
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю___________
_______________________________________ «СТАРТЛАЙН»_____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________49074, м. Дніпро вул Байкальська 9Б ,____________________________
місцезнаходження,

___________________________________ 32062445,_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________ директор Хамрик Олександр Володимирович,________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________ тел. 0676396292, startlinebud@ukr.net_____________________________
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___________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____________________________
_______________________________ Відсутня ______________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 01.09.2020
(дата проведення аудиту)

__________________________Я, Хамрик Олександр Володимирович,_____________________
(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, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних

підйомників;_________________________________________________________________________
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан-бутан) газом
Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;__________
Зварювальні роботи;______________________________________________________________
Газополум’яні роботи_____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

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 - 8, у 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,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стартлайн» (далі- підприємство) складається з 
одного виробничо- структурного підрозділу і розташовано в одному будинку_________________

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

Інші відомості Директор ТОВ «Стартлайн» (далі - підприємство) Хамрик Олександр 
Володимирович пройшов навчання згідно до Типової програми навчання за курсом «Навчання з 
питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00 -4.12-05) 
в ТОВ «НЦ Безпека праці» та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області № 61 від 20.10.15 р. (протокол № 19-975 від 30.10.19 
р )__________________________________________________________________________________________________

Наказом № 17 від 31.08.2020 року по підприємству призначено особу, відповідальну за 
електрогосподарство на підприємстві - директора Хамрика Олександра Володимировича, 
якій пройшов навчання в ДП «ДНКК «Моноліт» та перевірку знань з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98)- IV група з електробезпеки, 
до 1000 В), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1- 1.07-01), «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією, яка створена наказом 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області№ 186 від 06.08.19 р (протокол №
1482 від 13.11.19 р).___________________________________________________________________

Наказом № 18 від 31.08.2020 року по підприємству головний інженер Кузьменко 
Олександр Іванович, який пройшов навчання в ТОВ «НТТ Безпека праці» та перевірку знань 
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 2008 
від 07.11.19 р.) з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (протокол 20-535д/2 від 30.07.20 р - призначений особою, відповідальною за безпечне 
виконання робіт на висоті підлеглими працівниками підприємства.__________________________

Наказом № 18 від 31.08.2020 року. по підприємству головний інженер Кузьменко 
Олександр Іванович, який пройшов навчання в ТОВ «НТТ Безпека праці» та перевірку знань 
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 2008 від 
07.11.19р.), якій пройшов навчання з: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» - протокол № 17-626д від 19.08.20р, НПАОП 
28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» - протокол № 20-629д від
26.08.20 р.), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» - протокол № 14- 
623д від 14.08.20р., а також з НПАОП 0.00-1.75-15) «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» -  протокол №20-566д від 24.07.20р., - призначений особою, 
відповідальною на підприємстві за безпечне виконання робіт, а саме:__________________________

- за зберігання балонів із стисненим зрідженим, вибухонебезпечним газом;___________
- за справній стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском_______

вищим 0,5 бар;______________________________________________________________
- за безпечне виконання зварювальних робіт;______________________________________
- за газове господарство;________________________________________________________

- за безпечне виконання вантажно- розвантажувальних робіт._______________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання законодавства з питань охорони праці та промислової

безпеки;

На підприємстві наказом № 16 від 03.08.2020 року створена служба з охорони праці і 
затверджено «Положення про службу _охорони праці»._

Відповідальною особою з охорони праці (виконуючим функції служби охорони праці) 
призначений юрисконсульт Чумак Ігор Олександрович, якій пройшов навчання в ТОВ «НТТ 
Безпека праці» та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного управління



Держпраці у Запорізькій області № 2008 від 07.11.19 р. з ) згідно до Типової програми 
навчання за курсом «Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у 
відповідності до «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) - протокол № 20-592 від 23.07.20 р, а також з : 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) - IV 
група з електробезпеки, до 1000 В. та «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» у редакції наказу № 91 Міненерговугілля від 13.02.12 р.____________________

наявністю служби охорони праці

Наказом № 14 від 24.08.2020 р. по підприємству створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці та нормативних актів з охорони праці, що входять до 
обов'язків у працівників підприємства. Члени комісії пройшли навчання, перевірку знань та
мають посвідчення з відповідних напрямків, а саме:___________________________________
голова комісії:

