
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ», місцезнаходження: 
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро ПРОСПЕКТ ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46, 
офіс 547, ЄДРПОУ 38361526,__________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_________________ директор Бурковська Ірина Петрівна, тел. +380676351350,________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

____________територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів____________
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:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки.______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
___________________________________ 10 серпня 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,__________________________Бурковська Ірина Петрівна__________________________________
(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:
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра______________________________________
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,_____

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)._______________________
- 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 , а саме:
- устатковання напругою понад 1000В (до 10 кВ включно) (електричне устатковання_____

електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання);________________________
- вантажопідіймальні крани і машини, підйомники;____________________________________

- Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів._________________________
- Газополум’яні роботи (пункт 25 додатка 6).______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балон із стисненим газом (кисень технічний), 2 од., Україна;
- балон із зрідженим газом (сумішшю пропану технічного і бутану технічного), 2 од., Україна

тип або марка (за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження,



На підприємстві працюють 9 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  б особи.______________________________________________________________________

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

Офісне приміщення за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, ПРОСПЕКТ 
ОЛЕКСАНДРА ПОЛЯ, будинок 46, офіс 547 (договір суборенди нежитлового приміщення № 
02012020 від 15.01.2020 р. з ТОВ «ВКП «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ»)

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

Інші відомості:

- Накази з охорони праці:
наказ №11/ОП від 03.08.2020р. «Про перегляд, затвердження та введення в дію положення 
про службу охорони праці, положення про систему управління охороною праці, положення 
про порядок організації навчання і перевірки знань з охорони праці, положення про 
роботу уповноважених трудового колективу»;
наказ №12/ОП від 03.08.2020р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці»;

наказ №13/ОП від 03.08.2020р. «Про створення служби охорони праці на підприємстві»; 
наказ №14/ОП від 03.08.2020р. «Про призначення відповідального за безпечне проведення 
робіт в електроустановках»;
наказ №15/ОП від 03.08.2020р. «Про забезпечення працівників спецодягом, іншими 
засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами»; 
наказ №16/ОП від 04.08.2020р. «Про обов’язкові медичні огляди працівників певних 
категорій»;
наказ №17/ОП від 04.08.2020р. «Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки»; 
наказ №18/ОП від 04.08.2020р. «Про призначення відповідального за випробування, 
забезпечення, збереження і справність засобів індивідуального захисту»; 
наказ №19/ОП від 04.08.2020р. «Про розробку та затвердження посадових інструкцій та 
інструкцій з охорони праці» (додаток №1);
наказ №2Р/ОП від 04.08.2020р. «Про призначення відповідального за збереження та 
утримання в справному стані електроінструмента»;
наказ №21/ОП від 05.08.2020р. «Про призначення відповідальних осіб за виконання 
робіт підвищеної небезпеки»;
наказ №22/ОП від 05.08.2020р. «Про створення комісії з приймання і перевірки ЗІЗ, що 
надходить на. підприємство»;
наказ №23/ОП від 05.08.2020р. «Про призначення відповідального за безпечне виконання 
газополум’яних робіт»;
наказ №24/ОП від 05.08.2020р. «Про призначення відповідального за огляд та випробування 
гумотканевих рукавів, виконання перевірок на газову щільність різаків, пальників, 
рукавів,
безпечну експлуатацію газозварювальної та газорізальної апаратури, організацію 
безпечного виконання газополум’яної обробки металів»;
наказ №25/ОП від 06.08.2020р. «Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки»; 
наказ №26/ОП від 06.08.2020р. «Про надання права видачі наряду-допуску»; 
наказ №27/ОП від 06.08.2020р. «Про допуск газозварників до самостійної роботи». 

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в Дії «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України 
про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва, 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.
Витяг з протоколу №1826 від 23.07.2020 р.

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15-07

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



«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №1744 від
16.07.2020 р.

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
Витяг з протоколу №1499 від 25.06.2020 р.

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20:2018 «Газопостачання».
Витяг з протоколу №1653 від 10.07.2020 р.

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт».
Витяг з протоколу №1652 від 10.07.2020 р.

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання». Витяг з протоколу №1908 від 31.07.2020 р.

Директор Бурковська І.П., начальник дільниці Корабельніков І.В., майстер Коханов О.Ф. 
пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації____ електроустановок____ споживачів», Правила технічної____ експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки»; 4 група з електробезпеки до та 
понад 1000 В. Витяг з протоколу №222 від 12.12.2019р.__________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №13/ОП від 03.08.2020 р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на директора Бурковську І.П.

наявністю служби охорони праці,

Електрогазозварник Галікін В.П. - професійно-технічне училище №37 м. Кривий Ріг 
здобув кваліфікацію електрогазозварник, електрозварник автоматичних і напівавтоматичних 
машинах, контролер зварювальних робіт. Диплом НР №19262703 від 01.07.2002р.

