
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КРОНВЕРК - РЕТРОФІТ- ЕТЛ”___________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50007, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, проспект Героїв-Підиільників, будинок 36/2
місцезнаходження,

__________________________________ код СДРПОУ 32975157___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________ Директор Гнідаш Богдан Леонідович____________________________
прізвище, ім ’я та по-батькові керівника,

__________________________тел. +380564947447, retrofit@ kronverk.ua__________________________
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 карти платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________ згідно договорів 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: ГІрАТ СК «Граве Україна»,

(найменування страхової компанії,
строк дії 1 рік, № 101058631 від 17.07.2020р.____________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 17.07.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Гнідаш Богдан Леонідович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи-підприемця)

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:
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в  зонах дії струму високої 

частоти;__________________________________________________________________________________
- зварювальні роботи;______________________________________________________________________
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне- обслуговування, реконструкція 

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: устатковання 
напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і мереж, 
технологічне електрообладнання);_________________________________________________________

- газополум'яні роботи_____________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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устатковання напругою понад 1000 В (технологічне електрообладнання), а саме:
прилад для випробування електричної міцності УПУ-10 виробництва НПП "Аналитик",

_______ заводський номер 0576, дата виготовлення 16.04.1981 р., країна походження СРСР;
- апарат випробувальний діодний АИД-70/50 виробництва ТОВ"Дніпроенерготехнології"

_______ заводський номер 08508, дата виготовлення 07.08.2008 р., країна походження Україна.
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: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 5,____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

офісне та виробниче приміщення орендовані, за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг,
проспект Героїв-підпільників, буд. 36/2 (договір оренди № 01-18 від 31.12.2018 року)__________

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

Інші відомості
Директор ГОВ "КРОНВЕРК - РЕТРОФГГ- ЕТЛ" Гнідаш Богдан Леонідович, пройшов 

навчання Закону України «Про охорону праці»: Кодексу цивільного захисту України; Правил 
пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про 
затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил 
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний курс з охорони 
праці), у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління 
Дерпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-676-20 від 24.07.2020 р.).

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань хорони праці (наказ №  3/20 
від 10.03.2020 року). Голова комісії - заступник директора ТОВ "КРОНВЕРК - РЕТРОФІТ- 
ЕТЛ" Плохий Василь Григорович та члени комісії: начальник ЕТЛ Черевичний Сергій 
Вікторович, головний інженер Моренко Олег Володимирович, пройшли навчання Закону 
України «Про охорону праці»: Кодексу цивільного захисту України; Правил пожежної 
безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про 
затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил 
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний курс з охорони 
праці), НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями: 
НПАОП 28.50-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів; НПАОП 0.00-1.81- 
18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 
0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», у ГОВ 11 ВИ «Професійна безпека» і 
перевірку знань комісією Головного управління Дерпраці у Київській області (витяг з 
протоколу №  81-676-20 від 24.07.2020 р.).

Наказом №  6/20 від 12.06.2020 року призначено відповідального за пожежну безпеку 
начальника дільниці Кущевського Андрія Івановича, який пройшов навчання і перевірку знань 
пожежної безпеки, у ТОВ «НКЦ «Моноліт» (витяг з протоколу № 39 від 12.06.2020 р .).
Наказом №  4/20

Наказом №  4/20 від 11.03.2020 року призначено відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства, за експлуатацію, збереження безпечну дію та 
справний стан технологічного електрообладнання і електроінструменту, головного інженера 
М оренка Олега Володимировича (V група з електробезпеки, до і вище 1000В). у разі його 
відсутності, згідно наказу, обов’язки покладаються на начальника ЕТЛ Черевичного Сергія 
Вікторовича (V група з електробезпеки, до і вище 1000В), які пройшли навчання знань згідно 
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП
40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахистних засобів. Правила пожежної безпеки 
України, у ТОВ «НКЦ «Моноліт» і перевірку знань комісією Головного управління Держпрапі



у Дніпропетровскій області (витяг з протоколу №  3/33 від 11.03.2020 p.).
Наказом №  7/20 від 12.06.2020 року призначено відповідальним за газове господарство, 

безпечне виконання газополум’яних робіт з правом видачі наряд-допусків, безпечний стан та 
дію посудин, що працюють під тиском, головного інженера М оренка Олега Володимировича, 
який пройшов навчання згідно НГІАОГІ 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем 
газопостачання; НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт, у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією 
Головного управління Дерпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-676-20 від
24.07.2020 p.); навчання з питань пожежної безпеки у ТОВ «НКЦ «Моноліт» (витяг з 
протоколу №  3/33 від 11.03.2020 p .).
_____ Наказом № 5/20 від 12.06.2020 року призначено відповідальним за безпечне виконання
зварювальних робіт, головного інженера М оренка Олега Володимировича, який пройшов 
навчання згідно НПАОП 28.50-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів; 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, у 
ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією Головного управління Дерпраці у 
Київській області (витяг з протоколу №  81-676-20 від 24.07.2020 p.).

