
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКТТТН»_____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50106, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Фабрична, будинок 2______________

місцезнаходження,
______________________________ 42794130____________________________

код згідно з ЄДРПОУ
_______________________ директор Чебаєв Роман Євгенович___________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
________________________ тел. +38 (056) 409-80-53; eurooil@wexoil.com_________________

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;

50106, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Фабрична, будинок 2 
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 добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____ звіт за результатами аудиту
з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0340.20 від 12.05.2020 р., проведеного ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»___________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Чебаєв Роман Євгенович 
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічне устатковання нафтохімічного, нафтогазопереробного виробництв: 
апарат з механічним перемішуючим пристроєм У=32,460 м3, 1991 р.в., СРСР; апарати з 
перемішуючим пристроєм У=25,0 м3 -  2 од., 1991 р.в., СРСР; апарат з перемішуючим пристроєм 
У=10,0 м3, 1991 р.в., СРСР;_____________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
апарат з перемішуючим пристроєм У=8,0 м3, 1991 р.в., СРСР;

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
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апарат з перемішуючим пристроєм V=5,0 м3, 1991 р.в., СРСР; апарат з перемішуючим пристроєм
V=1,0 м3 - 2 од., 1991 р.в., СРСР; апарати з перемішуючим пристроєм V=2,0 м3 -  2 од., 1991 р.в., 
СРСР; резервуари сталеві горизонтальні РГС-25 -  21 од., 1997 р.в., Білорусь; установки зливо- 
наливні УСН-175М1 -  2 од., 1997 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/1, 1998 р.в., 
Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/10, 1998 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна 
Єб/11, 1998 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/2, 1998 р.в., Україна; ємкість 
нержавіюча 2х стінна Єб/3, 1998 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/4, 1998 р.в., 
Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/5, 1998 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна 
Є6/6, 1998 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/7, 1998 р.в., Україна; ємкість 
нержавіюча 2х стінна Є6/8, 1998 р.в., Україна; ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/9, 1998 р.в., 
Україна; резервуар сталевий горизонтальний РГС-25 -  4 од., 1982 р.в., Білорусь; резервуар 
сталевий горизонтальний РГС-25, 1981 р.в., Білорусь; резервуар сталевий горизонтальний РГС- 
25, 1988 р.в., Білорусь; резервуар сталевий горизонтальний РГС-25, 1981р.в., Білорусь; резервуар 
сталевий № Е1/1 V=315 м.куб, 1998 р.в., Україна; резервуар сталевий № Е1/2 V=315 м.куб, 1998 
р.в., Україна; резервуар сталевий № Е1/3 V=415 м.куб, 1999 р.в., Україна; резервуар сталевий № 
Е1/4 V=415 м.куб, 1999 р.в., Україна; резервуар сталевий № Е1/5 V=415 м.куб, 1999 р.в., Україна; 
резервуар сталевий № Е2/1 V=315 м.куб, 1998 р.в., Україна; резервуар сталевий № Е2/2 V=438 
м.куб, 1998 р.в., Україна; резервуар сталевий № Е2/3 V=415 м.куб -  1 од., 1999 р.в.; резервуар 
сталевий № Е2/4 V=415 м.куб, 1999 р.в., Україна; резервуар сталевий № Е2/5 V=415 м.куб, 1999 
р.в., Україна; резервуар сталевий V=200 м.куб, 1998 р.в., Україна; резервуар сталевий V=200 
м.куб, 1998 р.в., Україна; апарат горизонтальний сталевий V=60 м.куб -  2 од., 1978 р.в., Росія; 
апарат чавунний емальований V=0,630 м.куб, 1987 р.в., СРСР; резервуар V=8 м.куб, 1991 р.в., 
Україна; резервуар сталевий горизонтальний V=10 м.куб, 1993 р.в., Україна; технологічний 
трубопровод пару (ДУ -50,53м), 1995 р.в., Україна.