Директор Хамрик О.В. - пройшов навчання згідно до Типової програми навчання за 
курсом «Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до 
«Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці (НПАОП 0.00-4.12-05) в ТОВ «НЦ Безпека праці» та перевірку знань комісією, яка 
створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 61 від 20.10.15 р. 
(протокол № 19-975 від 30.10.19 р), а також пройшов навчання в ДП «ДНКК «Моноліт» та 
перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 
40.1-1.21-98), «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1- 1.07-01), 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією, яка створена 
наказом Головного управління Держпраці у Дніпропетровської області№ 186 від 06.08.19 р 
(протокол № 1482 від 13.11.19 р); а також з: «Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних 
робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) -  протокол № 20-566д від 24.07.20 р.; «Правил ОП під час 
зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) - протокол № 20-629д від 26.08.20 р.; «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) -  протокол № 20- 
535д/2 від 30.07.20 р.; «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) - протокол № 17-626д від 19.08.20р; «Правил безпеки систем 
газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) - протокол № 14-623д від 14.08.20р.; «Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідального обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) - протокол № 11-620д від 
11.08.20р___________________

члени комісії:
Головний інженер Кузьменко Олександр Іванович - уповноважена найманими

працівниками особа з питань охорони праці - __пройшов навчання в ТОВ «НЦ Безпека
праці» та перевірку знань комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області № 2008 від 07.11.19 р.) згідно до Типової програми навчання за курсом 
«Навчання з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05) - протокол № 20-592 від 23.07.20 р, а також з : «Правил охорони праці

під час вантажно-розвантажувальних робіт» (НПАОП 0.00-1.75-15) -  протокол № 20-566д від
24.07.20 р.; «Правил охорони праці під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) - 
протокол № 20-629д від 26.08.20 р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) -  протокол № 20-535д/2 від 30.07.20 р.; «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) - протокол №
17-626д від 19.08.20р; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) - 
протокол____________ № 14-623д від 14.08.20р.; «Правил охорони праці під час експлуатації



вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» (НПАОП 
0.00-1.80-18) - протокол № 11-620д від 11.08.20р_______________________________________

Юрисконсульт Чумак Ігор Олександрович - особа, яка виконує функції служби охорони
праці на підприємстві -__пройшов навчання в ТОВ «НЦ Безпека праці» та перевірку знань
комісією, яка створена наказом Головного управління Держпраці у Запорізькій області № 2008 
від 07.11.19 р. з ) згідно до Типової програми навчання за курсом «Навчання з питань охорони 
праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), а 
також з: «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21
98), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» у редакції наказу № 91 
Міненерговугілля від 13.02.12 р. - протокол № 20-592 від 23.07.20 р.; «Правил ОП під час 
вантажно-розвантажувальних робіт»(НПАОП 0.00-1.75-15)-протокол № 20-566д від 24.07.20 
р.; «Правил ОП під час зварювання металів» (НПАОП 28.52-1.31-13) - протокол № 20-629д 
від 26.08.20 р.; «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00
1.15-07) -  протокол № 20-535д/2 від 30.07.20 р.; «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18) - протокол № 17-626д від 
19.08.20р; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) - протокол № 14- 
623д від 14.08.20р; «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідального обладнання» (НПАОП 0.00-1.80-18) - протокол №
11-620д___________________________________________________________________________ від
11.08.20р____________________________________________________________________________

Відомчим документом, що встановлює єдиний порядок функціонування системи 
управління охороною праці на. підприємстві є «Положення про систему управління 
охороною праці у ТОВ «Стартлайн», яке затверджене наказом № 6 від 21.10.2019 року._____

Наказом № 4 від 21.10.2019 р затвердженні та введенні в дію посадові інструкції 
відповідальних інженерно - технічних працівників, в яких у встановленому порядку 
відображені вимоги з питань охорони праці.____________________________________________

На. підприємстві розроблені та_затверджені наказом № 9 від 21.10.2019 р. інструкції з 
охороні праці за професіями та видами_робіт, в тому числі: інструкція з ОП № 12 для 
електрогазозварника; інструкція з 7 при виконанні робот на висоті; інструкція з ОП № 22 при 
виконанні роботи з безпечної експлуатації, зберіганню і транспортування балонів з киснем, 
пропаном та іншими газами; інструкція з ОП № 20 для газорізальника; інструкція з ОП № 21 
для монтажника; інструкція з ОП № 8 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. 

