
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ_______________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЩЕДРО_________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49033, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького,буд. 122,літ.Д-2, код згідно з 
СДРПОУ 41162327____________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

Директор — Щербина Максим Віталійович 0563730301,________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

______________ e-mail: schedro@schedro.ua______________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної 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:

_______ Експлуатація здійснюється на території України_______________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

м аш и н, м е ха н ізм ів , устатковання  п ід в и щ е н о ї небезпеки )

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
ПрАТ «Страхова компанія “Універсальний поліс»,строк дії страхового полісу 1 рік,_____
№51/4601/316 від 03.02.2020р.,___________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 23.04.2020р.
(дата проведення аудиту)

Я, Щербина Максим Віталійович,____________________________________________ ;
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи —  підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази й умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

______ Технологічне устаткування аміаковикористовуючих виробництв, а саме:
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Ресивер захисний РД-1,5 виготовлений в 1967 р. в СРСР________________________
Ресивер захисний РД-1,5 виготовлений в 1971 р. в СРСР_________________________

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

Ресивер захисний РД-1,5 виготовлений в 1976 р. в СРСР________________________
Ресивер лінійний РД-2,5 виготовлений в 2002 р., Україна_________________________
Ресивер лінійний РД-2,5 виготовлений в 1998 р. Україна__________________________
Рідиновідділювач 1250Жг виготовлений в 1972 р. в СРСР________________________
Оливовідділювач 1250ММ виготовлений в1967р. в СРСР________________________
Оливозбірник СМ300 виготовлений в 1971р. в СРСР _____________ _______ _

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

mailto:schedro@schedro.ua


Оливозбірник СМ300 виготовлений в 1971р. в СРСР___________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих МІСЦЬ —  5, V ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм —  2_____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та виробничі приміщення орендовані (договір оренди № 538 від 28.12.2018р. між ГІрАТ 
«Львівський жиркомбінат» та ТОВ «Щедро» на оренду нерухомого майна, що знаходиться за 
адресою м.Львів, вул. Городоцька 132)______________________________________________________

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

Інші відомості Директор товариства, начальник служби охорони праці, члени комісій з 
перевірки знань із питань охорони праці товариства пройшли навчання та перевірку знань із
питань охорони праці.______________________________________________

Витяг з протоколу № 53 від 18.04.2018 року засідання комісії з перевірки знань НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (директор -  Щербина М. В., начальник служби охорони праці -Болотній А. А.), 
виданий КП «Центр безперервного навчання кадрів «Темп»:

Витяг з протоколу № 172 від 29.08.2017 року засідання комісії з перевірки знань з питань 
пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій в обов’язки якого 
входять забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (начальник служби охорони праці -  
Болотній А. А.), виданий КП «Центр первинного навчання кадрів «ТЕМП»:

Роговий Ю.О.- директор виробничого підрозділу пройшов навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці у м. Львові в Державному підприємстві «Західний експертно-технічний 
центр Держпраці» (далі ДП ЗЕТЦ Держпраці)

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 10.07.2018р. № 123-Н, перевірила 
знання загального курсу з охорони праці (далі загальний курс з ОП) і таких нормативно- 
правових актів з охорони праиі(Витяг з протоколу №01-169 від 12.07.2018р.) : Закону України 
"Про о х о р о н у  праці" (ЗОП): Трудового законодавства (КЗПП): Кодекс цивільного захисту 
населення (КЦЗН): Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування!" (ЗУДСС): "Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 
0.00-1.71-13): "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1- 
1,21-98):Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08). Правила 
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18) Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних 
компресорних установок, повітропроводів і газопроводів(НПАОП 0.00-1.13-71). Правила 
будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок(НПАОП 0.00-1.04-90), 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00-1.15-07), Правила 
безпеки для олійно-жирового виробництва(НПАОП 15.4-1.06-97), Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці(НПАОП 0.00-4.12.05) 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98). Правила безпеки 
при виробництві водню методом електролізу води(НПАОП 24.11-1.03-78)

Піскоровський А.Є.- головний інженер виробничого підрозділу пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці у м.Львові в ДП ЗЕТЦ Держпраці

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 18.03.2019р. № 53-Н. перевірила 
знання загального курсу, з ОП і таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з 
протоколу №01-100 від 20.03.2019р.) : Закону України "Про охорону праці" (ЗОП): Трудового



законодавства (КЗПП): Кодекс цивільного захисту населення (КЦЗН); Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування!" (ЗУДСС): "Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13): "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98): Вимоги щодо безпеки та захисту 
здоров’я працівників під час роботи з екранними пристроями (НПАОП 0.00-7.15-18) Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) Правила охорони праці 
на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) Правила безпеки систем газопостачання 
( НПАОП 0.00-1.76-15) Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18) Правила будови і 
безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 
(НПАОП 0.00-1.13-71) Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (НПАОП 15.4-1.06
97) Правила охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 
0.00-1.73-14) Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.83
18}

Видиш В.П.- головний енергетик виробничого підрозділу пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці у м. Львові в ДП ЗЕТЦ Держпраці

