
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ”ЗАВОД 
СТЕКО”_______________________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000 , Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Артільна, буд. 11 38114294_______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______ генеральний директор Положай Сергій Володимирович______(056)373-96-72 ________ ,

прізвище, ім’я та по батькові керівника, телефон
_______е- mail: ot1@ stekom ail.com .ua. yu rom@mail.ua________________________________________

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
Львівськаобл., Жовківського р-ну, с. Надичі, вул. Грушевського, буд. 3б_____________________

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування 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 проводився:_22.04.2020

(дата проведення аудиту)

Я,_  Положай Сергій Володимирович
(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: ________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

обладнання, призначене для експлуатації (застосування) в потенційно вибухонебезпечному 
середовищі:____________________________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
Паливороздавальна колонка Petroline типу 1KED CUBE D/220/70/05, зав. № 000580, рік виготовлення 
2018, країна виробник Україна (ТУ У 26.5-35081104-001:2015).

тип або марка (за наявності) устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення,
Резервуар АБП 007.00.000, для зберігання нафтопродуктів об’ємом 8,9 м3 зав. № б.н, рік 1989 ,
країна________________________________________________________________________________ виробник
СРСР.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць 2, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Артільна, 2 та Львівська область,
будівль і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Жовківський район, с. Надичі, вул. Грушевського,3б. Виробниче приміщення знаходиться за 
адресою Львівська область, Жовківський район, с. Надичі, вул. Грушевського,3б.__________________
Інші відомості:

mailto:_ot1@stekomail.com.ua
mailto:rom@mail.ua


Відповідальність за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці____________________
та промислової безпеки ТОВ “ЗАВОД СТЕКО” наказом № 3-в від 03.02.2014р. покладено на_______
начальника відділу охорони праці Попович Н.В. По підрозділу Надичі ТОВ “ЗАВОД СТЕКО”-_____
Романова Ю.О., інженер з ОП, наказ № 17-ОП від 11.10.2018._____________________________________

______ Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, генеральний директор
підприємства Положай С.В. (Наказ № 3-в від 03.02.2014року )___________________________________ .

За безпечне виконання робіт по підрозділам, а саме:______________________________________________

• Відповідальний експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки паливно - заправного 
пункту підрозділу Надичі ТОВ “ЗАВОД СТЕКО” призначено начальника транспортної 
дільниці Колінцьо P.M. за його відсутності інженера з експлуатації машинно - 
тракторного парку Пелех С.Д, наказ № 116-ОП від 22.10.2019р:

• Відповідальним по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією обладнання 
паливо -  заправного пункту підрозділу Надичі ТОВ “ЗАВОД СТЕКО” заступник 
директора — Тимощук А.Ф. наказ № 116-ОП від 22.10.2019р:_______________________

• Відповідальним за справний стані безпечну експлуатацію електрогосподарства ТОВ 
«ЗАВОД СТЕКО» призначено Репана В.В., наказ № 34-ОП від 10.08.2019р:_________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» створена 
служба з охорони праці, наказом від 03.02.2014р. №3-в та затверджено «Положення про службу 
охорони праці», наказом №4-ОП від 05.10.2018, обов'язки з охорони праці покладені на начальника 
відділу охорони праці Попович Н. В.: переглянуто та затверджено: Положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві, наказом №33-оп від 10.08.2019р.: Положення про 
систему контролю за станом охорони праці на підприємстві, наказом №36 -  ОП від 25.10.2018року: 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, наказом № 20-ОП від 12.10.2018року.: 
Положення про видачу нарядів - допусків при виконання робіт підвищеної небезпеки наказом №34- 
ОП від 25.10.2018 року.: Положення про проведення інструктажів з ОП, наказом №33-ОП від 
25.10.2018 року: Положення про порядок забезпечення робітників підприємства спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям ті іншими засобами індивідуального захисту наказом № 37-ОП від 25.10.2018 р: 
Положення про медичний огляд робітників наказом № 44-ОП від 04.01.2019._____________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
______ На. підприємстві наказом_від 12.10.2018р №2Р-ОП затверджена з інструкція з охорони праці
для вступного інструктажу №ОП-1; інструкція з пожежної безпеки №ПБ-1 «Про заходи пожежної 
безпеки на підприємстві (загальнооб’єктова)»: інструкція з пожежної безпеки №ПБ-2 «Порядок 
застосування вогнегасників». Переглянуті та затверджені з інструкції з охорони праці по професіям 
та видам наказом № 45-ОП від. 18.01.2019р, а саме: № ОП-21 інструкція з охорони праці по 
домедичній допомозі: №ОП-1.25 інструкція з охорони праці для оператора АЗС: № ОП-3 інструкція з 
охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт: № ОП -20 інструкція з охорони праці при 
аварійній зупинці роботи автозаправної колонки.

