
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ_________
"МОТРОНІВСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ",___________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Молодіжна, буд. 30-А, прим. 3_____
місцезнаходження,

__________________________________________39376858______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________ директор Лазніков Олександр Михайлович_______________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________________ тел. (056) 533-65-00, e-mail: maugok@maugok.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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
____________________________ Дніпропетровська область, м. Вільногірськ_____________________

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 03.08.2020, Державне 
підприємство "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"__________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Лазніков Олександр Михайлович,________________________________________________________

(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
1. Устатковання напругою понад 1000 В (напругою до 35 кВ включно) (електричне
устатковання електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме:________
- повітряна лінія електропередавання 35 кВ до трансформаторної підстанції ЗПС-К 35/6 кВ 
"МАУ-1", подовження повітряної лінії передавання 35 кВ "Л0-360", 2019 року виготовлення, 
країна-виробник 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)
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Кількість робочих місць -  615, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -4._________________________________________________________________________________

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

Трансформаторна підстанція ЗПС-К 35/6 кВ "МАУ-1", енергоцех, енергетична служба, гірничо- 
транспортне виробництво._________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор Лазніков О.М., заступник директора з охорони праці та 

охорони навколишнього середовища Гардиш І.В., директор технічний Собко Б.Ю., директор 
гірничо-транспортного виробництва Лисенко В.Г., начальник відділу капітального будівництва 
Сербін В.В., головний механік Перерва О.Ю., головний енергетик Повстень О.В., інші посадові 
особи та фахівці комбінату пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- 
правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при 
нещасних випадках, електробезпеки, правил пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у ДП 
"КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (протокол № 66-20 від 23.07.2020 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186 (зі змінами наказ від 01.06.2020 № 126)).______
______ Заступник головного механіка Мелашенко Ю.М., заступник головного енергетика
Пашенко В.М., головний збагачувач Лисенко Б.О., головний геолог Крименчуцький О.М., 
головний маркшейдер Лисенко Б.О., інші посадові особи та фахівці комбінату пройшли 
навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, 
правил пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) у ТОВ "ЦТОР" (протокол № 399 від 01.11.2018 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68).___________
______ Головний енергетик комбінату Повстень О.В. (V група з електробезпеки, допущений до
роботи в електроустановках напругою до і више 1000 В), заступник головного енергетика 
комбінату - начальник енергоцеху Пашенко В.М. (V група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і више 1000 В), заступник директора з охорони праці 
та охорони навколишнього середовиша Гардиш І.В. (ГУ група з електробезпеки, допущений до 
роботи в електроустановках напругою до і више 1000 В у якості інспектувальної особи) 
пройшли навчання та перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правила улаштування електроустановок, НПАОП 40.1-1.07-01 
"Правила експлуатації електрозахисних засобів", "Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" у ДП "Головний навчально-методичний центр Держпраці" 
(протокол № 7-18 від 31.01.2018 засідання комісії з перевірки знань, створеної на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017 № 102).
______ Безпечна експлуатація устатковання здійснюється навченим та атестованим інженерно -
технічним персоналом, який відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устатковання._______________________
______ Наказом від 15.11.2019 № 239 особою, відповідальною за електрогосподарство ТОВ
"МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" призначено головного енергетика Повстень О.В.___________________

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

______ Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці, керівником якої є заступник директора з охорони праці та охорони
навколишнього середовиша. Гардиш І.В. (наказ про призначення від 28.04.2016 № 09п).________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві діє система
управління охороною праці у відповідності до "Положення про систему управління охороною 
праці на ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК", шо затверджене та введене в дію затверджене та
введене в дію наказом від 04.05.2016 № 10.__________________________________________________
______ Для перевірки знань з питань охорони праці у посадових осіб, спеціалістів і службовців
структурних підрозділів, відділів і служб комбінату, відповідно до вимог п. 3.9 НПАОП 0.00 - 
4.12-05, створено центральну комісію ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" (додаток 6 до наказу від