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

11 робочих місць, в тому числі 6 на яких існує підвищений ризик виникнення травм _________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробничі площі та побутові приміщення розміщуються на виробничій дільниці на орендованих 
площах ТОВ «АЛАІР» (договір оренди основних засобів № 1/19 від 15.05.2019 р.) за адресою: 
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Фабрична, 2: блок складів техматеріалів - 1; естакада
для прийому сировини - 1; резервуарний парк - 1________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,
цех з виробництва бочкотари та фасовки оливи - 1 ; цех з виробництва мастил - 1________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Керівники та фахівці підприємства проходять навчання та перевірку знань з
питань охорони праці у встановленому порядку:_______________________________

Директор Чебаєв Роман Євгенович пройшов в Начальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці 
в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 1/04 -20 ОП-НА від 
28.04.2020 р.).

Директор з виробництва Ковальов Андрій Анатолійович, начальник цеху з виробництва олив 
Рябенко Сергій Миколайович, головний енергетик Сіленко Олександр Іванович, майстер 
виробництва Остапенко Віталій Сергійович, технік-лаборант старший Нестеренко Тетяна 
Іванівна, комірник Трофімова Неля Олександрівна пройшли в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 
1/75 від 22.01.2020 р., № 8/112 від 28.08.2019 р., № 12/34 від 11.12.2019 р., № 9/42 від 11.09.2019 
р., № 9/43 від 11.09.2019 р.).

Головний енергетик Сіленко Олександр Іванович (V група з електробезпеки (до і вище 1000 
В), начальник цеху з виробництва олив Рябенко Сергій Миколайович (ІУ група з електробезпеки
(до 1000 В), майстер виробництва Остапенко Віталій Сергійович (ІІ група з електробезпеки (до



1000 В) пройшли в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 12/43 від
11.12.2019 р., № 8/121 від 28.08.2019 р.).

Директор з виробництва Ковальов Андрій Анатолійович, начальник цеху з виробництва 
олив Рябенко Сергій Миколайович, пройшли в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» 
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для 
вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв» в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 9/12 від
04.09.2019 р.).

Оператор технологічних установок Марциновський Володимир Григорович пройшов в 
ТОВ «НЦ МАЙСТЕР КОУЧ» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні 
правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і 
нафтопереробних виробництв» (витяг з протоколу № 148-20 від 07.07.2020 р.).

Директор Чебаєв Роман Євгенович, директор з виробництва Ковальов Андрій 
Анатолійович, начальник цеху з виробництва олив Рябенко Сергій Миколайович, головний 
енергетик Сіленко Олександр Іванович пройшли в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (витяги з протоколів № 28 від 
14.05.2020р., № 116 від 23.08.2019 р., № 160 від 06.12.2019 р.).

У ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» призначено посадових осіб на яких покладено 
відповідальність за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки.______

Наказом № 21-ОП від 11.12.2019 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства призначено головного енергетика Сіленко О.І.

Наказом № 19-ОП від 04.09.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію технологічного 
устатковання нафтохімічної, нафтогазопереробної галузі промисловості призначено начальника 
цеха з виробництва олив Рябенко С.М.___________________________

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

Наказом № 1-ОП від 24.07.2019 р. у ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» створено службу 
охорони праці, функції служби охорони праці покладені на директора з виробництва 
Ковальова А.А._______________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію 
наказом № 2-ОП від 24.07.2019 р. «Положення про службу охорони праці», «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про 
систему управління охороною праці».

У ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» затверджені директором та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._____________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять 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 - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, 
а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці.



Наказом № 11-ОП від 15.08.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань
діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
Ковальов А.А. -  директор з виробництва; члени комісії: Рябенко С.М. -  начальник цеху з 
виробництва олив; Трофімова Н.О. -  комірник; Нестеренко Т. І. -  технік-лаборант старший.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції 
(наказ № 10-ОП від 09.08.2019 р.), в тому числі № 4 «Інструкція з охорони праці під час 
експлуатації технологічного устатковання нафтохімічної, нафтогазопереробної галузі 
промисловості».___________________________________________________________________________

Працівники ТОВ «ЕВРО ОЙЛ ПРОДАКШН» пройшли спеціальне навчання та перевірку 
знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протокол 
перевірки знань № 3 від 01.10.2019 р.).