Інформація про медичний огляд працівників: на підприємстві наказом № 55-оп від 
13.11.2018р.організовано періодичний медичний огляд робітників, заключний акт від 20.03.2020р.,
наказ № 45-оп від____ 13.11.2019р про проведення обов'язкових попередніх та періодичних
психіатричних та наркологічних оглядів: наказ № 45-оп від____ 13.11.2019р. про проведення
психофізіологічних експертиз працівників для виконання робіт із підвищеної небезпеки та тих,що
потребують профдобору.__________________________________________
______ Наказом від 18.03.2017р_№05-ок переглянуті та затверджені посадові інструкцій.

Генеральний директор - Положай Сергій Володимирович, пройшов перевірку знань курсу 
«Загальний курс охорони праці» комісії з перевірки знань з питань охорони праці Державної служби 
України з питань охорони праці ( протокол №68-19 від 09.08.2019р.), навчання у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» ( Дії «Придніпровський ЕТЦ»).

Наказом № 32-ОП від 25.10.2018року затверджено Положення про проведення навчання та 
перевірки знань та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці._На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці



наказ № 100-в від 10.09.2019р. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних
нормативно - правових актів комісії з перевірки знань з питань охорони праці Державної служби
України з питань охорони праці протокол № 67-19/1_____ віз_____29.10.2019р., навчання у ДП
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці»_______________________________________ .

Наказом № 7-ОП від 08.10.2018р. До складу комісії входить: голова комісії -  заступник 
генерального директора Тимощук А.Ф, члени комісії: зав виробництва Сушко Д.Ю., інженер з 
охорони праці Романова Ю.О., начальник складу матеріалів Жих С.В., Джурик Р.Й. -  уповноважена 
особа від трудового колективу, які пройшли навчання у ДП «Придніпровський експертно -технічний 
центр Держпраці», ДП "Західний експертно-технічний центр Держпраці», ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр з охорони праці» та Навчально - 
методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у Львівській області, згідно з 
законами та нормативно-правовими актами з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорони 
праці» та нормативно - правовими актами діючих на підприємстві, а саме: Закон України «Про 
охорону праці охорони праці» ( ЗупОП), «Кодекс законів про працю України» КЗпПУ), «Правила 
пожежної безпеки України» (ППЬУ), Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування ( ЗУЗДСС), Кодекс цивільного захисту населення (КЦЗН), НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони 
праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно - розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.83
18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 40.01-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах»; НПАОП 0.00-1.71.-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та_пристроями»; 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»; НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під 
час роботи з екранними пристроями»; НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в 
деревообробній промисловості»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці та промислова безпека у 
будівництві»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.64-77 « Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в 
промисловості будівельних матеріалів»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я 
під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів; НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним 
інструментом»; НАПЬ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки Україні»; ГДК 34.20.507-2003 
«Технічна експлуатація електричних станцій і мереж»; ГДК 34.20.661-2003 «Правила організації 
технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанції та мереж», 
Перевірку знань пройшли в комісії Державної служби України з питань праці (№ 67-19/1 від 
29.10.2019р.) а також згідно протоколів №01-434 від 07.11.2019, №01-465 від 05.12.2019 ДП 
«Західний ЕТЦ», 082-19а від 22.11.2019 ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр з охорони 
праці»; №1306 ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». Працівникам проводяться інструктажі з 
питань охорони праці у відповідності до вимог нормативно - правових актів з питань охорони праці. 
Наказом № 98 від 09.08.2019 призначена постійно діюча комісія по перевірці знань з питань 
цивільної та пожежної безпеки працівників віддаленого структурного підрозділу Надичі ТОВ «Завод 
Стеко». У її складі: голова комісії - заступник генерального директора Тимощук А.Ф, члени комісії: 
зав виробництва Сушко Д.Ю., інженер з охорони праці Романова Ю.О., начальник служби безпеки - 
Суховерхий С.С., Джурик Р.Й. -  уповноважена особа від трудового колективу, які пройшли 
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у НМТТ цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності у львівській області (Протокол № Ь-16 від 30.10.2019року)________________________