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

_____ Відповідно до ст.15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві переглянуте та
введене в дію  «Положення про службу охорони праці» (затверджене наказом №  10/20 від
18.06.2020 р.)
_____ Функції служби охорони праці на підприємстві покладено на заступника директора
Плохого Василя Григоровича, який призначений, в порядку сумісництва, на посаду інженера з 
охорони праці наказом № 2/20 від 09.03.2020 року, і пройшов відповідну підготовку та 
навчання Закону України «Про охорону праці»; Кодексу цивільного захисту України; Правил 
пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Наказу «Про 
затвердження порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій»; з правил 
надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку (загальний курс з охорони 
праці), НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП Охорона праці і промислова безпека у будівництві. 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; 
НПАОП 28.50-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів; НПАОП 0.00-1.81- 
18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 
0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і 
перевірку знань комісією Головного управління Дерпраці у Київській області (витяг з
протоколу №  81-676-20 від 24.07.2020 p.)._____________________________________________________

наявність служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
_____ Робітники підприємства які задіяні при виконанні робіт в діючих електроустановках,
монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування електричного 
устатковання електричних станцій і мереж, технологічного електрообладнання, його 
експлуатації: електромонтажник-налагоджувшгьник Купа В.О. пройшов навчання в ТОВ 
«Кронверк-Ретрофіт-Етл» за професією електромонтажник-налагоджувальник 4-го розряду 
(посвідчення №  1119 від 21.02.2020 p.); електромонтер Момонт А.О. пройшов навчання в ТОВ 
«Кронверк-Ретрофіт-Етл» за професією електромонтер 5-го розряду (посвідчення № 1120 від
27.02.2020 p.). електромонтер Яцишин A.L пройшов навчання в ТОВ «Кронверк-Ретрофіт- 
Етл» за професією електромонтер 4-го розряду (посвідчення № 1118 від 19.02.2020 p.). а також 
пройшли навчання, з присвоєнням V група з електробезпеки до і вище 1000В. згідно НПАОП
40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.07- 
01 Правил експлуатації електрозахистних засобів. Правил пожежної безпеки України, в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» (витяг з протоколу №  3/33 від 11.03.2020 p.); електромонтажник Тітов О.О.