Оператори технологічних установок Марциновський В.Г., Нікітін С.О., Безсмольний Л.В., 
Мешняков П.В., пройшли в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» навчання та 
перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 9/43 від 11.09.2019 р.).

Оператор технологічних установок Нікітін С.О., майстер виробництва Остапенко В.С. 
пройшли в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ» навчання та перевірку знань НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 8/122 від 28.08.2019 р., № 
12/43 від 11.12.2019р.), присвоєно ІІ групи з електробезпеки (до 1000 В).
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:_______________________
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці__________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті_________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки_______________________________
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві____________________________
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві__________________________
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці______
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту____________________
Журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених
робіт__________________________________________________________________________________
Журнал обліку та зберігання засобів захисту_____________________________________________
Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми________________________________
Журнал протоколів перевірки знань та ін._______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення працівників 
про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та 
їх можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками 
проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці.__________________________________

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання 
підвищеної небезпеки, а саме: апарат з механічним перемішуючим пристроєм V=32,460 м3, зав. 
№ 2033, 1991 р.в., виготовлений Рузаївським заводом хімічного машинобудування (СРСР); 
апарати з перемішуючим пристроєм V=25,0 м3 -  2 од., зав. №№ 2034/2, 2038/3, 1991 р.в., 
виготовлені Рузаївським заводом хімічного машинобудування (СРСР); апарат з перемішуючим 
пристроєм V=10,0 м3, зав. № 2036, 1991 р.в., виготовлений Рузаївським заводом хімічного 
машинобудування (СРСР); апарат з перемішуючим пристроєм V=8,0 м3, зав. № 2035, 1991 р.в., 
виготовлений Рузаївським заводом хімічного машинобудування (СРСР); апарат з перемішуючим 
пристроєм V=5,0 м3, зав. № 2615, 1991 р.в., виготовлений Староруським заводом хімічного 
машинобудування (СРСР); апарати з перемішуючим пристроєм V=1,0 м3 - 2 од., зав. №№ 2602,
2608, 1991 р.в., виготовлені Староруським заводом хімічного машинобудування (СРСР); апарати