Відповідальними за утримання в стравному стані та безпечну експлуатацію паливно- 
заправного пункту призначено начальника транспортного відділу Колінцьо Р.М. та інженера з 
експлуатації машинно-тракторного парку Пелех С. Д наказ № 116-ОП від 11.10.2019., які пройшли 
навчання у відповідних установах. Колінцьо Р.М., начальник транспортного відділу відповідно: ТзОВ



«Західноукраїнський навчальний центр» згідно з законами та нормативно-правовими актами з
охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорони праці» та нормативно - правовими актами діючих 
на підприємстві, а саме: Закон України «Про охорону праці охорони праці» ( ЗупОП), «Кодекс 
законів про працю України» КЗпПУ), «Правила пожежної безпеки України» (І IIІЬУ), Закон 
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЗУЗДСС), НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.71.-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.62
12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно - розвантажувальних робіт». Протокол № 071 
від 18.10.2019року. Пелех С.Д., інженер з експлуатації машинно-тракторного парку - ТзОВ 
«Західноукраїнський навчальний центр» згідно з законами та нормативно-правовими актами з 
охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорони праці» та нормативно- правовими актами діючих 
на підприємстві, а саме: Закон України «Про охорону праці охорони праці» ( ЗупОП), «Кодекс 
законів про працю України» КЗпПУ), «Правила пожежної безпеки України» (І II ІЬУ), Закон 
України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЗУЗДСС), НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.71.-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.62
12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно - розвантажувальних робіт». Протокол № 071 
від 18.10.2019року.
______ Працівники підприємства проходять навчання , перевірку знань з питань охорони праці у
відповідності до “ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці. .

Рішенням державної кваліфікаційної комісії ДП «Західний ЕТЦ»_присвоїно професію -  оператора 
заправних станцій:_______________________________________________________
- Пастушак Ю.С..- номер кваліфікаційного посвідчення №06-395/10 від 19.11.2019 р.
- Дмуховський Т.Ь.- номер кваліфікаційного посвідчення №06-395/11 від 19.11.2019 р.._______

Оператори АЗС засвоїли програму вступного інструктажу, проведено навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці інструкцій з охорони праці що діють на. підприємстві. Дмуховський Т.Ь., 
оператор АЗС - ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр» згідно з законами та нормативно - 
правовими актами з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорони праці» та нормативно - 
правовими актами діючих на підприємстві, а саме: Закон України «Про охорону праці охорони праці» 
( ЗупОП), «Кодекс законів про працю України» КЗпПУ), «Правила пожежної безпеки України» 
(І II ІЬУ), Закон України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЗУЗДСС), 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»; 
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних середовищах» (Протокол № 071 від 18.10.2019року). Начальний 
пункт НМТТ ТТЗ та ЬЖД Львівської області пройшов навчання з питань пожежної безпеки (Протокол 
№7 від 31.10.2019) Пастушак Ю.С., оператор АЗС - ТзОВ «Західноукраїнський навчальний центр» 
згідно з законами та нормативно-правовими актами з охорони праці в об'ємі загального курсу 
«Охорони праці» та нормативно - правовими актами діючих на підприємстві, а саме: Закон України 
«Про охорону праці охорони праці» ( ЗупОП), «Кодекс законів про працю України» ( КЗпПУ) , 
«Правила пожежної безпеки України» (ППЬУ), Закон України про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (ЗУЗДСС), НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного



ведення газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (Протокол 
№ 071 від 18.10.2019року). Начальний пункт НМЦ ЦЗ та ЬЖД Львівської області пройшов навчання
з_________ питань_________ пожежної_________ безпеки_________ (Протокол_________ №7_________ від
31.10.2019).___________________________________________________________________________________

Згідно Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони праці, 
затвердженого Наказом № 32-ОП від 25.10.2018року затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіях з перевірки знань з 
питань охорони праці. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до 
вимог чинного законодавства: вступний інструктаж, первинний інструктаж, позаплановий 
інструктаж, цільовий інструктаж. Затверджені програми з проведення усіх видів інструктажів.

