
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питаньохоронипраці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_________________________
з ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «АТОЛЛ ПЕІНТ УКРАЇНА»__________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51909, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Кодацька, 2, код ЄДРПОУ38028661

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Директор - Данчук Роман Володимирович_______________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

+38 (050) 3614674, +38(0569) 568141,1.ВЦКТ8ЕУА@8ті1ераіпІ8.сот_________________
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;

51909, м, Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Горобця, 2Б________________________
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
________________________________ договір відсутній_______________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____24.03.2020 р.______
(дата проведення аудиту)
Я. Данчук Роман 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, устатковання підвищеної небезпеки_______________________________________

Ремонт, технічне обслуговування 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:________________________________________________________________
технологічного устатковання хімічного виробництва; устатковання напругою понад 1000 В 
(електричне устатковання електричних станцій і мереж); посудин, що працюють під тиском 
понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного
палива.________________________________________________________ _____________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/абомашин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або



Кількість робочих місць- 4, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  1,______________________________________________________________________

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

Підприємство орендує за договором оренди від 01,10.2018 року № 2/18-1-ЦМК у ФОП 
Олейникова Олександра Вікторовича цілісний майновий комплекс, який розташовано за
адресою 51909, м. Кам’янське, Дніпропетровська обл., вул. Горобця. 2Б.________________

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

Інші відомості:

Директор Данчук Роман Володимирович пройшов навчання і перевірку знань в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони праці 
(витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18). Несе відповідальність за стан охорони праці 
і техніки безпеки, а також виконання заходів по їх покращенню в обсязі, передбаченому 
посадовою інструкцією для керівника підприємства.

Інженер з охорони праці Бурцева Ірина Аркадіївна пройшла навчання і перевірку знань 
в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони 
праці (витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18), з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням IV групи з електробезпеки до 1000 В 
(витяг з протоколу від 26.10.2018 р. № 36/44-18), з правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу від 31.05.2019 р. № 36/26-19), з 
«Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів» (витяг з 
протоколу від 19.06.2019 р. № 36/31-19), з «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу від 26.06.2019 р. № 36/35-19), з «Правил 
охорони праці підчас експлуатації навантажувачів» (витяг з протоколу від 26.06.2019 р. № 
36/35-19). Несе відповідальність за організацію роботи з охорони праці в цілому по 
підприємству в обсязі, передбаченому «Положенням про службу охорони п р а ц і » ._______

Директор з виробництва Кірносов Сергій Миколайович пройшов навчання і перевірку 
знань з загально курсу охорони праці в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» (витяг з протоколу протокол від 22.10,2018 р. № 36/39-18), з правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу від 
31.05.2019 р. № 36/26-19)), з «Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» (витяг з протоколу від 19.06.2019 р. № 36/31-19), з «Правил безпеки систем 
газопостачання» (витяг з протоколу протокол від 16.10.2018 р. № 36/37-18) ), з «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу від 26.06.2019 
р. № 36/35-19) ), з «Правил охорони праці підчас експлуатації навантажувачів» (витяг з 
протоколу від 26.06.2019 р. № 36/35-19). Несе відповідальність за стан охорони праці і 
техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки 
праці на підприємстві в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією директора з 
виробництва. Несе відповідальність за належний технічний стан і безпечну експлуатацію 
будівель і споруд виробничо-технічного і побутового призначення, виробничих майданчиків, 
під’їздних доріг, що перебувають в оренді у підприємства. Відповідає за технічно справний 
стан і безпеку експлуатації машин і обслуговування обладнання, за безпечне ведення робіт по 
навантаженню, розвантаженню і зберіганню сировини та готової продукції. Відповідає за 
своєчасне забезпечення працівників підрозділів підприємства засобами індивідуального 
захисту і спецодягу._______________________________________________________________

Головний енергетик Гончар Владислав Миколайович пройшов навчання і перевірку 
знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу 
охорони праці (витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18), з «Правил безпечної

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,



експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням V групи з 
електробезпеки до і вище 1000 В (витяг з протоколу від 24.10.2019 р. № 36/57-19), з правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу від 
19.06.2019 р. № 36/30-19) 1. з «Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» (витяг з протоколу від 19.06.2019 р. № 36/31-19)), з «Правші безпеки систем 
газопостачання» (витяг з протоколу протокол від 16.10.2018 р. № 36/37-18) ), з «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (витяг з протоколу від 26.06.2019 
р. № 36/35-19) ). з «Правил охорони праці підчас експлуатації навантажувачів» (витяг з 
протоколу від 26.06.2019 р. № 36/35-19). Несе відповідальність за безпечне утримання, 
експлуатацією і ремонт всіх електроустановок, електрообладнання, обладнання грозозахисту, 
а також підстанцій, повітряних і кабельних мереж, що перебувають в оренді у підприємства. 
Крім того, несе відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і 
виконання заходів по створенню здорових і безпечних умов праці, забезпечення захисними 
засобами, інструментом і пристосуваннями, а також спецодягом електротехнічного персоналу
підприємства в обсязі передбаченому посадовою інструкцією для головного енергетика._____