з перемішуючим пристроєм У=2,0 м3 -  2 од., зав. №№ 2657, 2631, 1991 р.в., виготовлені
Староруським заводом хімічного машинобудування (СРСР); резервуари сталеві горизонтальні 
РГС-25 -  21 од., інв. №№ 222, 237^256, 1997 р.в., виготовлені Мінським заводом металевих 
конструкцій треста «Заводстальконструкція» (Білорусь); установки зливо-наливні УСН-175М1 -  
2 од., зав. №№ 536, 586, 1997 р.в., виготовлені ЗАТ «НВП «Нафтомаш» (Україна); ємкість 
нержавіюча 2х стінна Є6/1, зав. № Є6/1, 1998 р.в.; виготовлена ЗАО «Фіноіл» (Україна); ємкість 
нержавіюча 2х стінна Є6/10, зав. № Є6/10, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл» (Україна);
ємкість нержавіюча 2х стінна Єб/11, зав. № Єб/11, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/2, зав. № Є6/2, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Єб/3, зав. № Єб/3, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/4, зав. № Є6/4, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/5, зав. № Є6/5, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/6, зав. № Є6/6, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/7, зав. № Є6/7, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/8, зав. № Є6/8, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); ємкість нержавіюча 2х стінна Є6/9, зав. № Є6/9, 1998 р.в., виготовлена ЗАО «Фіноіл»
(Україна); резервуар сталевий горизонтальний РГС-25 -  4 од., зав.№№ б/н, 1982 р.в., виготовлені
Мінським ресорним заводом (Білорусь); резервуар сталевий горизонтальний РГС-25, зав. №
8783, 1981 р.в., виготовлений Мінським ресорним заводом (Білорусь); резервуар сталевий 
горизонтальний РГС-25, зав. № 23, 1988 р.в., виготовлений Мінським ресорним заводом 
(Білорусь); резервуар сталевий горизонтальний РГС-25, зав. № 8783, 1981р.в., виготовлений 
Мінським ресорним заводом (Білорусь); резервуар сталевий № Е1/1 У=315 м.куб, зав. № Е1/1, 
1998 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий № Е1/2 У=315 м.куб, зав. № 
Е1/2, 1998 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий № Е1/3 У=415 м.куб, 
зав. № Е1/3, 1999 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий № Е1/4 У=415 
м.куб, зав. № Е1/4, 1999 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий № Е1/5 
У=415 м.куб, зав. № Е1/5, 1999 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий 
№ Е2/1 У=315 м.куб, зав. № Е2/1., 1998 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар 
сталевий № Е2/2 У=438 м.куб, зав. № Е2/2, 1998 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); 
резервуар сталевий № Е2/3 У=415 м.куб, зав. № Е2/3, 1999 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» 
(Україна); резервуар сталевий № Е2/4 У=415 м.куб, зав. № Е2/4., 1999 р.в., виготовлений ЗАО 
«Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий № Е2/5 У=415 м.куб, зав. № Е2/5, 1999 р.в., 
виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий У=200 м.куб. -  2 од., зав. №№ А, 5, 
1998 р.в., виготовлені ЗАО «Фіноіл» (Україна); апарат горизонтальний сталевий У=60 м.куб -  2 
од., зав. №№ 8417/Р-50, 8412/Р-50, 1978 р.в., виготовлені Нижньо Ісетським заводом 
металоконструкцій (Росія); апарат чавунний емальований У=0,630 м.куб, 1987 р.в., зав. № 11, 
виготовлений Фастівським машинобудівним заводом «Красний Октябрь» (СРСР); резервуар У=8 
м.куб, зав. № б/н, 1991 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); резервуар сталевий 
горизонтальний У=10 м.куб, зав. № 4942, 1993 р.в, виготовлений ЗАО «Фіноіл» (Україна); 
технологічний трубопровод пару (ДУ -50,53м), зав. № б/н, 1995 р.в., виготовлений ЗАО «Фіноіл» 
(Україна).

експлуатаційної документації,

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із 
забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам 
підприємства видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші ЗІЗ за 
встановленими нормами, які є обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних властивостей 
ЗІЗ та строків їх використання (наказ №9-ОП від 02.08.2019 р.), а саме: захисні каски та шоломи; 
захисний спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, який захищає від непогоди; 
захисні окуляри, лицеві щитки; навушники, рукавиці та рукавички; засоби індивідуального 
захисту від ураження електричним струмом. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. На кожного робітника заведена
особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та



інших засобів індивідуального захисту. Наказом №9/1-ОП від 02.08.2019 р. директор з 
виробництва Ковальов A.A. призначений відповідальними за справний стан та зберігання засобів
індивідуального захисту._____________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники TOB «ЕВРО ОИЛ 
ЛРОДАКШН». зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу та періодично згідно наказу № 6-ОП від 29.07.2019 р. (надано медичні довідки 
про проходження попереднього медичного огляду працівників, видані Державною установою 
"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОМИСЛОВОЇ МЕДИЦИНИ’’).. За
результатами медичного огляду працівники допущені до виконання робіт.____________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається 
як на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694- 
XII від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; 
НПАОП 0.00-1.41-88 «Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, 
нафтохімічних і нафтопереробних виробництв»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів».________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються
за допомогою Інтернету та друкованих видань._________________

авової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

P.C. Чебаєв
(ініціали та прізвище)

40 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці £^/9/ 7/ 6^  2 0 ^ ф . № _____ .

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.