Експлуатаційна документація: на підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація та 
розроблено технологічні карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. В наявності експлуатаційна 
документація на обладнання, устаткування, машини, механізми, відповідні схеми, керівництва з 
експлуатації, в тому числі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки -  
паливо - заправного пункту, що декларуються. Проведена ідентифікація потенційно-небезпечного 
об’єкту №4472.19.46.07.71.20/5174 від 05.09.2019 ДП «Західний ЕТЦ Держпраці». Проведено 
експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під 
час експлуатації паливо заправного пункту № 46.07.20.923.1/995.1 від 27.02.2020року ДП «Західний
ЕТЦ Держпраці». Отримано висновок експертизи № 46.07.20.923/995_____на роботи у
вибухопожежонебезпечних зонах від 27.02.2020року ДП «Західний ЕТЦ Держпраці». Отримано 
висновок експертизи № 46.07.20.923/994 на обладнання, призначене для експлуатації (застосування) в 
потенційно вибуховому середовищі від 27.02.2020року ДП «Західний ЕТЦ Держпраці». Договор на 
технічне обслуговування, додаткове обладнання та поточний ремонт №10/19 від 02.10.2019р із ТОВ 
“Петролайн». Наказом №113-ОП від 26.08.2019 року затверджено план заходів охорони праці на 
потенційно-вибуховому об’єкті, які включають технічні та організаційні заходи щодо запобігання 
вибухам, виникненню вибухонебезпечного середовища та джерел запалювання. Усі технологічні 
транспортні засоби ТОВ “ЗАВОД СТЕКО”- проходять щорічний державний технічний огляд 
технологічного транспортного засобу. _______________________________________________________

експлуатаційної документації,
Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники підприємства забезпечені 

спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно норм видачі. Наказом №19-ОП 
від 12.10.2018р. на. підприємстві створено комісію з прийому , видачі та проведення випробувань 
засобів індивідуального захисту. Зберігання засобів захисту організовано відповідно до вимог 
заводів виготовлювачів. Робітники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00. -7.17-18 
“Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам 
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту 
фіксується у картках обліку.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання на 

роботу ( попередні медичний огляд) та протягом трудової діяльності ( періодичні медичні огляди), 
заключний акт виданий 20.03.2020 р. КПН «Львівська 1-а міська лікарня ім. Князя Лева»

На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закони: 
Закон України «Про охорону праці охорони праці» ( ЗупОП), «Кодекс законів про працю України» 
(КЗпПУ), «Правила пожежної безпеки України» (ППЬУ), Закон України про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування ( ЗУЗДСС), Кодекс цивільного захисту населення (КЦЗН), НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праці під час вантажно - розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.83
18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів»; НПАОП 40.01-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних



середовищах»; НПАОП 0.00-1.71 .-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями»; 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»; НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров’я працівників під 
час роботи з екранними пристроями»; НПАОП 20.0-1.02-05 «Правила охорони праці в 
деревообробній промисловості»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона праці та промислова безпека у 
будівництві»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт»; НПАОП 0.00-1.64-77 « Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в 
промисловості будівельних матеріалів»; НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров'я 
під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів; НПАОП 28.0-1.30-12 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним 
інструментом»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки Україні»; ГДК 34.20.507-2003 
«Технічна експлуатація електричних станцій і мереж»; ГДК 34.20.661-2003 «Правила організації
технічного обслуговування та ремонту обладнання будівель і споруд електростанції та мереж».______

Наказом № 07-оп від 04.01.2019. Відповідальність за облік, зберігання та актуалізацію фонду 
нормативно-правових актів з охорони праці покладено на службу охорони праці підприємства. На 
підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці; журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці; журнал обліку і зберігання 
засобів захисту; журнал приймання та огляду риштувань та помостів ; журнал реєстрації нарядів- 
допусків на виконання робіт на висоті; журнал обліку, перевірки та випробування
електроінструменту та ін

«08» лип

о-технічної бази навчально-м етодичного забезпечення)

С.В. Положай
(ініціали та  прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці Уо______ __________2СИ£?р.

№

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприєм ець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення 
виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та  на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особами, які через свої релігійні 
переконання відмовляю ться від його прийняття та  повідомили про це відповідному органу держ авної податкової 
служ би і маю ть відмітку в паспорті.” .


