
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
" НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ",_________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________________________ 50006, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг____________________
місцезнаходження,

__________________________________________38788037_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________________ директор Тарілка Василь Сергійович___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________________________ тел. 093-258-80-00_____________________________________
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;

50006, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, 1Е та на об'єктах замовників
місце виконання робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно з додатком 1 до Порядку і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788, 
страхування не проводиться тому, що не є об'єктом підвищеної небезпеки та устатковання, що 
декларується, не може нанести шкоду третім особам.________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 22.06.2020, Державне 
підприємство "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"__________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Тарілка Василь Сергійович,_____________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи
___________________________________________________________________________________________________ а

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, а саме:
Випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 
3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- устатковання напругою понад 1000 В (до 35 кВ включно) (електричне устатковання 

електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання.______________________________
(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 -  27, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  З._________________________________________________________________________________

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

Виробничі дільниці № 1 та № 2, електротехнічна лабораторія.________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: ТОВ "НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ", його Електротехнічна 
лабораторія (далі - ЕТЛ), виконує роботи з випробування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 1000 В (до З5 кВ включно) 
(електричне устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання), а
саме:_____________________________________________________________________________________
силові трансформатори автотрансформатори й масляні реактори, Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС) Додаток 1 таблиця 1 п. 3 а, п. 3б, п. 6:______
кабельні лінії, ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 5 п. 1, п. 2а, п. 2б:__________________________________
масляні та електромагнітні вимикачі, ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 10 п. 1а, п. 1б, п. 1в, п. 5а,
п. 5б, п. 5в;_______________________________________________________________________________
повітряні вимикачі, ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 11 п. 1а, п. 1б, п. За, п. З б, п. З в:________________
вимикачі навантаження, ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 14 п. 1а, п. 1б, п. 3 а, п. 3б:_________________
роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювачі, ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 16 п. 1а, п.1б,
п. 1в, п. 4а, п. 4б:__________________________________________________________________________
комплектні розподільні установки внутрішнього (КРУ) та зовнішнього (КРУЗ) розташування ,
ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 21 п. 1а, п. 1б, п. 2б, п. 4:_________________________________________
електродвигуни змінного струму, ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 22 п. 1а, п. 1б, п. 1в, п. 1г, п. 2,
п. 4а, п. 4б:_______________________________________________________________________________
машини постійного струму (крім збудників), ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 23 п. 1а, п. 1б, п. 4:____
заземлювальні пристрої , ПТЕЕС Додаток 1 таблиця 25 п. 1, п. 3а, п. 3б, п. 3в;_________________
електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводка на напругу до 1 кВ , ПТЕЕС
Додаток 1 таблиця 27 п. 1, п. 2а, п. 4а, п. 4б._________________________________________________
______ Директор Тарілка В.С. (посвідчення № 8188) пройшов навчання з законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії, створеної 
згідно з наказом від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 6/125 від 27.06.2018).__________________________________________________
______ Начальник технічного відділу Чубінов В.В. (посвідчення № 1138) пройшов навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку 
знань в комісії, створеної згідно з наказом від 21.03.2018 № 68 Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 1/120 від 30.01.2019).____________________
______ Інженер з охорони праці Громченко Т.В. (посвідчення № 3015) пройшла навчання з
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку 
знань в комісії, створеної згідно з наказом від 04.03.2019 № 58 Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 3/4 від 06.03.2019).______________________
______ Головний енергетик Тарнавський С.С. пройшов навчання з законодавчих актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань в комісії, створеної згідно з 
наказом від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол № 1/120 від 30.01.2019)._________________________________________________________
______ Директор Тарілка В.С. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання та перевірку знань з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила 
пожежної безпеки в Україні" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" (протокол № 9/75 
від 20.09.2017 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу від 27.06.2017 № 102 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. ). з



"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "Навчально-курсовий 
центр "Моноліт" (протокол № 9/93-2 від 25.09.2017 засідання комісії з перевірки знань з
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів").______________________________
______ Головний енергетик Тарнавський С.С. (V група з електробезпеки, допущений до роботи
в електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов навчання та перевірку знань з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила 
пожежної безпеки в Україні" в приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" 
(протокол № 154/4.20-2020 від 11.03.2020 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці, створеної на підставі наказу від 06.09.2019 № 186 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл.), з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в 
приватному закладі "Центр професійної освіти і навчання" (протокол № 234 від 10.06.2020 
засідання комісії з перевірки знань з "Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів")._____________________________________________________________________________
______ Інженер з охорони праці Громченко Т.В. (IV група з електробезпеки, допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000 В в якості інспектувальної особи) пройшла 
навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правила пожежної безпеки в Україні" в ТОВ "Навчально- 
курсовий центр "Моноліт" (протокол № 4/1 від 03.04.2019 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу від 04.03.2019 № 58 Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл.), з "Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" (протокол № 6/27 від 06.06.2019 
засідання комісії з перевірки знань з "Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів")._____________________________________________________________________________
______ Начальник технічного відділу Чубінов В.В. (IV група з електробезпеки, допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000 В) пройшов навчання та перевірку знань з 
НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила 
пожежної безпеки в Україні" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" (протокол № 1/89 
від 30.01.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.), з 
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "Навчально-курсовий 
центр "Моноліт" (протокол № 3/120-1 від 27.03.2020 засідання комісії з перевірки знань з
"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів").______________________________
______ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання
здійснюється навченим та атестованим інженерно -технічним персоналом, який відповідно до 
своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією
технологічного устатковання.______________________________________________________________
______ Наказом від 09.01.2020 № 8 головного енергетика Тарнавського С.С. призначено особою,
відповідальною за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства.
______ Наказом від 05.02.2015 № 4 на підприємстві створена електротехнічна лабораторія,
керівником ЕТЛ призначений головний енергетик Тарнавський Сергій Степанович.____________
______ Наказом від 05.02.2015 № 4 особою, відповідальною за зберігання та технічне
обслуговування засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ), ведення фонду НД, архіву, 
документообіг призначено електромонтера Литвиненко К.М._________________________________

