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Відомості про роботодавця Товариство З обмеженою відповідальністю «ГЛОМАЛКОМПАНІ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53721, Дніпропетровська обл., Широківський район, село Новомалинівка,
вул.Центральна, буд. 64
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 41085337
код згідно з ЄДРПОУ,

Малюк Віталій Анатолійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(096) 882-48-39
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

на території м. Дніпра та Дніпропетровської області
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
040/31/53177 від 03.03.2018р. Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ СТРАХОВИЙ ДІМ»
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про

проведення добровільного аудиту з охорони праці
07.02.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я, директор Малюк Віталій Анатолійович
(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, Замкнутому просторі (ємностях,
боксах) ;
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій;
- роботи верхолазні;
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 35 кВ включно) та в
зонах дії струму високої частоти;
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропанбутан, кисень технічний);
- Зварювальні 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,

кількість робочих місць: 10, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 6
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень): 1,
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «ГЛОМАЛКОМПАНІ» Малюк В.А. пройшов перевірку знань чинних законодавчих
актів і нормативних документів 3: охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки,
гігієни праці та виробничої санітарії, надання першої допомоги потерпілому в разі
нещасного випадку комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (витяг з протоколу № 1154/4.20-2017
від 22.12.2017 р.).
Наказом № 5-ОП від 17.10.2017 р. створено комісію З перевірки Знань з питань
охорони праці
у
працівників
підприємства.
Голова
комісії
директор ТОВ
«ГЛОМАЛКОМПАНІ» Малюк В.А. та члени комісії: інженер з охорони праці Демченко Т.Б.,
головний інженер Голенко С .Г . пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці
комісією
створеною
на
підставі наказу
Головного
управління
Держпраці
у
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (витяг з протоколу № 1154/4.20-2017
від 22.12.2017 р.).

Наказом № 5-1-ОП від 17.10.2017 р. створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.005.11-85 «Типової інструкції З організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у
працівників підприємства. Голова комісії - головний інженер Голенко С.Г. та члени
комісії: інженер З охорони праці Демченко Т.Б., виконроб Войнов І.В. пройшли перевірку
Знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (витяги з протоколів №
1181/4.20-2017 від 29.12.2017 р., № 1182/4.20-2017 від 29.12.2017 р.).
Наказом № 5-1-ОП від 17.10.2017 р. створено комісію з перевірки знань НПАОП 45.27.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова
безпека у будівництві» у працівників підприємства. Голова комісії - головний інженер
Голенко С.Г. та члени комісії: інженер З охорони праці Демченко Т.Б., виконроб Войнов
І.В. пройшли перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів
безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» комісією створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від
27.06.2017 р. (витяги з протоколів № 1084/4.20-2017 від 29.12.2017 р., № 1085/4.202017 від 29.12.2017 р.).
Наказом № 5-1-ОП від 17.10.2017 р. створено комісію З перевірки знань НПАОП 0.001.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у працівників
підприємства. Голова комісії — головний інженер Голенко С.Г. та члени комісії: інженер
З охорони праці Демченко Т .Б ., виконроб Войнов І .В . пройшли перевірку Знань НПАОП
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровські й
області № 102 від 27.06.2017 р. (витяг з протоколу № 1151/4.20-2017 від 22.12.2017
р.) .
Наказом № 5-1-ОП від 17.10.2017 р. створено комісію з перевірки знань НПАОП 40.11.21-98 «Правила
безпечної експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної експлуатації електроустановок споживачів» у працівників підприємства. Голова
комісії - головний інженер Голенко С.Г. (V група З електробезпеки, до 1000 В), інженер
З охорони праці Демченко Т.Б. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В),
виконроб Войнов І.В. (IV група З електробезпеки, до та понад 1000 В) пройшли перевірку
Знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією створеною на
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від
27.06.2017 р. (витяг з протоколу № 1201/4.20-2017 від 29.12.2017 р.).
Наказом № 5-1-ОП від 17.10.2017 р. створено комісію З перевірки знань НПАОП 0.001.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»,
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання» у працівників підприємства.
Голова комісії - головний інженер Голенко С.Г. та члени комісії:' інженер З охорони
праці Демченко Т.Б., виконроб Войнов І.В. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП
0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання» комісією створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017
р. (витяги 3 протоколів № 1182/4.20-2017 від 29.12.2017 р., № 1181/4.20-2017 від
29.12.2017 р., № 1153/4.20-2017 від 22.12.2017 р.).
Наказом № 11-ОП від 23.10.2017р. призначено:
- відповідальною особою за електрогосподарство підприємства головного інженера
Голенка С.Г. (V група з електробезпеки, до 1000 В) , атестованого в установленому
прядку на знання НПАОП 40.1-1.21-98 (посвідчення № 1201-17-07 видане 29.12.2017р.
ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», на підставі протоколу від 29.12.2017р.
№ 1201 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області), а на
час його відсутності — виконроба Войнова І. В. (IV група з електробезпеки, до та
понад 1000 В) атестованого в установленому порядку на Знання НПАОП 40.1-1.21-98
(посвідчення № 1201-17-09 видане 29.12.2017р. ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання», на підставі протоколу від 29.12.2017р. № 1201 комісії Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області);
- відповідальною особою за безпечне проведення зварювальних робіт виконроба
Войнова І.В. (IV група З електробезпеки, до та понад 1000 В) , який
пройшов
навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів» (посвідчення № 1201-17-09 видане 29.12.2017р. ПЗ «Центр професійної
освіти і навчання», на підставі протоколу від 29.12.2017р. № 1201 комісії
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області);
- відповідальною особою за організацію безпечного робіт в колодязях,
шурфах,
траншеях, котлованах, замкнутому просторі (ємностях, боксах) - виконроба Войнова
І.В., який
пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової
інструкції 3 організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №
1182/4.20-2017 від 29.12.2017 р., виданий ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання»);
- відповідальною особою За безпечне виконання верхолазних робіт - виконроба Войнова
І.В.-, який пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила

охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг З протоколу № 1151/4.202017 від 22.12.2017 р., виданий ПЗ «Центр професійної освіти і навчання») ;
- відповідальною особою За безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій - виконроба
Войнова І.В., який пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН
A. 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека
у будівництві» (витяг 3 протоколу № 1085/4.20-2017 від 29.12.2017 р., виданий ПЗ
«Центр професійної освіти і навчання»);
- відповідальною особою За безпечне виконання робіт в діючих електроустановках
напругою понад 1000В (до 35 кВ включно) та в Зонах діі струму високої частоти виконроба Войнова І. В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , який
пройшов навчання та перевірку Знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів» (посвідчення № 1201-17-09 видане 29.12.2017р. ПЗ
«Центр професійної освіти і навчання», на підставі протоколу від 29.12.2017р.
№ 1201 комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області);
- відповідальною особою За безпечне виконання зберігання балонів із стисненим,
зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-бутан, кисень технічний) - виконроба
Войнова І.В., який пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.59-87
«Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», НПАОП
0.00-1.76 -15 «Правила безпеки систем газопостачання» (копії витягів з протоколів
№ 1153/4.20-2017 від 22.12.2017 р., № 1182/4.20-2017 від 29.12.2017 р., виданих
ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»).
Робітники, зайняті у виконанні заявлених робіт мають відповідну кваліфікацію:
- посвідчення № 1199/8-17-08 (протокол № 1199/8
від 29.012.2017 р.) Рязанцева
Є.С. про те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії бетоняра,
видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;
- посвідчення № 1199/3-17-07 (протокол № 1199/3 від 29.12.2017 р.) Бєліча 0.0. про
те, що йому присвоєна кваліфікація 4-го розряду з професії монтажника з монтажу
сталевих та залізобетонних конструкцій,
видане ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання»;
- посвідчення
№ 1199/4-17-09 (протокол
№ 1199/4
від
29.012.2017 р.) Дуркала
B. В.
про
те,
що
йому
присвоєна
кваліфікація
4-го розряду
з професії
електрогазозварника, видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;
та пройшли перевірку знань відповідно до вказаних у декларації робіт підвищеної
небезпеки:
- посвідчення № 1026-17-04 (протокол № 1203 від 29.12.2017 р.) електромонтера
Дорошкевича В .Г . про те, що він пройшов навчання і перевірку знань з «Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (IV група
З електробезпеки, до та понад 1000 В), та
підтвердив, Знання, уміння, навички,
видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;
f посвідчення № 1203-17-09(протокол №
1203 від 29.12.2017 р.) електромонтера
Наумчака С.А. про те,
що він пройшов навчання і перевірку знань з «Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (IV група
З електробезпеки, до та понад 1000 В), та
підтвердив, знання, уміння, навички,
видане ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;
- посвідчення № 1169-17-04 (протокол № 1169 від 29.12.2017 р.) Бєліча 0.0. про те,
що він пройшов навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті»
на допуск до безпечного виконання
верхолазнихробіт З використанням індивідуальних
страхувальних засобів та
підтвердив, знання, уміння, навички, видане ПЗ
«Центр професійної освіти і
навчання»;
- посвідчення № 1169-17-05 (протокол № 1169 від 29.12.2017 р.) Рязанцева Є.С. про
те, що він пройшов навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті»
на допуск до безпечного виконання
верхолазнихробіт з використанням індивідуальних
страхувальних засобів та
підтвердив, знання, уміння, навички, видане ПЗ «Центр професійної освіти і
навчання»;
- посвідчення № 01461 (протокол № 1730 від 08.09.2017 р.) Пікінера М.М. про те, що
він пройшов навчання і перевірку Знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці
під час виконання робіт на висоті» на допуск до безпечного виконання верхолазних
робіт 3 використанням індивідуальних страхувальних засобів та підтвердив, знання,
уміння, навички, видане ТОВ «УК СПЕКТР»;
- протокол № 4 від 22.12.2017 р. засідання комісії З перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання вимог: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
пожежної
безпеки
в
Україні»
у
електрогазозварника Шеремета 0.0.
(III група З електробезпеки, до 1000 В) ,
виданий постійно-діючою комісією ТОВ «ГЛОМАЛКОМПАНІ»;
- протокол № 02 від 24.01.2018 р. засідання комісії
з перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання вимог: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної

експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
технічної експлуатації
електроустановок
споживачів»,
«Правила
пожежної
безпеки
в Україні»
у
електрогазозварника електрогазозварника Дуркала В.В. (III група з електробезпеки,
до 1000 В), виданий постійно-діючою комісією ТОВ «ГЛОМАЛКОМПАНІ»;
- витяг 3 протоколу № 1183/4.20-2017 від 29.12.2017 р. засідання комісії з
перевірки Знань З питань охорони праці, перевірені знання і уміння на допуск з
безпечних методів і прийомів виконання робіт в газовому господарстві відповідно
до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція З організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт» у електрогазозварника Дуркала В .В ., монтажника з монтажу
сталевих
та
залізобетонних
конструкцій
Бєліча
0.0. , виданого
ПЗ
«Центр
професійної освіти і навчання»; допущені до виконання робіт в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах;
- протокол № 01/П від 24.01.2018 р. Засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, перевірені знання НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система
стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» у
бетоняра Рязанцева Є.С., монтажника З монтажу сталевих та залізобетонних
конструкцій Бєліча 0.0., виданий постійно-діючою комісією ТОВ «ГЛОМАЛКОМПАНІ».
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань

Наказом по підприємству № 2-1-ОП від 17.10.2017 р. створено службу З охорони праці,
охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 7-ОП від 18.10.2017 р. затверджено
перелік інструкцій 3 охорони праці, що діють на підприємстві. В тому числі затверджено
інструкції 3 охорони праці: № 2 для електрогазозварника; № 10 під час виконання
газонебезпечних робіт; № 15 під час роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
Замкнутому просторі (ємностях, боксах); № 18 при Земляних роботах, що виконуються на
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; № 17 при
виконанні робіт верхолазних і на висоті; № 6 роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1000В (до 35 кВ включно) та в зонах дії струму високої частоти; №12
Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом (пропан-бутан,
кисень технічний).
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
ведуться: журнал реєстрації
вступного інструктажу З питань охорони праці; журнали
реєстрації інструктажів 3 питань охорони праці на робочому місці З відмітками
проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В
при
-

наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, яке застосовується
виконанні робіт підвищеної небезпеки, а саме:
трансформатор однопостовий для ручной дуговой зварки ТОР - 350;
підйомник автомобільний гідравлічний, двоколійний, повноповоторний ВС -22-01 РГ,
2007р. виготовлення (договір оренди № 28-10-17-3 від 28.10.2017 р .);
кран автомобільний стріловий з гідравлічним приводом КС-3575А-1, 1994р.я.
(договір оренди № 28-10-17-3 від 28.10.2017 р.);
балони із Зрідженим газом (пропан-бутан) типу 3-50-2,5-К ДСТУ 3245-95, 2013 р.
виготовлення (Україна) - 2 од.;
балони із стисненим газом (кисень технічний) типу 40-150 ГОСТ 949-73, 2013 р.
виготовлення (Україна) - 2 од.;
набір слюсарних інструментів, інв. № 15, 2017 р. виготовлення (Україна);
драбини, інв. № 8-10, жовтень 2017 р. виготовлення (Україна);
інструмент з діелектричними рукоятками.
експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:
- діелектричні боти (Україна);
- діелектричні рукавички (Україна);
- зварювальні щитки із захисним світлофільтром (Україна);
- окуляри для захисту очей під час газового зварювання (Україна);
- протигази шлангові типу ПШ-1, зав. №№ 5, 6, 2017 р. виготовлення (Україна);
- газоаналізатор ФП 11.2к, інв. № 10, жовтня 2017 р. виготовлення (Росія);
- індивідуальні страхувальні системи для захисту від падіння та позиціонування на
робочому місці 2ПЛ2, зав. №№ 007957, 007958, 007959, квітня 2017 р. виготовлення
(Україна);
- захисні каски інв. №№ 20-25, 2017 р. виготовлення (Україна);
- костюм типа КкМи - 2 од.;
- костюм прогумований типа К50Щ20 - 2 од.;
- білизна натільна типа ЗМи - 2 од. ;
- чоботи типа К20Щ20 - 2 од.;
- шкарпетки типа ЗМи — 2 од.;
- рукавички типа К80Ш,50Вн — 2 од. ;

- рукавиці типа К501Ц2 0Ми - 2 од.;
- протигази шлангові типу ПШ-1, Зав. №№ 5,6 2017 р. виготовлення (Україна);
- газоаналізатор ФП 11.2к, інв. № 10, жовтня 2017 р. виготовлення (Росія);
- окуляри для захисту очей під час газового Зварювання (Україна);
- окуляри для Захисту очей під час газового Зварювання (Україна);
- штанги оперативні, штанги переносних заземлень, покажчики напруги(Україна).
Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 9-ОП від
18.10.2017
р. створено комісію З приймання і перевірки засобів індивідуального
Захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів.
засобів індивідуального захисту,

ТОВ
«ГЛОМАЛКОМПАНІ»
забезпечено
нормативно-правовою
документацію,
що
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:
- 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»;
- 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 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими Засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють
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 45.2-7.02-12 ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона
праці, промислова безпека у будівництві»;
- НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт»;
- НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями»;
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних Засобів»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і
дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час
виконання робіт, які декларуються.
У ТОВ «ГЛОМАЛКОМПАНІ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, навчальними
та наочними
посібниками З охорони праці, актами законодавства та державними
міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і
довідковою
літературою,
навчальними
програмами,
програмним
забезпеченням
для
персональш£и=*омп 'ютерів, необхідними для проведення навчання,
інструктажу та
консультацій працівників З питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки
и праці.
вої та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Малюк В ,А .
(ініціали та прізвище)

ДекларацІТї"'Зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці /сґ
20_^ер.

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.".

