
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПТКОРМ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, житловий масив Покровський, буд. 22-А, кв.21
місцезнаходження,

__________________________________________ 38836640___________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Демський Володимир Володимирович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________________________(056)788-77-68________________________________________
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;

Дніпропетровська обл., Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, б. 51-Б
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 - договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цівільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002,___________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту 
з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0769.20 від 17.11.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

_________________________Я, Демський Володимир 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 в бункерах, замкнутому просторі (ємностях);
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ);
зварювальні роботи;
газополум’яні роботи,____________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

устатковання напругою понад 1000 В (до 10 кВ) (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання): підстанції трансформаторні комплектні 
типу КТПГС 1000/10/0.4 -  2 од., 2011 р.в., 2016 р.в., Україна, підстанція трансформаторна типу 
КТП 630/10/0,4, 2005 р.в., Україна, в комплекті, у складі: трансформатор типу ТМА 630, 10/0,4; 
трансформатори струму типу Т0,66 -  1000/5 -  6 од.;
парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт: теплообмінники типу Е-2,5-0,9



ГМ (Э) з теплогенераторами типу ТПГ -  3 од., 2016 р.в., Україна,
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: повітрозбірник V=6,3 м3, 1993 р.в., Україна, балони 
сталеві з технічним киснем -  3 од., Україна балони сталеві з діоксином вуглецю -  2 од., 
Україна, балони сталеві з технічним пропаном -  3 од., Україна._____________________________

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

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

Кількість робочих місць -  86, у тому числі 8, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробничі та адміністративно -  побутові приміщення (договір оренди 
№ 1-Ф від 02.04.2018 р. з ФО Полтавець Сергій Валентинович) за адресою: Дніпропетровська обл.,
Дніпровський район, с. Балівка, вул. Центральна, 51-Б.__________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ОПТКОРМ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Демський Володимир Володимирович, інженер з охорони праці Чумак Ігор 

Вікторович пройшли навчання в ТОВ «УК «ДШПРОБУД» та перевірку знань у комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони 
праці в обсязі загального курсу (протокол № 80/4.4/2018 від 16.04.2018 р.).

Начальник виробництва Клименко Олександр Володимирович пройшов навчання в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИМ ЕТЦ» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
загального курсу (протокол № 43-20 від 26.06.2020 р.).

Головний механік Демський Микола Іванович пройшов навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» 
та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів 
та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 171 від 
17.02.2020 р.).

Енергетик Рябозад Сергій Семенович пройшов навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 209 від
15.03.2018 р.).

Майстер Барабаш Володимир Ігорович пройшов навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань у комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 1329 від
31.10.2019 р.).

Директор Демський Володимир Володимирович, головний механік Демський Микола 
Іванович, енергетик Рябозад Сергій Семенович, інженер з охорони праці Чумак Ігор Вікторович, 
начальник виробництва Клименко Олександр Володимирович пройшли навчання в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИМ ЕТЦ» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві олії методом 
пресування та екстракції» (протокол № 31/9-20 від 12.08.2020 р.).

Директор Демський Володимир Володимирович, головний механік Демський Микола 
Іванович, енергетик Рябозад Сергій Семенович, інженер з охорони праці Чумак Ігор Вікторович, 
начальник виробництва Клименко Олександр Володимирович пройшли навчання в ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИМ ЕТЦ» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» (протокол № 45-20 від 26.06.2020 р.).

Директор Демський Володимир Володимирович, головний механік Демський Микола 
Іванович, енергетик Рябозад Сергій Семенович, інженер з охорони праці Чумак Ігор Вікторович 
пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань у комісії Головного



управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (протокол № 42-20 від 26.06.2020 р.).

Майстер Барабаш Володимир Ігорович пройшов навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 
0.00-1.81.18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(протокол № 1204 від 12.10.2020 р.).

Директор Демський Володимир Володимирович, головний механік Демський Микола 
Іванович, енергетик Рябозад Сергій Семенович, інженер з охорони праці Чумак Ігор Вікторович, 
майстер Барабаш Володимир Ігорович пройшли навчання в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 47-20 від 07.07.2020 р.).

Головний механік Демський Микола Іванович, начальник виробництва Клименко Олександр 
Володимирович пройшли навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 230 від 28.02.2020 р.), 
присвоєно IV групу з електробезпеки (до та понад 1000 В).

Енергетик Рябозад Сергій Семенович пройшов навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 1211 від
13.10.2020 р.), присвоєно V групу з електробезпеки (до та понад 1000 В).

Директор Демський Володимир Володимирович, інженер з охорони праці Чумак Ігор 
Вікторович пройшли навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань у комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 215 від 16.03.2018 р.), присвоєно IV групу 
з електробезпеки (до 1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 15-ОП від 18.02.2020 р. відповідальність за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства, безпечну експлуатацію трансформаторних підстанцій, а також 
організацію та безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою до та понад 1000 В,
з правом видачі наряд-допусків, призначено енергетика Рябозада Сергія Семеновича.