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 14.12.2017р. № 231-Н. перевірила 
знання загального курсу з ОП і таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з 
протоколу №01-192 від 21.12.2017р.) : Закону України "Про охорону праці" (ЗОП): Трудового 
законодавства (КЗПП); Кодекс цивільного захисту населення (КЦЗН); Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування!" (ЗУДСС); "Правила безпечної роботи з 
інструментом та п р и с т р о я м и " (НПАОП 0.00-1.71-13); "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98): Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) Правила безпеки систем газопостачання ( НПАОП 0.00-1.76-15) 
ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці та промислова безпека у будівництві" (НПАОП 45.2-7.02-12) 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) Правила будови і 
безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 
(НПАОП 0.00-1.13-71) Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних 
установок (НПАОП 0.00-1.04-90) Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (НПАОП
15.4-1.06-97Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) 
стрілкових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів 
(НПАОП 0.00-5.03-95) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани (НПАОП 0.00-5.04-95) Типова 
інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному 
стані (НПАОП 0.00-5.07-94) Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення 
робіт з переміщення вантажів кранами (НПАОП 0.00-5.06-94) Типова інструкція для інженерно- 
технічних працівників, які здійснюють нагляд за утримання та технічною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-5.20-94) Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) Правила охорони праці та безпечної 
експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.00-1.73-14) Правила безпеки при 
виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-78), Правила будови і 
безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів (НПАОП 60.3-

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 10.07.2018 № 2528, перевірила 
знання таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з протоколу №81-622-18 від



27 .07 .2018р .);Правила охорони праці під час експлуатації обладнання.що працює під
тиском(НПАОП 0.00-1.81-18), Правила під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів,підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОПО.00-1.80-18)

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 16.01.2019 № 298. перевірила знання 
таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з протоколу №81-162-19 від 
22.02.2019р.)Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів(НПАОП 0.00-1.83-18)

Канаєва О.І,- начальник виробничої служби пройшла навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у м.Львові в ДП ЗЕТЦ Держпраці

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 14.12.2017р. № 231-Н, перевірила 
знання загального курсу з ОП і таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з 
протоколу №01-192 від 21.12.2017р.) : Закону України "Про охорону праці" (ЗОП): Трудового 
законодавства (КЗПП); Кодекс цивільного захисту населення (КЦЗН); Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування!" (ЗУДСС); "Правила безпечної роботи з 
інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13): "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) Правила безпеки систем газопостачання ( НПАОП 0.00-1.76-15) 
ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці та промислова безпека у будівництві" (НПАОП 45.2-7.02-12) 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) Правила будови і 
безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 
(НПАОП 0.00-1.13-71) Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних 
установок (НПАОП 0.00-1.04-90) Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (НПАОП
15.4-1.06-97Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) 
стрілкових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів 
(НПАОП 0.00-5.03-95) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани (НПАОП 0.00-5.04-95) Типова 
інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному 
стані (НПАОП 0.00-5.07-94) Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне 
проведення робіт з переміщення вантажів кранами (НПАОП 0.00-5.06-94) Типова інструкція 
для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утримання та технічною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-5.20-94) Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) Правила охорони 
праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.00-1.73-14) Правила 
безпеки при виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-78). , Правила 
будови і безпечної експлуатації трубопроводів для горючих, токсичних і зріджених газів 
(НПАОП 60.3-1.15-71)

Вовк В.О.- провідний інженер з охорони праці виробничого підрозділу пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці у м.Львові в ДП ЗЕТЦ Держпраці.

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 14.12.2017р. № 231-Н. перевірила 
знання загального курсу з ОП і таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з 
протоколу №01-192 від 21.12.2017р.) : Закону України "Про охорону праці" (ЗОП); Трудового 
законодавства (КЗПП): Кодекс цивільного захисту населення (КЦЗН); Закону України "Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування!" (ЗУДСС); "Правила безпечної роботи з 
інструментом та п р и с т р о я м и " (НПАОП 0.00-1.71-13); "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98): Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів (НПАОП 0.00-1.02-08) Правила безпеки систем газопостачання ( НПАОП 0.00-1.76-15) 
ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці та промислова безпека у будівництві" (НПАОП 45.2-7.02-12) 
Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) Правила будови і



безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів 
(НПАОП 0.00-1.13-71) Правила будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних 
установок (НПАОП 0.00-1.04-90) Правила безпеки для олійно-жирового виробництва (НПАОП
15.4-1.06-97Типова інструкція з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) 
стрілкових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів 
(НПАОП 0.00-5.03-95) Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників 
(зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани (НПАОП 0.00-5.04-95) Типова 
інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному 
стані (НПАОП 0.00-5.07-94) Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення 
робіт з переміщення вантажів кранами (НПАОП 0.00-5.06-94) Типова інструкція для інженерно- 
технічних працівників, які здійснюють нагляд за утримання та технічною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-5.20-94) Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) Типове положення про п о р я д о к  проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98) Правила охорони праці та безпечної 
експлуатації технологічних трубопроводів (НПАОП 0.00-1.73-14) Правила безпеки при 
виробництві водню методом електролізу води (НПАОП 24.11-1.03-78). Правила будови і 
безпечної експлуатації трубопроводів для г о р ю ч и х , токсичних і зріджених газів (НПАОП 60.3
1.15-71)

