіт, зберігання балоні в із сі 1і с і ієн им. зр і; іжен им
газом (призначено головного інженера проекту Паламаря О.В.). __ ______________

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезііски. іцокваргалу проходя 11» 
інструктажі і один раз на рік спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони
праці._______________ :_______________________________________________________________________
______ Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та мають
відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у відповіднії х навчальних за кладах.
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Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону і іра і и» і іа 11 і ; у і р і іг м ств і 
переглянуте та введене у дію «Положення про службу охорони ііраїіі» (затверджене
наказом № 02ЮП від 03.06.2020).____________________________  ________

Для організації виконання правових, організаі іійно-технічних. санітарно-гігієї1 і чних. 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону 
України «Про охорону праці» на підприємстві у 2017 році створена структура служби 
охорони праці (наказ № 01 /ОГІ від 15.03.2017)._____________________  _______

Наказом № Р2/ОП від 03.06.2020 затверджені та введені в дію відповідні інструкції з 
охорони праці за професіями, а саме: Інструкція з ОГІ для і азорізальника (№ 1 ), 
зварника (№ 2). електромонтера (№ 3). елюсаря-ремонтпика (№ 4). верхолаза (№ 5). 
машиніста екскаватора (№ 17); при виконанні робіт верхолазних (№ 7). при виконанні 
робіт в діючих електроустановках напругою 1000 В і в зонах дії струму високої частоти 
(№ 8), при виконанні зварювальних робіт (№ 9). нри виконанії і мон і ажу. демонтажу, 
налагодження, ремонту, технічного обслуговування машин, м схаї іізмів. у статку ва н н я 
підвищеної небезпеки, а саме: устаткування напругою понад 1000 В (№ 10). при 
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (№ 1 1). при виконанні і азополум ' яних 
робіт (№ 12) при виконанні земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри 
(№ 18), при виконанні робіт на висоті (№19).

На підприємстві ведуться наступні журнали: __________________________________ ________
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; ________________
-реєстрації інструктажів з питань охорони праї іі па робочому м ici і і ;_________________
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці:_______
-видачі інструкцій з охорони праці;_________________________________________________
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;________ '
-видачі нарядів;_________________________________________________________________ ______
-реєстрації аварій;______________________________________________ _______________________
-протоколів перевірки знань ГІБЕЕС, 1ІТЕЕС;________________________________________ _
-реєстрації нещасних випадків на виробництві;__________________  ____________
-обліку та зберігання засобів захисту.__________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу і  питань охорони праці.

______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на манійни,
механізми, устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатаїіії. акти 
технічних оглядів, графіки обслуговувань).___________________________________________ __

е кс п л у ат а ц і й н о ї  д о ку м е н т а ц і ї.

Працівники TOB "НЕКСТ ІНЖ ИНІРИНГ" в повному обсязі забезпечені спецодяі сім та 
засобами індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, щитки зварника, захиспі 
окуляри, електрозахисні засоби, пояси запобіжні лямкові. рукавиці брезентові, рукавиці- 
краги, та інш.) відповідно до вимог Н11АОІ1 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» за професіями.__________________________________________ ________ _________

засобів індивідуального захисту

Для виконання заявлених видів робіт в ТО В "ИЕКСТ НІЖИН ІРИ Ш " в ная вності насілі 111 і 
засоби:_____________________________________________________________________________________
- Екскаватор-погрузчик «CATERRPILLAR» 428Г. рік виготовл єн ця - 2014. країна-виробі 111 к
- США (Договір оренди від 11.06.2020 № 14. у кладений з ГОВ «ВА ЙТ»);__________________
- Зварювальний апарат Дніпро-М, 2019 р.в. Україна:______________ _________________________
- Протигаз ПІ11-1. 2019р.в., Україна;________________________________________________________
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- Багатофункціональний газоаналізатор-термо-гігромегр D-91. 2019р.в.;
- Пальник газовий Уоге173342. 2019р.в.:_______________________________________________
- Машина шліфувальна кутова електрична М ІЛ У 1-20-230. 2019р.в.. Україна; ___
- Дриль-шурупокрут DS400VR. дата виготовлення 05.07.2019р. Україна; ______
- Риштування будівельні, дата виготовлення -2019р.. Україна;______ __  ________________
- Пояси 1ПЛ-К. дата виготовлення - 2019р., Україна - 2 од.;_______ ______
- Драбини приставні, дата виготовлення - 2019р., Україна 2 од.; ___  __
- Діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти). 2020 р.в., Україна ;
- Покажчики напруги ГІМН-1 ОД, ГІНП-1Д. 2019 р.в.. Україна;
- Штанги ізоляційні 1110-10,111Q-1. 2019 р.в., Україна;_________ ___________________
- Електровимірювальні засоби (мультиметр, мегомметр, кліщі вимірювальні). 2019 р.в.. 
Україна;__________________________________________________
- Машина кутова електрична шліфувальна DWT WS 24-230D. рік виготовлення 2018.
країна виробник - Китай;_____________________________________________ __________________
-Електродриль DWT № 13. рік виготовлення - 2018. країна виробник Китай;__________
- Плоскогубці, бокорізи. викрутки;___________________________________  _____________
- Набір слюсарного інструменту. _________ ________________________________________ ____