Наказом № 17-ОП від 25.02.2020 р. на підприємстві відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, безпечне виконання газополум’яних 
робіт та за проведення випробувань гумотканинних рукавів та апаратури для газополум’яних робіт 
призначено майстра Барабаша Володимира Ігоровича.

Наказом № 18-ОП від 25.02.2020 р. начальника виробництва Клименко Олександра 
Володимировича призначено особою, відповідальною за безпечну експлуатацію технологічного 
обладнання, його технічне обслуговування і своєчасний ремонт; майстра Барабаша В.І. призначено 
особою, відповідальною за виконання робіт в бункерах та у замкнених просторах (ємностях).

Наказом № 19-ОП від 25.02.2020р. головного механіка Демського Миколу Івановича 
призначено особою, відповідальною за утримання в справному стані технологічного обладнання.

Наказом № 20-РП від 25.02.2020р. головного механіка Демського Миколу Івановича 
призначено особою, відповідальною за безпечне виконання електрозварювальних робіт.

Наказом № 21-ОП від 25.02.2020 р. начальника виробництва Клименко Олександра 
Володимировича призначено особою, відповідальною за безпечне виконання робіт на висоті при 
експлуатації технологічного обладнання; головного механіка Демського Миколу Івановича 
призначено особою, відповідальною за безпечне виконання робіт на висоті при проведенні оглядів 
обладнання, ремонтних і налагоджувальних робіт._______________________________________________

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

На. підприємстві, наказом № 1 від 16.04.2015 р., створена служба охорони праці, інженером з 
охорони праці призначений Чумак Ігор Вікторович._____________________________________________

наявністю служби охорони праці



У ТОВ «ОПТКОРМ» затверджені і введені в дію наказом № 7-ОП від 10.02.2020 р.
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про систему управління охороною праці»; 
«Положення про комісію з питань охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення щодо застосування нарядів-допусків на 
виконання робіт підвищеної небезпеки».

У ТОВ «ОПТКОРМ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 
0.00-6.03.93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих -  вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві наказом № 13-ОП від 17.02.2020 р. створено комісію з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: Демський В.В. -  директор, члени 
комісії: Демський М.І. -  головний механік, Чумак І.В. -  інженер з охорони праці; Рябозад С.С. -  
енергетик, Лукашова І.О. -  заступник головного бухгалтера (уповноважена найманими 
працівниками особа з питань охорони праці).

У ТОВ «ОПТКОРМ» наказом № 8-ОП від 11.01.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції 
з охорони праці, а саме: Інструкція № 22 з охорони праці для електрогазозварника; Інструкція №23 
з охорони праці при виконанні робіт в ємностях, бункерах, колодязях і силосах; Інструкція № 24 з 
охорони праці при експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів; Інструкція № 31 з охорони 
праці під час виконання робіт у діючих електроустановках; Інструкція № 37 з охорони праці при 
виконанні робіт на висоті; Інструкція №41 з охорони праці з безпечного виконання робіт на котлах.

Працівники ТОВ «ОПТКОРМ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони 
праці в комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці, нормативно-правових актів з 
охорони праці в обсязі виконуваних робіт та НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві 
олії методом пресування та екстракції» (протоколи №№ 1, 1/1 від 15.09.2020 р.); НПАОП 0.00-1.71
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» і НПАОП 0.00 -1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протоколи №№ 2, 2/1 від
22.09.2020 р.), НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11
85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці пі д час експлуатації обладнання, що працює пі д тиском» (протокол 
№ 3 від 23.09.2020 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протоколи від 18.08.2020 р., 18.09.2020 р.) присвоєно ІІ групу з електробезпеки 
(до 1000 В).

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Бережной Володимир 
Борисович, електромонтер Федотов Денис Сергійович та електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Задорожній Юрій Олександрович пройшли навчання в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол № 486 від 01.07.2020 р.), присвоєно V групи з електробезпеки (до та понад 
1000 В).

Машиністи (кочегари) котельні Бабенко Володимир Васильович, Братко Олександр 
Миколайович, Козачко Вадим Анатолійович пройшли навчання в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 
0.00-1.81.18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(протокол № 454 від 25.06.2020 р.).

Працівники підприємства мають професійну підготовку, здобуту на навчальних курсах та на 
попередньому місці роботи.



Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Бережной Володимир
Борисович здобув професійну підготовку за фахом технік-електрик у Дніпродзержинському 
енергетичному технікуму (диплом НР № 42648105, виданий 30.05.2012 р.).

Електромонтер Федотов Денис Сергійович здобув професійну підготовку за фахом інженер- 
електромеханік у Дніпродзержинському державному технічному університеті (диплом НР 
№ 39398579, виданий 30.06.2010 р.).

Працівник Пугачев Павло Сергійович здобув професійну підготовку за фахом 
електрогазозварник у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 5624, видане 06.04.2020 р.).