Начальник цеху Полукарьова Наталія Леонідівна пройшла навчання і перевірку знань 
в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони 
праці (витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18). з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням III групи з електробезпеки до 1000 В 
(витяг з протоколу від 26.10.2018 р. № 36/44-18). Відповідає за справний стан і безпечну 
експлуатацію технологічного обладнання. Несе відповідальність за стан охорони праці і 
техніки безпеки, планування і виконання заходів, спрямованих на покращення умов і безпеки 
праці на підприємстві в обсязі, передбаченому посадовою інструкцією начальника цеху. 
Відповідає за виконання заходів по створенню здорових і безпечних умов праці, забезпечення 
захисними засобами, інструментом і пристосуваннями, а також спецодягом робітників
цеху.________________________________________ ____________________________ ____

Головний технолог Дмитренко Володимир Віталійович пройшов навчання і перевірку 
знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу 
охорони праці (витяг з протоколу від 22.10.2018 р. № 36/39-18). з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням III групи з 
електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу від 26.10,2018 р. № 36/44-181. Несе 
відповідальність за стан охорони праці і техніки безпеки, планування і виконання заходів, 
спрямованих на покращення умов і безпеки праці на підприємстві в обсязі, передбаченому 
посадовою інструкцією головного технолога.Відповідає за виконання заходів по створенню 
здорових і безпечних умов праці, забезпечення захисними засобами, інструментом і
пристосуваннями, а також спецодягом працівників лабораторії._________________________

Посадові особи підприємства пройшли навчання у навчальних закладах.______________
Майстер з ремонту технологічного устаткування Перес Лопес Хосе Антоніо пройшов 

навчання і перевірку знань в ДГ1 «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з 
загально курсу охорони праці (витяг з протоколу від 22.10,2018 р. № 36/39-18) ), з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням III групи з
електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу від 26.10.2018 р. № 36/44-18)._______________

Майстер виробництва ЛФМ Мартинов Дмитро Вікторович пройшов навчання і 
перевірку знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально 
курсу охорони праці (витяг з протоколу від 22,10.2018 р. № 36/39-181. з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням III групи з 
електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу від 26.10.2018 р. № 36/44-18)._________



Майстер виробництва ЛФМ Щегіль Роман Миколайович пройшов навчання і перевірку 
:нань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держлраці» з загально курсу 
іхорони праці (витяг з протоколу від 22,10.2018 р. № 36/39-18) ), з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням III групи з
електробезпеки до 1000 В (витяг з протоколу від 26.10.2018 р. № 36/44-18)._______________

Інженер з керування й обслуговування систем Розинський Юрій Борисович пройшов 
навчання і перевірку знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держгіраці» з
загально курсу охорони праці (витяг з протоколу від 27.05.2019 р. № 36/25-19)._________

Механік з ремонту транспорту Крупій Володимир Сергійович пройшов навчання і 
перевірку знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально
курсу охорони праці (витяг з протоколу від 27.05.2019 р. № 36/25-19),_________________

Завідувач складу Понявін Сергій Вікторович пройшов навчання і перевірку знань в 
ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з загально курсу охорони праці
(витяг з протоколу від 25.06.2019 р. № 36/33-19).____________________________________

Майстер цеху Рудковський Олександр Федорович пройшов навчання і перевірку знань 
в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» з присвоєнням V групи з 
електробезпеки до і вищеІООО В (витяг з протоколу від 24.10,2019 р. № 36/57-19), з загально
курсу охорони праці (витяг з протоколу від 29.10.2019 р. № 36/58-19). _________________

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт Алісов Микола Сергійович 
пройшов навчання і перевірку знань в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» з загально курсу охорони праці (витяг з протоколу від 29,10.2019 р. № 36/58-19). 