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

______ Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці, функції якої виконує інженер з охорони праці Громченко Т.В. (наказ від
02.04.2019 № 36)._________________________________________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві функціонує система
управління охороною праці відповідно до "Положення про систему управління охороною праці 
ТОВ "НВП КРИВОРІЖПЕМ РЕМОНТ", затвердженого після перегляду від 03.01.2020 № 3-ОП.
______ На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена центральна комісія з
перевірки знань посадових осіб та працівників з питань охорони праці (наказ від 25.04.2019 № 47).



Голова комісії:
-  директор Тарілка В.С.;__________________________________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
- начальник технічного відділу Чубінов В.В.;________________________________________________
- інженер з охорони праці Громченко Т.В.___________________________________________________
______ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці навчені і пройшли перевірку знань із Загального курсу охорони праці у ТОВ
"Навчально-курсовий центр "Моноліт"._____________________________________________________
______ Відповідно до глави 2.1 НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів", глави 2 розділу ГУ "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" на підприємстві наказом від 25.04.2019 № 47/э затверджений
склад комісії з перевірки знань з питань електробезпеки працівників на підприємстві.__________
Голова комісії:____________________________________________________________________________
-  директор Тарілка В.С.;___________________________________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
- головний енергетик Тарнавський С.С._____________________________________________________
- начальник технічного відділу Чубінов В.В.;________________________________________________
- інженер з охорони праці Громченко Т.В.___________________________________________________
______ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
електробезпеки навчені і пройшли перевірку знань.__________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві" в ТОВ "НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ" розроблені 
та затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:___________________________________
- "Положення про систему управління охороною праці ТОВ "НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ", 
затверджене після перегляду від 03.01.2020 № 3-ОП;________________________________________
- "Положення про службу охорони праці", затверджене наказом після перегляду від 03.01.2020 
№ 2-ОП;__________________________________________________________________________________
- "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
затверджене наказом після перегляду від 03.01.2020 № 8-ОП;________________________________
- "Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються 
нарядом-допуском", затверджене наказом від 03.01.2020 № 10-ОП;___________________________
- "Положення про порядок видачі нарядів на ТОВ "НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ",
затверджене директором 03.01.2014.________________________________________________________
______ "Перелік робіт підвищеної небезпеки", затверджений директором 03.01.2020.___________
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань о хорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісіях ТОВ "НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ" з
перевірки знань з питань охорони праці.____________________________________________________
______ Розроблені у відповідності до вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:______________
-  інструкція з охорони праці № 5 для електромонтерів з ремонту та обслуговування 
електрообладнання;_______________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 14 при проведенні електричних вимірювань та випробувань. 
 На підприємстві ведуться:___________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці;_________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;_________________________________________
-  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._________________



______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.______________________________________
______ Професійно-кваліфікаційний склад ЕТЛ ТОВ "НВП КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ"
відповідає заявленому виду діяльності:_____________________________________________________
- керівник ЕТЛ - головний енергетик Тарнавський С.С. пройшов навчання на металургійному 
факультеті Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості та здобув 
кваліфікацію спеціаліста автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (диплом про 
перепідготовку ДСК № 116598 від 09.06.2006);______________________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Шаліманов В.І. пройшов 
навчання в середньому професійно-технічному училищі № 45 м. Кривого Рогу та здобув 
кваліфікацію електромонтера з ремонту та обслуговування електрообладнання (диплом Д 
№ 179772 від 12.07.1985);__________________________________________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Литвиненко К.М. пройшов 
навчання у Криворізькому технікумі гірничої електромеханіки та здобув кваліфікацію техніка- 
електромеханіка (диплом ЗТ-І № 597142 від 29.04.1985), в УКК Криворізького цементно-
гірничого комбінату та здобув професію "слюсар КВПіА" (свідоцтво № 250 від 13.10.1989._____
______ Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Шаліманов В.І. (IV
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 
В), електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Литвиненко К.М. (IV 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 
В) пройшли перевірку знань законодавчих і нормативних актів з охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки в комісіях підприємства, створених відповідно до наказів від
25.04.2019 № 47 (протокол перевірки знань з питань охорони праці № 30 від 25.06.2019) та від
25.04.2019 № 47/э (протокол перевірки знань з питань електробезпеки № 40 від 25.06.2019).
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, 
на. підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники підприємства пройшли 
обов’язковий профілактичний медичний огляд у міських лікарнях м. Кривого Рогу (медичні 
довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівників від
03.03.2020) . 
______ У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники
підприємства, що зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки, пройшли психофізіологічну 
експертизу у відділі психофізіологічної експертизи ТОВ "Сімейна клініка ПМС" (протоколи 
психофізіологічної експертизи № 42-11636/43464, № 42-11638/43461, № 42-11640/43473 від
28.05.2020) . 
______ Відповідно до пп. 4.2 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники ТОВ "НВП 
КРИВОРІЖЦЕМРЕМОНТ" забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких
входять: гардеробні, душові, вмивальники, туалети._________________________________________
______ На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік._________________________________________________________________________