Електромонтажник Лусь О.Ф. - Дніпропетровський державний учбово-виробничий 
комбінат «Моноліт» здобув кваліфікацію електромонтажник по кабельним мережам 
5-го розряду. Протокол №174 від 12.03.2010р. Посвідчення № 019642.

Електромонтажник Майній В.О. - Дніпропетровський державний учбово-виробничий 
комбінат «Моноліт» здобув кваліфікацію електромонтажник по силовим мережам і 
електрообладнання 5-го розряду. Протокол №130 від 16.03.2010р. Посвідчення № 019650.

Монтажник сталевих та з/б конструкцій Макаренко О.О.- Дніпропетровський державний 
учбово-виробничий комбінат «Моноліт» здобув кваліфікацію монтажник сталевих та з/б 
конструкцій 5-го розряду. Протокол №248 від 02.04.2008р. Посвідчення №009748.

Монтажник сталевих та з/б конструкцій Скотаренко Є.Д.- Дніпропетровський державний 
учбово-виробничий комбінат «Моноліт» здобув кваліфікацію монтажник сталевих та з/б 
конструкцій 5-го розряду. Протокол №248 від 02.04.2008р. Посвідчення № 009747.

Налагоджувальник КВПіА Мілютін О.В.- Дніпропетровський державний учбово- 
виробничий комбінат «Моноліт» здобув кваліфікацію налагоджувальник КВПіА 5-го 
розряду. Протокол №881 від 02.12.2008р. Посвідчення № 018536.

Електрозварник Галікін В.П. на підставі результатів випробувань, проведених у відповідності 
з Правилами атестації зварника, затвердженими Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 
за №61 пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно НПАОП 0.00-1.80-18 і 
допущений до ручного дугового зварювання покритим електродом вантажопідіймальних 
кранів. Протокол №122 від 07.10.2018р. Посвідчення зварника №105-ДН-58, чинне до
07.10.2020 р.

Електрогазозварник Галікін В.П., електромонтажники Лусь О.Ф., Майній В.О.,



монтажники сталевих та з/б конструкцій Макаренко О.О., Скотаренко Є.Д., 
налагоджувіальник Мілютін О.В. пройшли навчання і перевірку знань в комісії 

підприємства згідно загального курсу з охорони праці, згідно виробничих інструкцій з 
охорони праці в межах їх повноважень, НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт а висоті», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатаці 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання». «Правила пожежної безпеки в Україні». Протокол №1 від 07.08.2020р.

Електрогазозварник Галікін В.П., електромонтажники Лусь О.Ф., Майній В.О., 
монтажники сталевих та з/б конструкцій Макаренко О.О., Скотаренко Є.Д., 
налагоджувальник Мілютін О.В. пройшли навчання і перевірку знань в комісії

підприємства_____ згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічої експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України». Протокол № 2 від 07.08.2020р.
На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», 
наказом №11/ОП від 03.08.2020 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про систему управління охороною праці підпприємства.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці.

Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.
- Журнал обліку обладнання, що працює під тиском.

Наказом №19/ОП від 04.08.2020 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції.
Наказом №17/ОП від 04.08.2020 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою,
які виконуються на підприємстві. Наказом №19-ОП від 09.06.2020 р. затверджені та введені
в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт: Інструкція з охорони праці
монтажника.
- Інструкція з охорони праці електрозварника.
- Інструкція з охорони праці налагоджувальника КВПіА.
- Інструкція з охорони праці газозварника.
- Інструкція з охорони праці електромонтажника.
- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом.
- Інструкція з охорони праці при роботі в діючих електроустановках.
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з освітлення.
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті.
- Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації запобіжних поясів.
- Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки.
- Інструкція з охорони праці про надання першої (долікарської) допомоги при 

нещасних випадках.
- Інструкція з охорони праці для працівників, які приймаються на роботу на 

підприємство.
- Інструкція з охорони праці з електробезпеки персоналу.
- Інструкція з охорони праці для операторів (користувачів) ЕОМ з ВДТ та ПП.



- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на копіювальних апаратах типу 
«Xerox» «Canon».

- Інструкція з пожежної безпеки при проведенні робіт на об’єктах.
- Інструкція з пожежної безпеки для офісів та адміністративно-побутових будівель.
- Інструкція з охорони праці для підсобного робочого.
- Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті.
- Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт у діючих 

електроустановках.
- Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на 

підприємстві.
- Інструкція з охорони праці при монтажі, демонтажі, налагодженні, ремонті, 

технічному обслуговуванні вантажопідіймальних кранів.
- Інструкція з охорони праці під час виконання газополум’яних робіт.
- Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання і транспортування 

балонів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації тощо).