02.01.2020 № 1). Усі члени комісії навчені та пройшли перевірку знань у ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" та ТОВ "ЦТОР":_____________________________________________________________________
- голова комісії - заступник директора з охорони праці та охорони навколишнього середовища;
- заступник голови комісії - директор технічний;____________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
- директор гірничо-транспортного виробництва;_____________________________________________
- головний механік;_______________________________________________________________________
- головний енергетик;_____________________________________________________________________
- заступник головного енергетика;__________________________________________________________
- заступник головного механіка;____________________________________________________________
- начальник служби юридичного та кадрового забезпечення;_________________________________
- інженери провідні служби охорони праці та охорони навколишнього середовища.____________
______ Для перевірки знань з питань НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів", "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів", 
"Правила пожежної безпеки в Україні" у адміністративно-технічних працівників створено 
центральну комісію ТОВ "МОТРОШВСЬКИЙ ГЗК" (наказ від 22.01.2020 № 13). Усі члени 
комісії навчені та пройшли перевірку знань у ДП "Головний навчально-методичний центр 
Держпраці":______________________________________________________________________________
- голова комісії - головний енергетик;_______________________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
- заступник директора з охорони праці та охорони навколишнього середовища;________________
- уповноважений представник трудового колективу з охорони праці.__________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на. підприємстві" в ТОВ "МОТРОШВСЬКИЙ ГЗК" розроблені та 
затверджені нормативні акти про охорону праці, а саме:______________________________________
- "Система управління охороною праці ТОВ "МОТРОШВСЬКИЙ ГЗК", затверджене та введене 
в дію наказом від 04.05.2016 № 10;_________________________________________________________
- "Положення про службу охорони праці та охорони навколишнього середовища на ТОВ 
"МОТРОШВСЬКИЙ ГЗК", затверджене та введене в дію наказом від 04.05.2016 № 21;_________
- "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці на 
ТОВ "МОТРОШВСЬКИЙ ГЗК", затверджене та введене в дію наказом від 01.03.2016 № 4 зі 
змінами внесеними наказом від 04.07.2017 № 65;____________________________________________
- "Положення про застосування наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки, що 
виконуються у підрозділах ТОВ "МОТРОШВСЬКИЙ ГЗК", затверджене та введене в дію 
наказом від 24.03.2016 № 8;________________________________________________________________
- "Положення про порядок видачі та виконання нарядів на проведення робіт на ТОВ 
"МОТРОШІВСЬКИЙ ГЗК", затверджене та введене в дію наказом від 05.05.2016 № 23;_________
- "Положення про порядок користування спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту на ТОВ "МОТРОШІВСЬКИЙ ГЗК", затверджене та введене в
дію наказом від 05.05.2016 № 24.___________________________________________________________
______ "Перелік робіт з підвищеною небезпекою по ТОВ "МОТРОШІВСЬКИЙ ГЗК" є додатком
до "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці".
______ "Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці", затверджене на загальних зборах (конференції) трудового колективу (протокол
від 30.08.2016 № 1)._______________________________________________________________________
______ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємство проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань о хорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ТОВ "МОТРОШІВСЬКИЙ ГЗК" з перевірки 
знань з питань охорони праці.______________________________________________________________



______ Розроблені у відповідності до вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені 
після перегляду наказом від 28.02.2020 № 34/1, інструкції з охорони праці за професіями, а 
саме:_____________________________________________________________________________________
- інструкція з охорони праці № 04-07-20 для електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту 
устаткування у кар'єрі енергоцеху;__________________________________________________________
- інструкція з охорони праці № 08-07-20 для працівників енергоцеху, які виконують роботи з 
робочої платформи підйомників автовишки;________________________________________________
- інструкція з охорони праці № 01-07-20 для всіх працюючих в енергоцеху.____________________
На підприємстві ведуться:_________________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці;_________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;_________________________________________
-  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.______________________________________
______ Професійно-кваліфікаційний склад працівників ТОВ "МОТРОШІВСЬКИЙ ГЗК",
задіяних при експлуатації усттаковання підвищеної небезпеки, відповідає заявленому виду 
діяльності:________________________________________________________________________________
- майстер енергоцеху Кремень П.М. пройшов навчання у Дніпродзержинському державному 
технічному університеті та здобув кваліфікацію інженера в галузі електроніки (диплом ШР № 
32477872 від 29.06.2007);__________________________________________________________________
- електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування у кар'єрі Рижков О.О. (ТУ група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В) 
пройшов навчання у Вільногірському технікумі Шаціональної металургійної академії України та 
здобув кваліфікацію техніка-електрика (диплом ШР № 25570580 від 21.06.2004); у центрі 
підготовки кадрів Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та рішенням 
кваліфікаційної комісії йому присвоєна професія "електрослюсар (слюсар) черговий та з 
ремонту устаткування" (свідоцтво № 8, протокол № 332 від 11.10.2004);_______________________
- електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування у кар'єрі Піцик О.В. (ІУ група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В) 
пройшов навчання у Шаціональному гірничому університеті та здобув кваліфікацію інженера- 
електрика (диплом ШР № 35526992 від 31.01.2009); у відділі підготовки кадрів Вільногірського 
державного гірничо-металургійного комбінату та рішенням кваліфікаційної комісії йому 
присвоєна професія "електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування" (свідоцтво 
№ 5938, протокол № 90 від 21.02.2012);_____________________________________________________
- електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування у кар'єрі Воробйов В.В. (ІУ група 
з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В) 
пройшов навчання у центрі підготовки кадрів Вільногірського державного гірничо - 
металургійного комбінату та рішенням кваліфікаційної комісії йому присвоєна професія 
"електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування" (свідоцтво № 905, протокол
№ 119 від 20.06.2001)._____________________________________________________________________
______ Майстер енергоцеху Кремень П.М. (У група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшов перевірку знань законодавчих і 
нормативних актів з охорони праці, внутрішніх положень, що діють на підприємстві у комісії 
підприємства, створеної відповідно до наказу від 02.01.2020 № 1 (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці № 7 від 19.05.2020), перевірку знань з питань 
електробезпеки у комісії підприємства, створеної відповідно до наказу від 22.01.2020 № 13
(посвідчення № 109, остання перевірка знань - 25.05.2020).___________________________________
______ Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування у кар'єрі Рижков О.О. (ІУ
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 
В, остання перевірка знань - 26.12.2019), електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту



устаткування у кар'єрі Піцик О.В. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В, остання перевірка знань - 25.10.2019), 
електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування у кар'єрі Воробйов В.В. (IV група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В, 
остання перевірка знань - 18.10.2019) пройшли перевірку знань законодавчих і нормативних 
актів з охорони праці, внутрішніх положень, що діють на підприємстві, інструкцій з охорони 
праці, електробезпеки в комісіях підприємства, створених відповідно до наказів від 02.01.2020 
№ 1 та від 22.01.2020 № 13 (результати заносяться у "Журнал протоколів перевірки знань
енергоцеху ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК").________________________________________________
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, 
на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Персонал ТОВ 
"МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК", зайнятий при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки 
пройшов медичний огляд у комунальному підприємстві "Вільногірська центральна міська 
лікарня" Дніпропетровської обласної ради (картки працівників, які підлягають попередньому
(періодичному) медичному огляду від 24.09.2019, 30.09.2019, 22.11.2019)._____________________
______ У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники
підприємства, що зайняті при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, пройшли 
психофізіологічну експертизу у відділі психофізіологічної експертизи ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" (надані копії протоколів психофізіологічної експертизи № 11-В50476/16331 від
09.01.2020, № 11-В50477/16318, № 11-В50477/16322 від 10.01.2020).__________________________
______ Відповідно до п. 4.2, п. 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники ТОВ 
"МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких
входять: гардеробні, душові, вмивальники, туалети._________________________________________
______ На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік._________________________________________________________________________

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

______ Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходяться наступні
машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки:___________________________________
- повітряна лінія електропередавання 35 кВ до трансформаторної підстанції ЗПС-К 35/6 кВ 
"МАУ-1", подовження повітряної лінії передавання 35 кВ "ЛО-360", 2019 року виготовлення, 
країна-виробник Україна (акт первинного технічного огляду від 23.07.2020 № 0047.20, за
результатами технічного огляду повітряна лінія визнана придатною до експлуатації).__________
______ Випробування та вимірювання електроустановок та електрообладнання виконала
вимірювальна електротехнічна лабораторія ТОВ підприємство "БАСК" ("Свідоцтво № ПЧ 06
2/29-2017 про технічну компетентність, видане ДП "Дніпропетровський регіональний 
державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації" 10.08.2017, 
чинне до 10.08.2020; Дозвіл № 378.18.30, виданий Державною службою України з питань праці
23.11.201 8, діє по 23. 11.2023).______________________________________________________________
______ Первинний технічний огляд зазначеного обладнання проведений ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ
ЕТЦ" (Дозвіл № 232.18.30, виданий Державною службою України з питань праці 02.07.2018, діє
з 02.07.2018 до 02.07.2023).________________________________________________________________
На все устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатується, в наявності паспорти та 
керівництво з експлуатації.________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

______ Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці", забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами (костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні (на 24 міс.), 
чоботи гумові (на 24 міс.), рукавиці брезентові (на 7 діб), каска захисна з підшоломником (на 24



міс.), білизна натільна (футболка) короткий рукав (на 24 міс.), довгий рукав (на 24 міс.), 
окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (до зносу), куртка утеплена (на 24 міс.).
штани утеплені (на 24 міс.), чоботи кирзові утеплені або валянки (на 48 міс.), калоші гумові на
валянки (на 12 міс.), рукавиці утеплені (на 6 міс.), жилет сигнальний (до зносу)._______________
______ При експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві використовуються
власні електрозахисні засоби: гумові діелектричні рукавиці, 19 пар; покажчик напруги "Поиск- 
1Ф", облік. № 1. № 2; покажчик напруги "Поиск-5", зав. № 11193. № 11200. № 11210; покажчик 
напруги УВН "Поиск-ІОАМ", зав. № 12139; штанга ізолювальна ШОУ-15, облік № 1. 
Випробування елелектрозахисних засобів (протоколи № 0901/1 від 09.01.2020, № 2802/28, 
№ 2802/30 від 28.02.2020; № 1603/1 від 16.03.2020) проведено вимірювальною 
електротехнічною лабораторією ТОВ підприємство "БАСК"._________________________________

засобів індивідуального захисту,

______ ТОВ "МОТРОНІВСЬКИЙ ГЗК" забезпечене законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство 
має комплект НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-1.24-10 
Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом, 
НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на в і д к р и т и х  гірничих роботах. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою. НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.21- 
98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів, та інші._________________________________________
______ Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.______________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / /  _____ 20я^>.

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.

Стр 1 1 и й2. 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
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