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

______ Випробування та вимірювання параметрів електрообладнання проводяться за
програмами (методиками), затвердженими директором у відповідності з п. 13.5 глави 13 розділу
VII Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів._____________________________
______ Методики виконання випробувань мають свідоцтва про атестацію № АМ 006.052-2015 -
№ АМ 006.055-2015 від 20.07.2015, чинні до 20.07.2020, видані Державним підприємством 
"Криворізький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації"._________



При проведенні випробувань та вим ірю вань електроустановок та електрообладнання
використовую ться власні засоби вим ірю вальної техніки (на м ом ент подання декларації все 
обладнання справне повірене):___________________________________________________________________
- мегаомметр Э С0202/2-Г, зав. №  12891, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого 
засобу вимірю вальної техніки №  217983, видане ДП "Кривбасстандартметрологія" 01.06.2020. 
чинне до 01.06.2021;______________________________________________________________________________
- мікроомметр ЦС4105, зав. №  01776, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу 
вимірю вальної техніки №  217984, видане ДП "Кривбасстандартметрологія" 01.06.2020, чинне 
до 01.06.2021:_____________________________________________________________________________________
- вольтметр Э545, зав. №  3472, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу 
вимірю вальної техніки №  217980, видане ДП "Кривбасстандартметрологія" 01.06.2020, чинне 
до 01.06.2021:___________
- амперметр Э538. зав. №  3472, свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу 
вимірю вальної техніки №  217981, видане ДП  "К ривбасстандартметрологія" 01.06.2020, чинне 
до 01.06.2021:_____________________________________________________________________________________
- вимірю вач опору зазем лення Ц С4107, зав. №  01747, свідоцтво про повірку законодавчо 
регульованого засобу вим ірю вальної техніки №  217985, видане Д 11 
"Кривбасстандартметрологія." 01.06.2020. чинне до 01.06.2021: __________________________
- вимірювач параметрів ланцю га ф аза - нуль Ц К0220, зав. №  00365, свідоцтво про повірку 
законодавчо регульованого засобу вим ірю вальної техніки №  217982, видане ДП
"Кривбасстандартметрологія" 04.06.2020, чинне до 04.06.2021._________________________________
_______На все обладнання та прилади, що використовую ться при виконанні заявлених робіт
підвищ еної небезпеки в наявності паспорти та керівництво з експлуатації.____________________

е кс п л у ата ці й н о ї д  о ку м е  нтаці ї.

_______Працівники підприєм ства згідно з п. 1 розд. II НГІАОП 0.00-7.17-18 "М інімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці", забезпечені спецодягом , спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами (костю м (на 12 міс.), черевики ш кіряні (на 12 міс.), каска захисна 
(до зносу), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (до зносу), взимку додатково: 
костюм утеплений (на 36 м іс.), чоботи утеплені (на 48 міс.). Н а підприємстві ведеться Ж урнал 
повернення спецодягу, спецвзуття та інш их засобів індивідуального захисту.___________________

засобів індивідуального захисту,

_______ТОВ "НВП КРИ В О РІЖ Ц ЕМ РЕМ О Н Т" забезпечене законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами з охорони праці для виконання робіт п ідвищ еної небезпеки. 
П ідприємство має ком плект Н П А О П  відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НП АО П 0.00- 
1.71-13 П равила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроям и, НПАОП 0.00- 
2.01-05 Перелік робіт з п ідвищ еною  небезпекою , НПАО П 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАО П 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАО П 0.00-4.21-04 Типове полож ення 
про службу охорони праці, НПАО П 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників. НГІАОП 0.00-7.17-18 М інім альні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці, НПАОП 40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
Правила технічної експлуатації електроустановок спож ивачів, та інші.__________________________
_______Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, інструкціями з
охорони праці, тощ о, які знаходяться у вільному доступі.________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному 
органі Держ праці _____ 2 0 ^ р .

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.” .
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