
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.», місцезнаходження: 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
____________ вулиця Калинова, будинок 47, квартира 54, код ЄДРПОУ-30394727,____________

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

керівник -директор Малютов Павло Євгенович, тел. +38056 770 07 23, stroikomp@ukr.net
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

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

___________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________
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, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
12.08.2020 р ._____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,____________________ Малютов Павло Євгенович, директор,______________________________
(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:
-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 машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: підйомники_

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Підйомники: самохідна робоча платформа з підіймальним механізмом ножичного типу 
НА26RTJPRO; 2006 р.в., Франція_______________________________________________________

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,

На підприємстві працюють 23 5 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -114 осіб._____________________________________________________________________

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

Офісне приміщення розташоване за адресою: 49026, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 
вулиця Академіка В. Вернадського, будинок 37. Експлуатація машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки виконується на об’єктах замовників згідно укладених договорів.________

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

mailto:stroikomp@ukr.net
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Інші відомості:
Директор Малютов П.Є. пройшов навчання:
- в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону пра
ці. організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожеж- 
ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профі
лактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №01/11-19 ДН від 11.11.2019 р. Пос
відчення №11.11-19-ДН
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охоро
ни праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 475 від 20.12.2019 р. Посвід- 
чення №14207.
- в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання». Витяг з протоколу №1397 від 03.12.2018 р. Посвідчення №14158.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охоро
ни праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу № 423 від 03.12.2019 
р. Посвідчення №13205.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці (Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки), 4 група 
з електробезпеки до та вище 1000 В. Виписка з протоколу №8 від 22.01.2020 р. Посвідчення 
№00286.
Головний інженер Лепешов О.Ф. пройшов навчання:
- в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону пра
ці. організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожеж- 
ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профі
лактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу №01/11-19 ДН від 11.11.2019 р. Пос
відчення №12.11-19-ДН
- в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання». Витяг з протоколу №609 від 21.06.2018 р. Посвідчення №6536.
-в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 480 від 22.05.2018 р. Посвідчення № 
2935
- в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу № 415 від 19.05.2018 р. Пос
відчення № 2912.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці (Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки). 4 група 
з електробезпеки до та вище 1000 В. Виписка з протоколу №250 від 02.07.2019 р. Посвідчення 
№07108.
Начальник відділу охорони праиі Рженьов A.B. пройшов навчання:
- в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головно
го управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону пра
ці. організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожеж- 
ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань.



з
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профі
лактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу № 2.04-19 ОП від 23.04.2019 р. Пос
відчення №104.0/19 ОП
- в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання». Витяг з протоколу №609 від 21.06.2018 р. Посвідчення №6537.
- в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 1443 від 11.12.2018 р. Посвідчення 
№14686.
- в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу № 415 від 19.05.2018 р. Пос
відчення № 2913.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці (Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки). 4 група 
з електробезпеки до та вище 1000 В. Виписка з протоколу №250 від 02.07.2019 р. Посвідчення 
№07109.
Технік з експлуатації та ремонту устаткування Лепешов М.О. пройшов навчання:
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорони 
праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами України. Законодавство 
України про працю. Виписка з протоколу №366 від 25.09.2019 р. Посвідчення №10483.
- в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного облад
нання». Витяг з протоколу №76-19 від 27.08.2019 р. Посвідчення №76-19-2.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охоро
ни праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу №5/1від 17.01.2020 р. Посвід- 
чення №00139-1.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці (Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки). 4 група 
з електробезпеки до та вище 1000 В. Виписка з протоколу №318 від 15.08.2019 р. Посвідчення 
№09060.
Майстер Лук 'янеиь А.І. пройшов навчання:
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства України про охорони 
праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» та взаємозв'язок з іншими Законами України. Законодавство 
України про працю. Виписка з протоколу №7/1 від 21.01.2020 р. Посвідчення №00269.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охоро
ни праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідно- 
го обладнання». Виписка з протоколу №11 від 24.01.2020 р. Посвідчення №00456.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охоро
ни праці під час виконання робіт на висоті». Виписка з протоколу №13 від 18.01.2020 р. Посвід- 
чення №00616.
- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охоро
ни праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Витяг з протоколу № 415 від 19.05.2018 
р. Посвідчення № 2916.