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

На підприємстві згідно з наказом від 02.10,2018 № 1002-1оп створена служби охорони 
праці та затверджено положення про службу охорони праці. Згідно з наказом від 02.10.2018
№1002-7оп впроваджено систему управління охороною праці.__________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві згідно з наказом від 02.10.2018 № 1002-1оп затверджено положення про 
порядокнавчання і перевірки знань з питань охорони прапіта програма вступного інструктажу 
з питань охорони праці; згідно з наказом від 08.01.2020 № 0108-1оп створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці.________________________ _____________

На підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з питань охорони праці:_____________
• ОТА-1 -  з охорони праці апаратника диспергування пігментів і барвників виробництва
ЛФМ:__________________________________________________________________________
• ОТМ-1 -  з охорони праці машиніста розфасувально-пакувальних машин виробництва
ЛФМ:__________________________________________________________________________
• ОП-3 - з охорони праці слюсаря-ремонтника;_____________________________________
• ОП-4 - з охорони праці слюсаря з ремонту технологічних установок;_________________
• ОП-14 -  з охорони праці слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування.__________

Введені в дію робочі інструкції:_______________________ ___________________________
• РР-1 -  робоча інструкція апаратника диспергування пігментів і барвників виробництва
ЛФМ;__________________________________________________________________________
• РР-2 -  робоча інструкція машиніста розфасувально-пакувальних машин виробництва
ЛФМ:__________________________________________________________________________
• РР-3 -  робоча інструкція слюсаря-ремонтника____________________________________
• РР-4 -  робоча інструкція слюсаря з ремонту технологічних установок_______________



• РР-12 -  робоча інструкція слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування._________
Введені в дію інструкції з охорони праці при виконанні робіт:__________________________
• ВР001 - під час виконання роботи із застосуванням візка ручного гідравлічного ЗКР;___
• ВР002 - при роботі з ручним інструментом і пристроями;__________________________
• ВР003 - з обслуговування і експлуатації вентиляційних установок;__________________
• ВР004 - з безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт;_________
• ВР005 - при роботі із застосуванням драбин;_____________________________________
• ВР007 - щодо надання долікарняної допомоги потерпілим;_________________________
• ВР008 - на проведення газонебезпечних робіт;___________________ _________________
• ВР015 - при виконанні робіт з горючими рідинами._______________________________

Відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпрапі від 
26.01.2005 № 15, та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці працівників ТОВ з II «Атолл Пеінт Україна», працівники, під час прийняття на 
роботу та періодично, проходять на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих. Проведення інструктажів фіксується 
записом відповідно до журналу реєстрації вступних інструктажів або до журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._____________________________

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять на підприємстві 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії. 
Перевірка знань працівників з питань охорони праці здійснюється комісією з перевірки знань 
з питань охорони праці. Результат перевірки знань оформлюється протоколом засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники, які виконують ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: слюсар-ремонтник Сватіков О.В., закінчив у 2017 році 
Дніпродзержинський індустріальний коледж Українського державного хіміко-технологічного 
університету і здобув кваліфікацію автоелектрик, остання перевірка знань проведена комісією 
підприємства, протокол № 35 від 23.10.2019 р.; слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування Матюшков О.Ю., закінчів у 2008 році Дніпродзержинський 
енергетичний технікум і здобув кваліфікацію техник-електрик, остання перевірка знань 
проведена комісією підприємства, протокол № 11 від 17.06.2020 р,; слюсар з ремонту 
технологічних установок Лисак В.А. закінчив у 1983 році ГПТУ N«26 м. Днінродзержинськ і 
здобув кваліфікацію електрогазозварник, остання перевірка знань проведена комісією
підприємства, протокол № 35 від 23.10,2019 р.________________________________________

інструкцій про проведення навчаннятаінструктажу з питань охорони праці,
На технологічне устатковання в наявності експлуатаційна документація -  паспорта, 

креслення, пояснювальні записки та схема розміщення. На кожне устатковання на підприємстві 
введена в дію інструкція з експлуатації даного устатковання. Ремонт та технічне обслуговування 
машин, механізмів, устатковання виконується згідно затверджених графіків планово- 
попереджувальних та капітальних ремонтів. Виконання планово-попереджувальних ремонтів 
фіксується в картках технічного обслуговування. Устатковання обладнане захисними пристроями, 
огородженнями та пристосуваннями у відповідності з паспортами устатковання та нормативно- 
правовими актами з питань охорони праці. На підприємстві проведено опосвідчення стану безпеки 
електроустановок споживачів, про що складено акт від 06.11.2018 року. Електролабораторією, 
акредитованою в установленому порядку, проведена перевірка опору заземлювачів і
електропроводки, про що складені протоколи від 10.09.2019 року.___________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуїтям та засобами 

індивідуального захисту у відповідності з нормативно-правовими актами з охорони праці. 
Працівники, що зайняті у технологічному процесі та обслуговуванні технологічного