Перелік журналів з охорони праці :
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________
- журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;_____________
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;______________________________________
- журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;______________________________
- журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;____________
- журнал обліку перевірки знань з ТБ у персоналу з групою № 1 за правилами_____

електробезпеки;_______________________________________________________________
- журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;_____
- журнал реєстрації осіб, шо потерпіли від нещасних випадків;_________________________
- журнал реєстрації аварій;_________________________________________________________
- Журнал обліку, огляду і результатів випробувань драбин_____________________________
- Працівники, які задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки, 

мають____ відповідну____ кваліфікацію____ (кваліфікаційні_________ посвідчення),_____а
саме:



- витяг з протоколу № 1 від 04.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці підприємства , перевірені знання навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робітна висоті» та «інструкції з охорони праці № 7 при 
виконанні робот на висоті у електрогазозварників Куценка О.В., Серпуховитіна І.В., а
також______________арматурника______________(монтажника)______________Поломаного
М.О;_______________________________________________________

- - витяг з протоколу № 2 від 04.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, перевірені знання НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони 
праці під час зварювання металів» - протокол № 20-629д від 26.08.20 р.; «інструкції з 
охорони праці № 12 для електрогазозварника», «інструкції з ОП № 20 для газорізальника» 
у електрогазозварників Куценка О.В., Серпуховитіна І.В .;____________________________
- витяг з протоколу № 3 від 05.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, перевірені знання 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» та «інструкції з охорони праці № 22 при 
виконанні роботи з безпечної експлуатації, зберіганню і транспортування балонів з киснем, 
пропаном та іншими газами» у електрогазозварників Куценка О.В., Серпуховитіна І.В.;
- витяг з протоколу № 4 від 05.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, перевірені знання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» та інструкція з охорони праці № 8 при 
виконанні вантажно-розвантажувальних робіт у електрогазозварників Куценка О.В., 
Серпуховитіна І.В., а також у арматурника (монтажника) Поломаного 
М.О;____________________________________
- витяг з протоколу № 5 від 06.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, перевірені знання «інструкції з охорони праці № 21 для 
монтажника» у арматурника (монтажника) Поломаного М.О;__________________________

- витяг з протоколу № 6 від 06.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, перевірені знання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідального обладнання» та «інструкції з охорони праці № 11 для стропальника» у 
електрогазозварників Куценка О.В., Серпуховитіна І.В., а також у арматурника 
(монтажника) Поломаного М.О. _________________________________________________

- атестат № 7541, виданий Серпуховитіну Ігорю Владиславовичу ПТУ № 6 м. 
Дніпропетровськ, про те, що йому присвоєний 3 розряд за професією «електрозварник»; 
перевірені знання НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки III, до 1000 В 
(протокол № 6 від 06.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства);____________________________________________________________________

- посвідчення зварника № 19/20-СМ0006, видане Серпуховитіну Ігорю Владиславовичу 
ПВКП «Техконтрольсервіс» м. Дніпро -  протокол атестаційної комісії від 18.05.20 р. № 77
20 ________________________________________________________________________

- свідоцтво № 1965, видане Куценку Олександру Васильовичу УК Міністерства оборони 
про те, що йому присвоєний 2 розряд за професією «електрозварник»; перевірені знання 
НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС», група з електробезпеки ТТТ, до 1000 В (протокол № 6 від 
06.08.2020 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства);

- посвідчення № 0710, видане Куценку Олександру Васильовичу ТОВ «УК Спектр»_ 
м. Дніпро про те, що він закінчив 12.08.20 р. навчання за професією «стропальник»_______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,



При прийомі на роботу робітники проходять медичне обстеження, інформуються під 
особистий підпис про шкідливі та небезпечні умови праці згідно «Порядку проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій», яке введено на підприємстві в дію наказом 
№ 8 від 21.10.2019 р._________________________________________________________________

Підприємство має кабінет для проведення навчання з питань охорони праці з плакатами 
та наглядними посібниками.___________________________________________________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»._________________________

На підприємстві розроблено та наказом № 6 від 21.10.2019 року затверджено 
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», 
затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, у додатках до якого 
затверджені програми навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони 
праці. Стажування, дублювання та допуск до самостійної роботи персоналу здійснюється 
після проходження навчання, отримання та придбання навичок щодо безпечних методів 
праці, а також проведення інструктажу на робочому місці. Робітники ознайомлені під підпис 
з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також 
після
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до 
виконання робіт з підвищеною небезпекою. На підприємстві є затверджені наказом № 6 від 
21.10.2019 р. програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони праці по професіях. Навчально- 
методичне забезпечення поповнюється за допомогою інтернету та періодичних видань.______

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства. Ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на____ робочому____ місці____ з
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів 
по інструкціям з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, які 
робітники виконують під час трудової діяльності.______________________________________

Наказом № 7 від 21.10.2019 року по підприємству затверджено перелік робіт з 
підвищеною небезпекою, для проведення яких необхідне спеціальне навчання та перевірка 
знань з питань охорони праці; перелік робіт що виконуються по наряду-допуску, 
розпорядженню та в порядку_поточної експлуатації. Наряди-допуски і розпорядження 
реєструються в журналах_обліку робіт встановленої форми._______________________________