Працівник Горобець Олександр Сергійович здобув професійну підготовку за фахом слюсар- 
ремонтник у ПТУ № 79 с. Петриківка (диплом НР № 14388896, виданий 27.06.2001 р.), та за фахом 
електрогазозварник у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 5625, видане 06.04.2020 р.).

Працівник Козачко Вадим Анатолійович здобув професійну підготовку за фахом машиніст 
(кочегар) котельні у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 343, видане 25.06.2020 р.).

Працівник Братко Олександр Миколайович здобув професійну підготовку за фахом машиніст 
(кочегар) котельні у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 344, видане 25.06.2020 р.).

Працівник Бабенко Володимир Васильович здобув професійну підготовку за фахом машиніст 
(кочегар) котельні у ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 345, видане 25.06.2020 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал протоколів перевірки знань;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
- журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту;
- журнал обліку та зберігання захисних засобів;
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів 
частоти та переносних світильників;
- журнал обліку та видачі наряд-допусків;
- журнал обліку обладнання, що працює під тиском.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На. підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: зварювальний 
напівавтомат, Дніпро-М, MG-18, 2018 р.в.; зварювальний напівавтоматичний апарат Tesla, MIG/MAG 
260, 2019 р.в.; різак газовий типу P1 «Донмет» 142 П, 2017 р.в.; балони сталеві з технічним кисенем -  3 
од.; балони сталеві з діоксидом вуглецю -  2 од.; балони сталеві з технічним пропаном -  2 од.; редуктор 
балонний кисневий БКО-50Д1М 2015 р.в.; редуктор балонний пропановий БПО-5ДМ -  2 од., 2015 р.в.; 
редуктор балонний вуглекислотний типу АР-40/У-30 ДМ, 2015 р.в.; теплообмінник Е-2,5-0,9ГМ(Э), зав. 
№ 635, 2016 р.в. з теплогенератором марки ТПГ, зав. № 97, 2016 р.в.; теплообмінник Е-2,5-0,9ГМ(Э), 
зав. № 641, 2016 р.в. з теплогенератором марки ТПГ, зав. № 98, 2016 р.в.; теплообмінник Е-2,5- 
0,9ГМ(Э), зав. № 638, 2016 р.в. з теплогенератором марки ТПГ, зав. № 99, 2016 р.в.; повітрозбірник 
V=6,3 м3, зав. № 33282, 1993 р.в. підстанція трансформаторна комплектна типу КТПГС 1000/10/0.4, зав. 
№ 2720, 2011 р.в.; підстанція трансформаторна комплектна типу КТПГС 1000/10/0.4, зав. № 3202, 2016 
р.в.; підстанція трансформаторна типу КТП 630/10/0,4, зав. № 3109, 2005 р.в. в комплекті: 
трансформатор типу ТМА 630, 10/0,4; трансформатор струму типу Т0,66 -  1000/5 -  6 од.; дриль мод. 
Bosch GSB120-Li -  2 од., 2015 р.в.; покажчик високої напруги 10 кВ УВН-80-2М/1; покажчики напруги 
0,38 В Контакт-55Э -  2 од.; покажчик напруги 0,38 В Лоцман-2; покажчик напруги 0,38 В Пошук-1; 
мегаомметр ЕС 0210 -Г, 2019 р.в.; штанга ізолююча оперативна універсальні ТТТО-15 до 15 кВ; 
переносні заземлення ПЗ-0,4 кВ; переносні заземлення 10 кВ.

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, згідно Норм 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, 
затверджених наказом директора № 2/1-ОП від 06.01.2020 р., працівники підприємства забезпечуються 
комплектом спеціального одягу, спеціального взуття та засобами індивідуального захисту: рукавиці 
діелектричні, боти діелектричні, рукавиці комбіновані, протишумові навушники, респіратор, 
захисні окуляри, захисна каска загального призначення).

засобів індивідуального захисту,



На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайня ті 
на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично. 
Працівники підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять періодичним 
медичний огляд у КНП «Петриківська центральна лікарня» ГІетриківської селищної ради.

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-
правові акти: Закон України «Про охорону праці», затверджений ВР України. № 2694-XII..в і:;
14.10.1992 р.„ із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ІІКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00- 
4.21-04 «Типове положення про службу хорони праці», НПАОГІ 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НГІАОІІ 00.0-6.03-93 
«Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють 
на підприємстві», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та 
пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». НПАОП 0.РО
Ц І -13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15- 
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечною 
ведення газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.81.18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», НПАОП 15.4-1.10-92 «Правила безпеки у виробництві ол і і 
методом пресування та екстракції».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації _і  
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-догіусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

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.___________________________________________________

н о р м а т и в н о - п р а в о в о ї т а м а т е р іа л ь н о - т е х н іч н о ї  б ази ,  н а в ч а л ь н о - м е т о д и ч н о г о  з а б е з п е ч е н н я )

/Р

В.В. Демський 
( ін іц іа л и  та  п р і зв и щ е )

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2(Ь ^ 7  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 прийнятгя та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.



Головна управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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