устатковання, забезпечуються в залежносні від виконання робіт: костюм р о б о ч і й . у.ута- 
робочій, фартух, спецвзуття робоче, куртка утеплена робоча. напівкомбіне?с;-: •те.- 
дощовик, респіратор протипиловий одноразовий, напівмаска ЗМ, рукавички вязгн: з ІТЗл 
крапкою, рукавичкинітридові одноразові, рукавички з нитриловим покриттям, р\уд;;-:-г?д: 
хімстійкі.___________________________________________________________________________________

з а со б ів  ін д и в ід у а л ь н о го  захисту,

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-
методичного забезпечення, а саме:_________________________________________________
Затверджено наказомвід 02.10.2018 р. № 1005-4оп Перелік посад та професій працівників,які 
проходять навчання у навчальних закладах. Перелік посад та професій працівників.які 
звільняються від повторного інструктажу з питань охорони праці. Перелік посад та професій
працівників, які проходять стажування;______________________________________________
Затверджено наказом від 05.10.2018 р. № 1005-1оп Перелік робіт підвищеної небезпеки та 
робіт, де є потреба у професіональному доборі;________________________________________
Затверджено наказом від 05.10.2018 р. № 1005-Зоп Перелік інструкцій з охорони праці. 
На підприємстві ведуться журнали:___________________________________________
• Журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
• Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
• Журналу протоколів з перевірки знань з питань охорони праці;
• Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
• Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
• Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на підприємстві;
• Журнал обліку присвоєння групи І з електробезпеки не електротехнічного персоналу;
• Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями;
• Журнал обліку наряд-допусків;
• Журнал обліку перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів.
перетворювачів частот та переносних світильників;
• Журнал обліку та огляду переносних драбин;
• Журнал обліку вогнегасників.

Для виконання ремонту, технічного обслуговування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки підприємство забезпечело працівників таким інструментом: 
електроперфоратор В08Н ОВН-11-РЕ -  1 шт., електроперфоратор В08Н ОВН 4-32РРК. - 1 
шт., машина кутова шліфувальна В08Н ОУ/821-125С1Е -  2 шт., машина кутова шліфувальна 
МШУ-2,2-230 -  1 шт., акумуляторний інструмент ЕіпЬеІІ -  1 шт. (шуруноверт), машина ручна 
електроударнообертальна ДУІб/ІОООЕр -  1 шт. (дриль), пістолет гарячого повітря Р\УТ 
НЬР20-600К -  2 шт., верстат свердлильний -  2 шт., лещата настільні Зрагіа -  2 шт„ викрутки з 
діелектричними рукоятками в асортименті -  5 шт., викрутки слюсарні (ударні) - 1 комплект, 
напилки в асортименті, надфілі в асортименті, набір комбінованих ключів - 2 комплекти, 
набір рожково-накидних ключів - 2 комплекти, набір торцевих головок - 2 комплекти, трубні 
(газові) ключі в асортименті, розвідні ключі в асортименті, набір шестигранників -  2 
комплекта, набір ключів зірочок - 2 комплекти, ножівка по металу -  1 шт., ножівка по дереву 
-  2 шт., струбцини в асортименті, плоскогубці - 4 шт., бокорізи -  3 шт., круглогубці в 
асортименті, знімачі стопорних кілець в асортименті, знімачі підшипників - 2 шт., шприц для 
змазки-1 шт., пістолет для силікону, герметика -  1 шт., пістолет для піни -  1 шт., 
заклепувальний пістолет -  2 шт., просічки в асортименті, ножиці по металу -  2 шт., щітки по 
металу -  3 шт., молотки в асортименті, індикатор напруги "контакт" - 2 шт., мультиметр - 2 
шт., вимірювальні кліщі (вимірювання напруги) -  1 шт. Інструмент використовується за 
призначенням, зберігається у технічно-справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог чинного 
законодавства та документів з експлуатації виробників.



Основні законодавчі нормативно-правові акти, які діють на підприємстві:____________
Закон України «Про охорону праці»;_______________________________________________
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;_____________
Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»;_____________ _____________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;___________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці»;__________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці;___________________________________________
НПАОП 0.00-4,15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;____ _____
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;______________________
НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних
актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;___________________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;____________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;_____
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском;______________________ ___________________________________________________
НПАОП 0.00-1.73-14 Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних
трубопроводів;______________________________________________________________ _____
НПАОП0.00-1.71-13 «Правилаохорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
На виробництві обладнано куток Охорони праці з основною правовою та навчально- 
методичною документацією, метою якого є проведення організаційної та методичної роботи 
по навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці,
профілактика аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань.___________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Р.В. Данчук___
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органі Держпраці / Ь  & < Ґ

обліку суб'єктів господарювання 
_ 2 0 ^ ) .  №  £ 0 .
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Примітки:
1. Фізичнаособа-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.