- в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії Головного уп
равління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці (Пра
вила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки). 4 група 
з електробезпеки до та вище 1000 В. Виписка з протоколу №12/1 від 27.01.2020 р. Посвідчення 
№00544.

Наказом №0407 від 04.07.2019 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з під
вищеною небезпекою та за оформлення наряда-допуска на виконання робіт з підвищеною небе
зпекою призначено майстра Лук’янець А.І._______________________________________________

Наказом №0107 від 01.07.2019 р. відповідальною особою за електрообладнання та електро
безпеку призначено майстра Лук’янець А.І.______________________________________________

Наказом №0110 від 01.10.2019 р. призначено відповідальних осіб, а саме:______________
- за безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного об

слуговуванню. реконструкції машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - 
підйомників - техніка з ремонту та експлуатації обладнання Лепешова М.О._________________

- за безпечну експлуатацію підйомників - майстра Лук’янець А.І.________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом №0111 від 01.10.2019 р. визначено працівників, допущених до виконання робіт з 
робочої платформи підйомника - монтажник Дьяченко І.М.. монтажник технологічного 
устатквання Дорогобіт О.П.. слюсарі-ремонтники Давиденко О.О.. Ясносокирський О.М.. 
Денисов О.В.

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №1811 від 18.11.2017 р. функції служби охорони пра
ці на підприємстві покладаються на начальника відділу охорони праці Рженьова A.B.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом 
№15-ОП від 10.04.2019 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 

працівників.
- Положення про медичні огляди працівників певних категорій.
- Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.
- Положення про забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуаль

ного захисту працівників.
- Положення про систему управління охороною праці (СУОШ

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці: 
Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Журнал оперативного контролю за станом охорони праці.
Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристосувань.
Вахтовий журнал машиніста крана.
Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструмента та допоміжного облад
нання до нього.
Журнал періодичного огляду тари.
Журнал змінних завдань.

Наказом №2306 від 23.06.2016 р. затверджені та введені в дію посадові інструкції. Нака
зом №1205 від 12.05.2018 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвищеною небез
пекою. які виконуються на підприємстві, для проведення яких необхідне спеціальне навчання 
та щорічна перевірка знань з питань охорони праці.

Наказом №0107 від 01.07.2018 р. переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці за професіями та видами робіт: інструкція вступного інструктажу, загально- 
об’єктова інструкція з пожежної безпеки, інструкція з ОП № 5 по правилам надання першої до
помоги потерпілим від нещасних випадків, інструкція з ОП № 10 при виконанні робіт на висо
ті. інструкція з ОП № 12 для стропальника, інструкція з ОП № 15 при виконанні вантажно- 
розвантажувальних робіт, інструкція з ОП № 14 при експлуатації ручного неелектрифікованого 
інструменту, інструкція з ОП № 17 при експлуатації ручного електрифікованого інструменту.. 
інструкція з ОП №17 для електромонтера: інструкція з ОП № 18 для слюсаря-ремонтника; ін
струкція з ОП № 22 при виконанні робіт з монтажу, демонтажу, налагодженні, ремонті, техніч
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ному обслуговуванні, реконструкції підйомників; інструкція з ОП № 23 при виконанні робіт, 
що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників, інструкція з
ОП № 24 при експлуатації підйомників________________________________________________

При прийомі на роботу робітники інформуються під особистий підпис про шкідливі та не
безпечні умови праці та проходять медичне обстеження. Довідки працівників, які підлягають 
попередньому медичному огляду при прийомі на роботу (за формою додатку №7 до п.2.16 По
рядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій') - видані спеціалізованими 
медичними закладом. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду праців
ників від 10.03.2020 р.. виданий КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №2» Дніпропет
ровської обласної ради.
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» та діючого на підприємстві «Положення про порядок про
ведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», у додатках до якого затверджені про
грами навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці.
Працівники задіяні при виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки мають відпові
дну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:

