
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СЮН-ЮКРЕЙН»___________________________________________________________________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49040, м. Дніпро, Запорізьке шосе, 56, к. 479, код ЄДРПОУ 35498026___________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______________________________директор Г аннич Роман Олексійович ____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
_______________________________ +380563720978, sionzvit@meta.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 картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

____________на об’єктах замовника на території України та згідно договорів підряду______________
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 страхування відсутній

(найменування страхової компанії, 
згідно додатку 1 до порядку та _правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «СІОН-ЮКРЕЙН»
страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки.__________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ 19.06.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я,____________________________ Г аннич Роман Олексійович__________________________________
(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:
1. 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, а саме:_________________________________________
_____- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного газу_______
суб’єктам господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт;
_____- технологічне устатковання хімічного виробництва;_______________________________________
_____- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.; __________________________
_____- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що_
є ємностями для газового моторного палива;____________________________________________________
2. Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.______

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

mailto:sionzvit@meta.ua


дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
кількість робочих місць: 10, в тому числі тих, на яких існує підвищений__________________________

кількість робочих місць, в тому числі тих,
ризик виникнення травм: 8_____________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
Виробничі приміщення знаходяться за адресою: м. Дніпро, вул. Винокурова, 4 (договір оренди № 
СА 03150207 від 01.04.2015 року укладений з ТОВ «Металургійний завод «Дніпросталь»).________

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

Інші відомості Директор Ганнич Р.О., майстер дільниці Поплавець І.П. пройшли навчання 
вимог Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів у ТОВ «УК СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. (Виписка з протоколу № 69/4.7/2019 від 25.03.2019 р.).
____ Інженер з охорони праці Дегтяр О.П., пройшов навчання вимог Законів України «Про охорону
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів у ТОВ «УК 
СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
(Виписка з протоколу № 101/4.7/2019 від 22.04.2019 р.)._________________________________________
____ Головний інженер Сивоконь В.О. пройшов навчання вимог Законів України «Про охорону
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів у ТОВ «УК 
СПЕКТР» і перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
(Виписка з протоколу № 029 від 14.02.2019 р.).__________________________________________________
____ Директор Ганнич Р.О., головний інженер Сивоконь В.О., інженер з охорони праці Дегтяр О.П.,
майстер дільниці Поплавець І.П. пройшли навчання згідно вимог Загального курсу з охорони праці, 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці 
для виробництв основної хімічної промисловості»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» у ТОВ «УК «СПЕКТР» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (Виписки з 
протоколів № 101/4.7/2019 від 22.04.2019 р.; № 044 від 27.02.2019 р.; № 029 від 14.02.2019 р.; № 263 
від 20.12.2018 р.; № 058 від 18.03.2019 р.; № 031 від 19.02.2019 р.); згідно НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «УК «СПЕКТР» і 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. (ІУ група з 
електробезпеки, до 1000 В). (Виписки з протоколів № 055 від 12.03.2019 р.; № 041 від 01.03.2019
р Х ___________________ ____________________________ _____ ______________________________________
____ Наказом № 6-ОП від 05.01.2019 р. призначено відповідальним за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства та пожежну безпеку, за збереження та справність 
електроінструменту майстра дільниці Поплавця І.П., у разі його відсутності обов’язки
покладаються на головного інженера Сивоконя В.О. ___________________________________________
____ Наказом № 4-ОП від 25.02.2020 р. призначено відповідальних за безпечне виконання:_______
_____- робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування,
реконструкції парових та водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. з правом видачі 
наряд-допусків; посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива з правом видачі наряд-допусків головного 
інженера Сивоконя В.О., у разі його відсутності обов’язки покладаються на майстра дільниці



Поплавця І.П.;
_____- робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування,
реконструкції технологічного устатковання та його елементи систем газопостачання природного 
газу суб’єктам господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 
кВт з правом видачі наряд-допусків головного інженера Сивоконя В.О., у разі його відсутності
обов’язки покладаються на майстра дільниці Поплавця І.П .;____________________________________
_____- робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного обслуговування,
реконструкції технологічне устатковання хімічного виробництва з правом видачі наряд-допусків 
головного інженера Сивоконя В.О., у разі його відсутності обов’язки покладаються на майстра
дільниці Поплавця І.П .;______________________________________________________________________

Наказом № 10-ОП від 24.03.2019 р. призначено відповідальним за організацію та безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, мобільними підйомниками в цілому на 
підприємстві, з правом видачі наряд-допусків головного інженера Сивоконя В.О., у разі його
відсутності обов’язки покладаються на майстра дільниці Поплавця І.П. __________________________
____ Наказом № 11-ОП від 24.03.2019 р. призначено відповідальним за утримання та безпечну
експлуатацію вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в 
цілому на підприємстві головного інженера Сивоконя В.О., у разі його відсутності обов’язки
покладаються на майстра дільниці Поплавця І.П._______________________________________________