Постачання балонів на підприємство постачальником ТО В «Д11111PQ11РОМСІІ1ТЕЗ» та 
за необхідності ним і ремонтуються (договір поставки № 71 та договір оренди № Р-71. 
укладені від 04.06.2020 p.. дозволи на виконання роботи підвищеної небезпеки № 300.12.15 
терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017 з продовженням до 07.07.2022. № І 168.13.30 
терміном дії від 06.11.2013 до 05.11.2018 з продовженням до 05.1 1.2023. № 10.17.30
терміном дії з 07.09.2017 до 07.09.2022).________________________

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відік ж і, щ о до діючого реєстру 
НПАОП, а саме:
ЗУ №229- IV  від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.
Пост КМ У №1107 від 26.10.2011 р Порядок видачі дозволів 11 а виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, мех а нізмів устаткованії я
підвищеної небезпеки (зі змінами)._________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з піструментом та

пристроями.______________________________________________________  ___ _______________
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. __________
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведем 111 я 11 а вчання і перев і р кі і

знань з питань охорони праці._____________________________________________________ '
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорон и j  іраці .________________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментами іа

пристроями»._________________________________________________________  ________
НПАОП 45.2-7.02-12 «ДБН А.3.2-2-2009 ССБГІ. Охорона праці і гіром и слова без 11 ека в

будівництві»._________ ;_____________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час скеплуатаїіії обладнання. що

працює під тиском».________________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачі в ». 
НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних установок». 1111 АО 11 40.1 -1.01 -97
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«Правила безпечної експлуатації електроустановок».
7
НГІАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».___________________
ПУЕ «Правила будови електроустановок».________________________________________________
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок провела і н я м ед и чи их оіл яді в праці в ників 

певних категорій._________________________________________________
Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-нравових акгів з 
охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СПиГІ. ДБІГ 
тощо) та технічної документації Фонд систематично поповнюється новими видаїтями. 
зберігається та актуалізується.______________________________________________________________

На підприємстві обладнано кабінети охорони праці, оснащені орітехні кою, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державним и 
міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і
довідковою літературою, навчальними програмами.__необхідними для__інструктажу.
навчання та консультацій працівників з питань трудового законодавс і ва і охорони праці.

При прийомі працівників на роботу у ГОВ "НЕКСТ НІЖ НІ 11Р І1] I I "  ііроводиться під 
розписку ознайомлення про умови праці, наявності па робочому мієні небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки 
впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства, і і і д іюрядкованіеть і 
розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в посадових і неї рукціях та 
розпорядчих документах забезпечують додержання вимог за ко подав11 п х і нор.мат ив і п і х 
актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. Товариство 
забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони прац і . _________________

Обладнаний кабінет для проведення в с т у п н о г о  інстру ктажу та ііавчалі.ні аудиторії для 
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посіб 111 іками. Розроблсн і 
навчальні програми та екзаменаційні білети з перевірки знань з і пі гаї і ь охорони 11 рані за 
посадами та професіями.

Примітки: І . 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 не 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті ".

Декларац 
територіальному органі
№ У<?,

М _______ О Ч . . .

(Мінеї та'МаЦюШьно-технічної бали навчально-методичнот лабелпечемми)
/ /  ' .* \ Г \  0 \ \

журналі обліку суб'єктів господарювання у 
Держпраці 20*^2 р.
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