Ляшіна Олександр Юрійович, посвідчення НКК «Моноліт» електромонтера 3-го розряду 
№025769. посвідчення №025769-1 про групу з електробезпеки IV до та понад 1000В та посвід
чення №11-06-20/1 про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника.
z_____ Дорогобіт Олександр Павлович - посвідчення НВП «Професійна безпека» Монтажника з
монтажу технологічного обладнання 3-го розряду №52-2-2012 та посвідчення №11-06-20/2 
про допуск до виконання робіт з робочої платформи підйомника.
:_____ Дьяченко Ігор Миколайович - посвідчення УК «Дніпрообуд» Монтажника з монтажу
сталевих та з/б конструкцій 4 р. №3463; посвідчення УК «Дніпробуд» газорізальника 4-го роз
ряду №1878: посвідчення №11- 06-20/3 - про допуск до виконання робіт з робочої платформи 
підйомника; посвідчення № 8216 стропальника 3-го розряду - допущений до виконання стро
пальник робіт, а також посвідчення №0804/16 - на право керування підйомником;

Давиденко Олексій Олександрович - посвідчення НКК «Моноліт» Слюсаря ремонтника 
3-го розряду №061488; посвідчення №11-06-20/4 про допуск до виконання робіт з робочої 
платформи підйомника:

Ясносокирський Олександр Миколайович - посвідчення НКК «Моноліт» Слюсаря ремон
тника 3-го розряду №061491, посвідчення №11-06-20/5 про допуск до виконання робіт з робо
чої платформи підйомника:

Денисов Володимир Олексійович - посвідчення НКК «Моноліт» Слюсаря ремонтника 4-го 
розряду №061490; посвідчення .№11 -06-20/6 про допуск до виконання робіт з робочої платфо
рми підйомника.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів, уста- 
тковання підвищеної небезпеки навчені і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони 
праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в обсязі виконуваної ними робо
ти. в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці підприємства (протоколи від
2020 № 1106-1109).__________________________________________________________________

На підприємстві переглянута та створена комісія з перевірки знань з питань охорони пра
ці. наказ від 30.07.2019 р. №3007. члени якої: головний інженер Лепешов О.Ф.. начальник від
ділу охорони праці Рженьов A.B.. майстер Лук’янець А.І., технік з ремонту та експлуатації об- 
ладнання Лепешов М.О. -мають відповідну підготовку з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

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

Застосування механічних підіймачів та будівельних підйомників під час виконання ро
біт здійснюється згідно вимог чинного законодавства з укладанням відповідних договорів оре
нди (Договір оренди №3-0906 від 09.06.2020р. з ТОВ «ПЕККАНІСКА». яке має відповідні до- 
зволи на експлуатацію- №2072.18.32 від 24.07.2018р.).

Самохідна робоча платформа с підіймальним механізмом ножичного типу HA26RTJPRO. 
2006 р.в.. виробник Франція у відповідності до Постанови КМУ №687 від 26.05.2004 р. під
йомник пройшов експертне обстеження (технічне діагностування) ППТО: 13.12.2019 р.
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TOB «ETEK» (Дозвіл №161.11.30). Наступне проведення ЧТО-13. 12.2020р.,_______________
ПТО-13.12.2022 р. про що зроблено запис в паспорті.

Піл час виконання робіт використовується електричний інструмент, а саме: шліфмашинка 
DWN WS 22 230. шліфмашинка кутова BOSCH RWS 750-125: Перфоратор STERN КН 265 
зав.№0016: ударний дриль BOSCH Р8В 500 КЕ зав.№0015-1: зварювальний інвертор 
VITAMINI-30QL зав. № 117; випрямлювач дуговий інверторний ММА-200 зав. № 007; кабель- 
подовжувач. інв. № 00020. ( Протокол випробувань №№32100664-29.11.19-664/11-20 від 
29.06.2020 р. в ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Свідоцтво № 08-0037/18 від 29.12.2018 p.. До
звіл 121.18.30 від 22.03.2018р . д о  22.03.2023р .).

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками підпри
ємства. відповідно до Проектно -  технологічної документації та розроблених і погоджених з 

пі дприємствами замовниками Проектів виконання робіт.
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», та наказу 
№15-ОП від 10.04.2019 p.. працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ.», які виконують ро
боти з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами інди
відуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників._________________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових ак
тів з охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприєм
ства складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. 
Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість нор- 
мативно-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 електроуста
новок споживачів. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажо
підіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індиві
дуального 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 інстру
кцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботода
вцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «За- 
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників») та інші нор
мативно-правової та матеріально-технічної бази.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують додержання 
вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвище
ної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додер
жання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час екс- 
плуатйції машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.____________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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П.Є. Малютов
(ініціали та прізвище)

09.09.
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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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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