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

Наказом № 2-ОП від 05.01.2019 р. функції служби охорони праці покладено на інженера з 
охорони праці Дегтяра О.П. та покладено на нього обов’язки відповідальної особи за стан охорони 
праці. Наказом № 2/1-ОП від 05.01.2019 р. переглянуто та затверджено положення про систему 
управління охороною праці та положення про службу охорони праці, положення про проведення
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.____________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Наказом № 3-ОП від 05.01.2019 р., на виконання вимог Закону України «Про охорону праці» 

та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», на. підприємстві переобрана комісія з перевірки знань працівників з питань
охорони праці у складі:________________________________________________________________________

Голова комісії: -  Директор -  Ганнич Р .О .;________________________________________________
Члени комісії: -  Інженер з охорони праці -  Дегтяр О.П.;__________________________________

____________________-  Головний інженер -  Сивоконь В.О.;______________________________________
В товаристві розроблено й затверджено наказом № 5-ОП від 05.01.2019 р. перелік робіт______

підвищеної небезпеки.________________________________________________________________________
____ Робітники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних_
закладах, на навчальних курсах та попередньому місці роботи:__________________________________
____ Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодження,
ремонту, технічного обслуговування, реконструкції парових та водогрійних котлів 
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.; посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива; технологічного 
устатковання та його елементів систем газопостачання природного газу суб’єктам господарювання, 
а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 100 кВт; технологічного устатковання 
хімічного виробництва монтажник Баландович А.С. має кваліфікацію 4 розряду з професії 
монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря пневмотранспорту та аспірації (витяг з 
протоколу № 589 від 06.07.2018 р. засідання кваліфікаційної комісії ТОВ «НВЦ «Професійна 
безпека»); слюсар-ремонтник Ємельяненко С.Ю., має кваліфікацію 4-го розряду з професії слюсар з 
експлуатації та ремонту газового устаткування (витяг з протоколу № 400 від 28.12.2016 р. засідання 
кваліфікаційної комісії ТОВ «НКЦ «БУДМАТТТОСНОВА»); зварник Волосенков А.І. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В) має кваліфікацію зварника та допущений до газового зварювання 
сталевих, несучих і огороджуючих конструкцій; теплових мереж; парових і водогрійних котлів; 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів; зовнішні мережі і спорудження 
водопостачання і каналізації; посудин, що працюють під тиском, трубопроводів газопостачання 
низького та середнього тиску (протокол № 178 від 28.08.2017 р. засідання атестаційної комісії ТОВ 
ПНП «КХТМ»); пройшли навчання Загального курсу з ОП, пожежної безпеки, НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для 
виробництв основної хімічної промисловості»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під



час експлуатації обладнання, що працює під тиском».___________________________________________
____ Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт, що виконуються за допомогою
механічних підіймачів та будівельних підйомників Романюк В.М., Хмарін І.В. мають кваліфікацію 
3-го розряду з професії машиніста підіймача вантажно-пасажирського будівельного (витяг з 
протоколу № 569 від 06.07.2018 р. засідання кваліфікаційної екзаменаційної комісії ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека»); 3-го розряду з професії машиніста автовишки та автогідропідіймача (витяг з 
протоколу № 882 від 27.06.2019 р. засідання кваліфікаційної атестаційної комісії ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека»); пройшли навчання Загального курсу з ОП, пожежної безпеки, НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання».____________________________________________________________________
____ Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань комісією підприємства з питань охорони
праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніці безпеки, 
електробезпеки та пожежної безпеки, Правил охорони праці під час експлуатації відповідного
обладнання в обсязі виконуваних робіт (Протоколи № 1 -  № 6 від 25.03.2019 року)._______________
____ На підприємстві затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та
видами робіт (наказ № 02-РД від 03.01.2018 р.). Інструкції по формі та змісту відповідають вимогам
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», а сам е:______________
_____- № 1 Інструкція з охорони праці про вступний інструктаж;_________________________________
_____- № 2 Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки;_____________________________
_____- № 37 Інструкція з охорони праці під час надання першої медичної допомоги при нещасних
випадках або захворюваннях;_________________________________________________________________
_____- № 13 Інструкція з охорони праці для газорізальника;______________________________________
_____- № 17 Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу технологічного устаткування та
пов’язаних з ним конструкцій;_________________________________________________________________
_____- № 18 Інструкція з охорони праці для монтажника устаткування котельних установок;_______
_____- № 21 Інструкція з охорони праці для слюсаря газового устаткування;_______________________
_____-_ № 36 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу,
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції парових і водогрійних котлів
теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;_________________________________________________________
_____-_ № 39 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу,
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції технологічного устатковання та
їх елементів систем газопостачання природним газом суб’єктів господарювання, а також_________
газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт;_________________________________
_____-_ № 40 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу,
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції посудин, що працюють під 
тиском, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;
_____-_ № 41 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт з монтажу, демонтажу,
налагодження, ремонту, технічного обслуговування, реконструкції технологічного устатковання
хімічної промисловості;_______________________________________________________________________
_____-_ № 42 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт, що виконуються за
допомогою механічних підіймачів;_____________________________________________________________
_____-_ № 43 Інструкція з охорони праці під час безпечного виконання робіт, що виконуються за
допомогою будівельних підйомників;_________________________________________________________
_____- № 44 Інструкція з охорони праці для машиніста гідропідйомника та телескопічної вишки; ___
_____- № 45 Інструкція з охорони праці для машиніста будівельного підйомника._________________
____ На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та
охорони праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:
____ Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
____ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
____ Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
____ Журнал протоколів перевірки знань.
____ Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.
____ Журнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
____ Журнал обліку засобів індивідуального захисту.



Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту;
____ Журнал реєстрації протоколів випробувань діелектричних засобів захисту;
____ Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків;
____ Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з групою по електробезпеці.
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з
експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби). Обладнання
знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами.____________________

експлуатаційної документації,

____ У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» працівники 
Товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям,
захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками, рукавицями та інш .______________
____ Наказом № 8-ОП від 15.01.2018 р. року на підприємстві створено комісії з приймання і
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам 
нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, 
зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників._____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
____ Наказом № 25-ОП від 20.12.2018 р. затверджено перелік нормативно-правових документів з
охорони праці на Підприємстві, а сам е:________________________________________________________

• № 2694-ХТТ. 14.10.1992 р. Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями);
_____• Постанова КМ України від 26.10.2011 р. № 1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями);______________________________
_____• ДБН А.3.2-2-2009 (НПАОП 45.2-7.02-12) «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві. Основні положення»;________________________________________
_____• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;________________________________________________________________________________
_____• НПАОП 45.2-7.03-17 «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних
будівельних майданчиках».___________________________________________________________________
_____• НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання____________
виробничого обладнання працівниками»;______________________________________________________

• НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;___________
• НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;__________________________
• НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання,що працює

під тиском»;_________________________________________________________________________________
_____• НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;

• НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;_______________
_____• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки_____
знань з питань охорони праці»;________________________________________________________________

• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_____________________
• НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником роботодавцем 

нормативних актів з_
охорони праці, що діють на підприємстві»;_____________________________________________________

• НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила атестації зварників»;______________________________________
• НАПБ А.01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;_____________________________
• НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;_________________
• НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;____________________
• НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;______
* НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
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установок»;
• НПАОП 24.1-1.07-10 «Правила охорони праці для виробництв основної хімічної___________

промисловості»;________________________________
• Спільний наказ МОЗ України і Держнаглядохоронпраці № 263/121 від 23.09.1994 р. «Про 

затвердження переліку робіт, де є потреба у професійному доборі»;______________________________
» Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 23 липня 2007 р. за № 846/14113.______________________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві в наявності: різак для ручного 
кисневого різання типу Р1 «ДОНМЕНТ» 142 інв. № 1. грудень 2019 р. виготовлення (Росія); 
драбини, інв. № 3, 4, лютий, 2020 р. виготовлення (Україна); індивідуальні страхувальні системи 
для захисту від падіння та позиціонування на робочому місці ЗПЛ-K-EN, зав. № 38860, №38861, 
лютий 2020 р. виготовлення (Україна);; автопідйомник телескопічний типу АЛ-17А, 2013 р.в. 
(Україна) (дозвіл № 1364.16.32, діє до 30.05.2021 р„ за договіром оренди № 8-10/20 від 27.02.2020 р . 
з ТОВ «Київелектроспецмонтаж»); підйомник щогловий будівельний марки IZA 1000 РАХ, 2004 
р.в.; (дозвіл № 717.17.32, діє до 15.03.2022 p.; за договором оренди № 6-02/20 від 23.02.2020 р. з
ТОВ БКФ «Граніт»), набори спеціалізованого інструменту для слюсарних робіт, та інш.___________

Підприємством укладено договір на зберігання, заправку та транспортування балонів із 
стисненим, зрідженим та інертним газом з ТОВ «КРІОГЕНСЕРВІС (Договір № 160/пг від
11.03.2020 р)._____________________________________________________________________________

Також на Підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений; інформаційними стендами, 
технічними засобами макетами, засоби індивідуального та колективного захисту, куточком з 
охорони праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіки проведення 
інструктажів і розклад учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення стану умов 
і безпеки праці, передбачених у колективних договорах та угодах, наявні шкідливі і небезпечні 
виробничі фактори на робочих місцях структурного підрозділу (ділянки) та засоби захисту від них 
тощо. Є в наявність бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з 
охорони праці, акти підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну та 
довідкову літературу, спеціалізовані періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом 
№ 8-ОП від 05.01.2019 р. інженера з охорони праці призначено відповідальною особою за
організацію роботи кабінету охорони праці._____________________________________________________

Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 8/1-ОП від 05.01.2019 р. інженера з 
охорони праці призначено відповідальною особою за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, 
перегляд іаґішесення змін в нормативну документацію з охорони праці та навчально-методичне 
забезпечення.

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

P.O. Ганнич
&\У і -к -354й£пШл (ініціали та прізвище)

JZ ______ 01 20 lQроку
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці
/ 9  2(р€^фоку N . с&0. ________________________.

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.
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