експлуатаційної документації,

Для виконання робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві 
мається в наявності наступне обладнання:

- Електродриль Bort BSM-650.
- Електроперфоратор BOSCH GBN 4-32 DER.
- Електроперфоратор Makita HR -4010C.
- Бурильний молоток Makita HR -2020X.
- Кутова шліфувальна машина STERN AG180B.
- Трансформатор зварювальний СТШ-250У2.
- Газоаналізатор ДОЗОР-С-М інв. № 0001
- Протигази шлангові ПШ-1 інв. № 0006, 0007, 0008
- Лампи ЛБВК 4 одиниці
- Манометри для випробувань типу МТ-80-ТМ
- Набір слюсарного інструменту.
- Різак газокисневий.
- Пояса запобіжні 3 ПЛ-К2, ЗПБ; зав № 028626, № 028865, № 025862.
- Страхувальні мотузки, захисна каска.
- Редуктори балонні одноступеневі БКО-50ДМ, БПО-5ДМ.
- Різак для ручного кисневого різання типу Р1 «Донмет» 143.
- Пальник газоповітряний ручний ГВ2.
- Вимірювальний інструмент (рулетки, штангенциркулі, лінійки).
- Інструмент та пристосування для виконання відповідних робіт.
- Набір інструменту для виконання електромонтажних робіт.
- Балони із стисненим газом (кисень), 1 од.
- Балони із зрідженим газом (пропан), 1 од.
- Діелектричні боти, галоші, килими, рукавички
- Окуляри для захисту очей під час газового зварювання
- Зварювальний щиток із захисним світлофільтром

Монтаж, демонтаж, ремонт вантажопідіймальних кранів виконуються згідно
- Технічні умови ТУ.У 29.2-21674530-010:2006 «Крани вантажопідіймальні. Монтаж і 

демонтаж». Договір 2177 від 12.10.2017р.
- Технічні умови ТУ.У 29.2-21674530-001-2003 «Конструкції вантажопідіймальних кранів і 

підйомників металеві. Капітальний ремонт». Договір 2177 від 12.10.2017р.
Згідно договору про надання послуг транспортом та механізмами № 09/20 від 15.01.2020р. 
ТОВ «РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНА КОМПАНІЯ «МЕДІА СТАР» надає підйомник - 
автовишка телескопічна ANTARES 150T (Дозвіл №0177.18.12 виданий Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області від 28.03.2018р. Термін дії дозволу



до 28.03.2023р.)
Постачання промислових газів (кисень) в балонах здійснює ФОП Сидоренко Ігор 

Павлович у відповідності до договору поставки газів в балонах № 08/01 від 03.02.2020 р.
(Дозвіл Держпраці № 0497.14.12 чинний до 15.04.2019 р.; термін дії подовжено до 
15.04.2024р.).

Постачання промислових газів в балонах (пропан-бутан) здійснює ПП «КУНДЕО» у 
відповідності до договору поставки газів в балонах № 14/2020 від 12.01.2020 р. (Дозвіл 
Держпраці № 0003.20.12 чинний до 03.01.2025 р.).

Пояса запобіжні 3ПЛ-К2 (зав № 028626, зав № 028865, зав № 025862) пройшли 
випробування статичним навантаженням у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07. ГОСТ 
12.4.089 акт №1 від 12.06.2020 р.
Для контролю за технічним станом електричного устатковання після монтажу і ремонту 
підприємство ТОВ «НВО «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ» залучає електролабораторії, які 
мають відповідний дозвіл Держпраці.
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», та наказу 
№15/ОП від 03.08.2020 р., працівники ТОВ «НВО «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ» забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, що використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства.________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість 
нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про 
охорону праці», Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», 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 0.00-1.15-07 «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», НПАОП 0.00-5.11-86 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 
службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення 
про комісію з питань охорони праці підприємства», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві», 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників») та інші нормативно-правової та матеріально-технічної бази.
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ «НВО 
«РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ» проходять медичний огляд. Наказом №16/ОП від 03.08.2020р. 
інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної 
небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, проходять попередні 
(під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. 
Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «НВО «РЕДУКТОР- 
КОМПЛЕКТ» (нова редакція) затвердженого протоколом № 05/04 Загальних зборів Учасників 
від 05.04.2017 р.
При прийомі працівників на роботу у ТОВ «НВО «РЕДУКТОР-КОМПЛЕКТ» проводиться під 
розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих 
виробничих факторів.



робіт підвищеної небезпеки. 
Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер

жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час ви
конання робіт та експлуатації машин, м е^нізм ів , устатковання підвищеної небезпеки.

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

І.П.Бурковська
(ініціали та прізвище)

«20» серпня 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2020 р. №

Примітки: І. Ф ізи чн а  осо ба  - п ідприєм ець  своїм підписом надає згоду на обробку  персональних даних з метою  
забезпечення виконання вим ог  П орядку видачі дозволів  на виконання  робіт  п ідвищ еної небезпеки  та 
на експлуатац ію  (застосування) машин, механізмів , устатковання п ідви щ ен ої небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків  не зазначається  ф ізичними особами, які 
через сво ї релігійні переконання відмовляються  від ного прийняття та повідомили про це в ідповід
ному органу  д ер ж ав н о ї  п одаткової служби і маю ть відмітку в паспорті.

'іО сО ^ ,  -  /г І ' о  (о. 7-с-са
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