До виконання робіт з підвищеною небезпекою допускаються працівники, які пройшли 
медичний огляд, навчання по відповідному напрямку з правил охорони праці при виконанні 
робіт, щорічну перевірку знань з питань охорони праці, інструктажі з охорони праці 
(вступний, первинний, повторний) з_реєстрацією у відповідних журналах.________________

Наказом № 7 від 21.10.2019 року по підприємству затверджено та введено в дію 
порядок проведення робіт підвищеної небезпеки, які оформлюються нарядом-допуском. 
Вказані у Декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками 
підприємства відповідно до проектно-технологічної документації та розроблених Проектів 
виконання робіт.______________________________________________________________________

На підприємстві в наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, 
засоби виробництва та наглядні посібники._____________________________________________



Під час зварювальних робіт використовується комплекти газополум'яної апаратури
(протокол № 25 від 14.08.2020 р. в Журналі протоколів) - пройшли випробування у ТОВ 
«Дніпрорегіонгаз» (дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки № 0417.19.12, термін 
дії - до 24.04.2024 р.).__________________________________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 

індивідуального захисту (захисні каски, запобіжні пояси, страхувальні канати) відповідно до 
діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають відповідні захисні властивості і 
зберігаються в справному технічному стані.___________________________________________

На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до встановлених термінів, 
випробування і перевірка придатності ЗІЗ з видачою актів, відповідно до діючих нормативно- 
правових документів:_________________________________________________________________

- Пояси запобіжні : пояси безлямкові моделі 1ПБ-К20 тип А (2 од.); пояси лямкові моделі 
1ПБ-К20 тип Д (2 од.); страхувальні канати (4 од.) з карабінами до них (останні протоколи 
випробування - № 1 від 30.07.2020 р. та № 2 від 30.07.2020 р), випробувані на установці 
для випробування запобіжних поясів № 01 (атестат №11-0021-17 від 22.11.2019 р., термін 
дії до 22.11.2020 р.);_______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Пояси запобіжні, зварювальні щитки із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні 

окуляри, засоби захисту при виконанні робіт в діючих електроустановках, інвентарні підмості. 
риштування, драбини, зварювальне обладнання і інше використовується за призначенням, у 
технічно справному стані та видаються працівникам під особистий підпис, з ознайомленням 
щодо методів застосування та використання засобів індивідуального захисту, про що робиться 
відповідний запис у журналі або картці обліку, згідно нормативних актів з охорони праці та 
експлуатаційних документів виробника._________________________________________________

Балони із пропан-бутаном, киснем технічним зберігаються у приміщеннях, які 
відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання». Заповнені і порожні балони зберігаються окремо. Балони з різними газами 
зберігаються відокремлено. Поставка балонів з промисловими газами (пропан-бутан, кисень) 
здійснюється за рахунком-фактурою від ТОВ «Дніпрорегіонгаз» ( дозвіл на виконання роботи 
підвищеної небезпеки № 0417.19.12, термін дії - до 24.04.2024 р.)._ Балони ремонтуються за 
необхідності самим постачальником.___________________________________________________

На підприємстві є паспорта на усе обладнання, робочі інструкції та технологічні схеми 
його розміщення в структурних підрозділах.____________________________________________

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацію:___________________
Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-2.01-05-«Перелік робіт підвищеної 
небезпеки»; НПАОП 0.00-4.21-04-«Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 
0.00-4.12-05-«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (із змінами) ; НПАОП 0.00-4.15-98-«Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93-«Про порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12- 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 
0.00-1.81-18-«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15-«Правил безпеки систем газопостачання»; НПАОП 0.00-1.15- 
07-«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13-



«П равила охорони праці під час роботи з інструментом та  пристроями»; Н П А О П  28.52-1,31-
13-«Правила охорони праці під час зварю вання металів»; Н П А О П  4 0 .1 -1 .2 1-98-«Правила 
безпечної експлуатац ії  електроустановок споживачів»; «П равила техн ічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «П равила улаш тування електроустановок»; Н П А О П  0.00- 
7.15-18- «Вимоги щ одо безпеки та  захисту здоров 'я  працівників під час роботи з 
екранними пристроями»; Н П А О П  0.00-7.14-17-«Вимоги безпеки та  захисту зд о р о в ’я під час 
використання виробничого  обладнання працівниками»; Н П А О П  0 .00 -1 .7 5 -1 5 -  «Правила ОП 
під час вантаж но-розвантаж увальних  робіт» та інші акти з охорони праці що

іеки, які декларую ться ._______________________
бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Х амрик
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку су б ’єктів господарю вання у територіальном у 
органі Д ержпраці 20<з^р. №  /< £-*__________.

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.



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

Вхід. № йіл 0304 АШ