пройшов навчання в ТОВ «Кронверк-Ретрофіт-Етл» за професією електромонтажник 4-го 
розряду (посвідчення № 1117 від 19.02.2020 p.), а також пройшов навчання, з присвоєнням IV 
група з електробезпеки до і вище 1000В, згідно НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації 
електрозахистних засобів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил улаштування електроустановок, у ТОВ НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань 
комісією Головного управління Дерпраці у Київській області (протокол 81-218ЕЛ-2020 від
23.07.2020 p.). Робітники Купа В.О., М омонт А.О., Яцишии А.І., Тітов О.О. пройшли навчання 
з Загального курсу ОГІ. пожежної безпеки (в обсязі виконуваних робіт), інструкцій з охорони 
праці за професіями і видами робіт, комісією ТОВ «Кронверк-Ретрофіт-Етл» (протокол № 1/18 
від 16.07.2020 p.). та пройшли відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується 
відмітками в журналах.
_____ Робітник підприємства Фуголь C.B. (III група з електробезпеки до і вище 1000В) який
виконує газополум’яні та зварювальні роботи має кваліфікацію 4-го розряду з професії 
електрогазозварника (рішенням кваліфікаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» 
протокол 906 від 24.07.2020 p.). пройшов навчання Загального курсу ОП, пожежної безпеки. 
НГІАОГІ 45.2-7.02-12 ССБП Охорона праці і промислова безпека у будівництві, НГІАОП 0.00- 
1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями: НПАОП 28.50- 
1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів: НПАОП 0.00-1.81-18 Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; НПАОП 0.00-1.76-15 
Правила безпеки систем газопостачання; НПАОГІ 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт (в обсязі виконуваних робіт), інструкцій з охорони 
праці за професією і видами робіт, комісією ТОВ «Кронверк-Ретрофіт-Етл» (протокол № 1/17 
від 16.07.2020 р.) та пройшов відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується 
відмітками в журналах.
_____ На підприємстві розроблені та введені в дію, наказом №  11/20 від 18.06.2020 р„
інструкції з охорони праці за професіями, згідно займаних посад, галузеві і за видами робіт: 
№1 проведення первинного інструктажу; №2 вступного інструктажу з питань охорони праці; 
№3 під час ручного електричного дугового зварювання (загальні вимоги безпеки); № 4 для 
електрозварника ручного зварювання; №5 під час виконання газонебезпечних робіт; № 6 під 
час виконання газополум’яних робіт; № 7 для газозварника (газорізальника); №8 під час робіт з 
ручним інструментом та пристроями; № 9 під час роботи з електрофікованим інструментом та 
пристроями; № 10 під час виконання робіт в діючих електроустановках; №11 під час монтажу 
та обслуговування електроустаткування; № 12 під час монтажу кабельних мереж; №13 під час 
монтажу заземлення; №14 для електромонтера; №15 для електромонтажника- 
налагоджувальника: № 16 для слюеаря-ремоитника; № 17 з заходів пожежної безпеки; №18 з 
надання першочергової медичної допомоги.
_____ Відповідно до Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
наказом № 10/20 від 18.06.2020р. переглянуто та введено в дію по підприємству «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». А з числа 
керівників та посадових осіб підприємства наказом № 3/20 від 10.03.2020 р. створена постійно 
діюча комісії для проведення навчання та перевірки знання з питань охорони праці у складі: 
голова комісії - заступник директора Плохий Василь Григорович, члени комісії: начальник
ЕТЛ Черевичний Сергій Вікторович, головний інженер Моренко Олег Володимирович._______.
_____ Працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, проходять
планові профілактичні медичні огляди відповідно до вимог Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом від 24.04.2007 р. №  246 МОЗ 
України, а також відповідне фахове навчання і перевірку знань з питань охорони праці з 
дотриманням законодавчих актів про охорону праці, гатузевих норм і правил.
На підприємстві переглянуті та введені в дію наказом №  10/20 від 18.06.2020р.:

- Положення про службу охороною праці;________________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;____________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства:________________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань



охорони праці; ___________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:

- Ж урнал реєстрації вступного інструктажу; _____________________________________________
- Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;______________
- Ж урнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;__________________________
- Ж урнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;_______________________
- Ж урнал реєстрації та видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- Ж урнал протоколів перевірки знань;____________________________________________________
- Ж урнал протоколів перевірки знань ГІБЕЕС та ПТЕЕС;__________________________________
- Ж урнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту і електроустаковання;
- Ж урнал обліку видачі засобів індивідуального захисту та інші.____________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на устатковання 

підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, свідоцтва про калібрування та 
повірку, графіки обслуговувань).

Паспорт та керівництво з експлуатації на прилад для випробування електричної міцності 
УПУ-10, виробництва НПП "Аналитик", заводський номер 0576. дата виготовлення 16.04.1981 
р., країна походження СРСР;

Свідоцтво №  СК-0778/20 від 10.03.2020р. про повірку та калібрування приладу для 
випробування електричної міцності УПУ-10, заводський номер 0576. видане метрологічним 
центром ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Паспорт та керівництво з експлуатації на апарат випробувальний діодний АИД-70/50, 
виробництва ТОВ"Дніпроенерготехнології". заводський номер 08508, дата виготовлення 
07.08.2008 р„ країна походження Україна;

Свідоцтво № СК-0779/20 від 10.03.2020р. про повірку та калібрування апарату 
випробувальноно діодного АИД-70/50. виробництва ТОВ',Дніпроенерготехнології".
заводський______ номер______ 08508,______ видане______ метрологічним______ центром______ ДП
«КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».______________________________________________________

експлуатаці йної документації,
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «Кронверк-Ретрофіт-Етл» в наявності наступні засоби:

- р ізак газовий типу Р1 «Донмет» 142, 2019 р.в.;__________________________________________
- трансформатор зварювальний СТШ -250 У2, 2019 р.в.;__________________________________
- покажчики напруги ПНН-10Д, ІІНН-1-Д. 2019 р.в.;_____________________________________
- штанги ізоляційні ШО-ІО, ШО-1, 2019 р.в.:____________________________________________
- діелектричні засоби захисту (рукавиці, боти), 2020 р.в.;_________________________________
- електровимірювальні засоби (мультиметр, мегомметр, кліщі вимірювальні), 2019 р.в.;
- плоскогубці, бокорізи. викрутки; _____________________________________________________
- набір слюсарного інструменту._________________________________________________________

Працівники ТОВ «Кронверк-Ретрофіт-Етл» забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захисту в повному обсязі (каски, сигнальні жилети, щитки зварника, захисні 
окуляри, електрозахистні засоби, рукавиці б резенові, рукавиці краги, костюми бавовняні та 
брезентові з вогнезахисним просоченням, черевики шкіряні, куртки утеплені, черевики 
утеплені, жилети сигнальні, респіратори, та інші) 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» за професіями.

Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у 
технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та
експлуатаційної документації виробників.____________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство в достатньому обсязі забезпечене законодавчими та нормативно- 

правовими актами з охорони праці, стандартами, технічною документацією, інструкціями, 
якими працівники керуються при виконанні робіт, які декларуються.
Підприємство забезпечено такими нормативно-правовими документами:_____________________
- Закон України «Про охорону праці»;________________ _____________________________________
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію



г

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженні! 
/ постановою Кабінету М іністрів України під 26 жовтня 2011 року № 1107 (зі змінами га 

доповненнями);____________________ ___________ - __________________________________
- Наказ МОЗ України № 246 від 21.05.2007 року про затверджеііня «І Іорядку проведенпя 

медичних оглядів працівників певних категорій»;__________________  __
- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; ........ ..................... ..............
- НАГІБ А.01.001-2015 Правила пожежної безпеки в Україні;________________  . _____
- ДК 003 2010 «Класифікатор професій»;___________________________________________
- ГОСТ 12.4.026-76 «Цвета сигнальные и знаки безопасности»;_________________________ ____
- НПАОГІ 0.00-4.12-05 Типове положенн я про порядок проведеї шя н а в11 а пня і не р е в і р к и 

знань з питань охорони праці:______________ ___________________________________
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;___
- НПАОП 0.00-4.15-98 Полож ення про роз робку інструкцій з охорон и праці:________
- НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом га пристроями;
- НПАОП 45.2-7.02-12 ССБГІ Охорона праці і промислова безпека в будівництві;___
- НПАОП 28.50-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів;
- НГ1АОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експл уатац ії. обладі іа ни я, що 11 раціос 

під тиском;______________ 1____________________________________________ _ . ____
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила без пеки систем газопостачання; . _ ________
- 11ПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з оргапііа ц ії. безпеч п о і о не; ш і у і я. і азонебез печних 

робіт; _____________________________________________________  ________
- НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації слектрозахпетних засоб ів ;...................._
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації елсктроуста новок с по ж 11 вачів;
- Правила улаштування електроустановок;___________________________ ______________
- Правила технічної експлуатації електроустановок спож ивачів_____________ ________
Бібліотечний фонд нормативно-правової бази та технічної до кум с 11 та ції __і іа піднрік мс \ в і 
систематично поновлюється новими виданнями та актуалізується.

На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, оснащении: ком іГ ютерам ік  1ІМ' !>»-' іьп и м 11 
та наочними посібниками з охорони праці, державними галузеві їм и та м іжгалузев ими
нормативпо-правовими__актами з охорони__праці, медичною і довідковою літера турою,
навчальним 11 програмами, та__відповідним програмним комп'ю терним забезпеченням
необхідним для проведення навчання, інструктажу та консультацій пранівників з _пи іа.ііь 
трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці. Затверджені 
графіки і програми проведення навчання, та перевірки знань з питань охорони праці. 
розроблені екзаменаційні білети перевірки знань з охорони праці за посадам 11 та і ю професіям. 
Матер і ал ь і ю-тех н і ч 11 а база підприємства відповідає вимогам чинного законо іавства з питань 
охорони гіраці_і_промислової безпеки, регулярно оновлюється і актуалізуєгься.

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

Б.Л. Гнідаш
(пі/писі) (ініціали та прізвище)

о /А У  20

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
орг ані Держпраці _____ 2 0 ^ ^ р .  № о&Э. __________

» ^ п ід п р и є м е ц ь  своїм  п ідписом  надає згоду  па ооро о к у  п ерсональних даних з метою  
забезпечення в и к о н а н і^  ,вим ог П орядку  видачі д озвол ів  на виконання робіт п ідви щ ен ої небезпеки и  і 
е к с і/^ 'А Д іШ Щ е т < к у іЩ Н їф \м а іш ш , м ехан ізм ів , устаткування п ідви щ ен ої небезпеки.
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