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 10.07.2018 № 2528. перевірила 
знання таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з п р о т о к о л у  №81-622-18 від 
27.07.2018р.):Правила охорони праці під час експлуатації обладнання.що працює під 
тиском(НПАОП 0.00-1.81-18). Правила під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів.підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОПО.00-1.80-18)

Комісія, створена на підставі наказу Держпраці від 16.01.2019 № 298. перевірила знання 
таких нормативно-правових актів з охорони праці (Витяг з протоколу №81-162-19 від 
22.02.2019р.):Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів(НПАОП 0.00-1.83
18).
_____ Наказом від 12.06.2020р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну дію
п о с у д и н , трубопроводів і пристроїв аміачної холодильної установки холодильно компресор
ного цеху -  начальника цеху Степушина A.C.. який навчався і пройшов перевірку знань 
Правил будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок (НПАОП 0.00-1.04
90) в ДП ЗЕТЦ Держпраці (Витяг з протоколу № 01-192 від 21 .12.2017р.) Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює підтиском (НПАОП 0.00-1.81-18), в HBU 
«Професійна безпека» (Витяг з протоколу № 81-622-18 від 27.07.2018р.)___________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом № 2016к від 03.05.2017 року призначено провідного інженера з охорони 
праці -  Вовка В.О.

Накази керівника підприємства ТОВ «ЩЕДРО»:
№32-Л 19.06.2017 року -  про затвердження «Положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
№14 від 01.04.2017 року -  про затвердження «Положення про службу охорони 

праці», та створення служби охорони праці на підприємстві;
№34-Л від26.03.2019 року про затвердження «Системи управління охороною 

праці»:
№7-Л від 13.01.2020 року -  про організацію навчання з питань охорони праці, 

працівників підприємства професій підвищеної небезпеки, та про створення постійно діючої 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, у складі: Голова комісії —  Піскоровський А.Є.,



головний інженер. Членикомісії:Видиш В.П.. головний енергетик; Канаєва О.І., начальник
виробничої служби: Вовк В.О..провідний інженер з охорони праці___________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд і затвердження № 54-Л від 
15.06.2020р.). в тому числі: № 15.1 інструкція з охорони праці для машиніста 
холодильної установки: № 15.2 інструкція з охорони праці по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт; № 20.2 Інструкція з охорони праці при виконанні 
робіт на висоті: № 7.2.5 інструкція з охорони праці основних правил і промсанітарії 
для працівників ВП “ЛЖ К” TQB “Щедро": № 20.2.2 Інструкція з охорони праці з 
надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках.___

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань ОП; журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому 
місці: журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці_______

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

Машиністи аміачно-холодильних установок Миндик P.C.. Докалюк В.В..Сало Я.Т.. 
Макогонов О.П.. Близнюк В.А. на підставі наказу № 7-Л від 13.01.2020 р. пройшли 
навчання та перевірку знань в комісії підприємства з переліку питань ОП. інструкцій з 
охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт . Правил 
будови і безпечної експлуатації аміачних холодильних установок. Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, виробничих інструкцій, 
промсанітарії та пожежної безпеки, роботи на висоті (Протокол з навчання та перевірки 
знань комісією по підприємству від 20.05.2020р. № 5) ._______________________________

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у 
Львівській обласній госпрозрахунковій поліклініці (Заключний акт періодичних медичних 
оглядів працівників від 22.10.2019р.).

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівниц
тво з експлуатації, інструкції з користування на все устаткування, що декларується)_________ ,

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту - машиніст холодильної установки: костюм бавовняний / халат (12 
міс.), рукавиці комбіновані (2міс.); респіратор газозахисний (черговий), костюм бавовняний (24 
міс.), берет (12 міс.) фартух с нагрудником (черговий), каска (чергова), окуляри захисні 
(чергові), куртка на утепленій підкладці (12міс.), черевики шкіряні (12 міс.), рукавиці теплі (36 
міс.), штани на утепленій підкладці (36 міс.), шапка тепла 36 (міс.). На кожного працівника 
заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.____________________________

засобів індивідуального захисту
_____ На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-
XII (зі змінами):Кодекс законів про працю України (зі змінами):Закон України «Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV (зі змінами);_____
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на 
виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337; 
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами);Типове положення



про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04; зі змінами);Положення про розробку
інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98: зі змінами);Типове положення про комісію з 
питань охорони праці підприємства, затверджене наказом Державного комітету України з 
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 № 55:Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(НПАОП 0.00-4.12-05);Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-
1.15-07):Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12):
Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15); 
Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01,001-2014):Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних п р и с т р о їв  і відповідного обладнання 
(НПАОП 0.00-1.80-18):Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (НПАОП 0.00-1.81-18);Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів 
(НПАОП 0.00-1.83-18);Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18);
ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві. Основні положення»._________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони 
праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

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

^ — > М.В.Щербина
(підпис) (ініціали та прізвище)

- -: ' .■■■/.а .. . 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці • . ■_______20с£у^. № ■ <&-' _______ .

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.




