
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«СОКОЛ 2020»_________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________53200, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 43292198_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ Директор Маслов Кирило Юрійович_______________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_____________________ тел. +380999235583; ctonikopol2018@gmail.com___________________
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 України________________________
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

________________ ПРАТ СК "ІНГОССТРАХ" термін дії до 24.05.2020 р.;_________________
__________ договір № Р ^ Р ^ - 1 6 4 1̂ 6 3  від 24.05.2019 р.______________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит з 
охорони праці проведений 16.03.2020 року (звіт № 32349901-01.2-10-0102.20 за 
результатами проведення аудиту стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»)

(дата проведення аудиту)

Я, Маслов Кирило Юрійович______________________________________________________
(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 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 устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а 
саме: технологічні транспортні засоби.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки, та/або машин, механізмів, устатковання

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

mailto:ctonikopol2018@gmail.com


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

кількість робочих місць: 30, на яких існує ризик виникнення травм: 15_______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має договір оренди виробничих приміщень № 01/11/2019 від 01.11.2019 р. 
укладеного з ФОП Шумов Б.М.. Виробничі приміщення розташовані за адресом: 
Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Електрометалургів, буд. 224 загальною площею 312,6
м2. _______________________________________________________________________________

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

Інші відомості
Директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. пройшов навчання вимог Законодавства 

України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних 
отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим від нещасного випадку, 
управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій у ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області від 20.10.2015 р. за № 61 (посвідчення 
№ 178 від 14.01.2020 р.)._______________________________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 
3 від 10.01.2020 р.). Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. та члени 
комісії: головний інженер Мамедов Р.А., інженер з охорони праці Журавльова В.В., пройшли 
навчання відповідно до вимог Законодавства України про охорону праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим від нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-2 від 14.01.2020 р. виданий ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»; посвідчення № 00001801 від 19.06.2019 р. 
видане ИП «КРІОЛ»).

______ Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. (IV гр. до 1000В) та члени
комісії: головний інженер Мамедов Р.А.,. (IV гр. до 1000В), інженер з охорони праці 
Журавльова В.В. (V гр. до та понад 1000В) пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 000499 від 28.08.2019р., посвідчення № 112231 від 
26.09.2019р., посвідчення № 4847 від 18.05.2019р. видані ПП «КРІОЛ», ТОВ «УК 
«Дніпробуд»).___________________________________________________________________________

______ Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. та члени комісії: головний
інженер Мамедов Р.А., інженер з охорони праці Журавльова В.В. пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протоколи № 20-4 від 16.01.2020 р., № 20-3 від 15.01.2020 р. видані ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ»; посвідчення № 00002658 від 07.08.2019 р., видане 
ПП «КРІОЛ»; посвідчення № 18342 від 03.12.2019 р. видане ТОВ «УК 
«Дніпробуд»).___________________________________________________________________________

______ Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. та члени комісії: головний
інженер Мамедов Р.А., інженер з охорони праці Журавльова В.В. пройшли навчання НПАОП 
45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у



інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті» і перевірку знань комісіями, створеними на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області та Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 11-20 від 13.04.2020 р., виданий ТОВ «НЦ «АВЕРС»; 
протокол № 197/4.11-18 від 26.06.2018 р. виданий ИП «КРІОЛ»; посвідчення № 152031 від 
17.05.2017 р., посвідчення № 161751 від17.05.2017р.;протоколи № 20-9 від 15.01.2020 р., № 20-8 
від 16.01.2020 р. видані ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»).

______ Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. та члени комісії: головний
інженер Мамедов Р.А.,., інженер з охорони праці Журавльова В.В. пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» і перевірку знань комісією, створеними на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області посвідчення №5124; 5121; 5120 протокол № 20-67 від 07 липня 
2020р. , ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» НПАОП 27.0-01-08 «Правила 
охорони праці в металургійній промисловості» посвідчення № 5112; 5110; 5113 протокол № 20 - 
69 від 07 липня 2020р. , ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»

Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. та члени комісії: головний 
інженер Мамедов Р.А., інженер з охорони праці Журавльова В.В. пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом» » і перевірку знань комісією, створеними на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області посвідчення №5124; 5121; 5120 протокол № 20-67 від 07 липня 
2020р. , ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»

Голова комісії -  директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю. та члени комісії: головний 
інженер Мамедов Р.А., інженер з охорони праці Журавльова В.В. пройшли навчання НПАОП 
0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті 28.03.2019р і перевірку 
знань комісією, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області посвідчення №5124; 5121; 5120 протокол № 20-67 від 07 липня 2020р. , ТОВ «Учбовий 
центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»НПАОП 0.00-1.62-12 правил охорони праці на 
автомобільному транспорті 28.03.2019р., (протокол №30-4 від 15.07.2020р.);

Наказом № 7 від 14.01.2020 р. призначений відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства провідний інженер-енергетик Бастриков О.О. 
(V група електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  головний інженер Лук 
М.Б., які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (посвідчення № 43 від 03.01.2020 р., посвідчення № 4847 від 
18.05.2019р.)._____________________________________________________

Наказом № 9 від 15.01.2020 р. призначені відповідальними за безпечне виконання робіт 
зі зведення, монтажу, демонтажу будівель та споруд, зміцнення їх аварійних частин, робіт на 
висоті з правом видачі наряд-допусків головний інженер Мамедов Р.А., у разі його відсутності - 
директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю., які пройшли навчання НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН), 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» і перевірку 
знань комісіями, створеними на пі дставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області та Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 20-9 від
15.01.2020 р., № 20-8 від 16.01.2020 р. видані ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ»; протокол № 11-20 від 13.04.2020 р., виданий ТОВ «НЦ «АВЕРС»).



виконання газополум’яних робіт головний інженер Мамедов Р.А., у разі його відсутності - 
директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області
(протоколи № 20-4 від 16.01.2020 р., № 20-3 від 15.01.2020 р.).______________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства

Наказом № 35 від 15.08.2020 р. призначені відповідальними за організацію і безпечне 
виконання робіт з ремонту та технічного обслуговування машин та механізмів головного 
механіка Водяник О.В., у разі його відсутності - директор ТОВ «СОКОЛ 2020» Маслов К.Ю., 
які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.62-12 правил охорони праці на автомобільному 
транспорті 28.03.2019р., у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 30-4 від
15.07.2020 р.,)._______________________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки,
Наказом по підприємству № 8 від 01.11.2019 р. створена служба з охорони праці._ 

Відповідальним за охорону праці призначено інженера з охорони праці Журавльову В.В. ____
наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які 
задіяні при виконанні робіт підвищеної небезпеки:

Маліков Д.О. -  слюсар -  ремонтник. Диплом НР 39876257 здобув професію слюсар з 
ремонту автомобілей, Нікопольський професійний ліцей; пройшов перевірку знань НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ УК «Дніпробуд» 
(посвідчення № 13464 від 12.11.2019 р.); НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН) та інструкцій з охорони праці в
межах_______ виконуваних_______ робіт_______ комісією_______ підприємства_______ (протокол
комісії ТОВ «СОКОЛ 2020» № 5 від 15.11.2019 р.)._ НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» (протокол комісії ТОВ 
«СОКОЛ 2020» № 6 від 15.07.2020р.); НПАОП 27.0-01-08 «Правила охорони праці в 
металургійній промисловості» (протокол комісії ТОВ «СОКОЛ 2020» № 7 від 15.07.2020р.). 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 28.03.2019р., 
(протокол комісії ТОВ «СОКОЛ 2020» № 7 від 15.07.2020р.);

Баришев С.В. -  машиніст бульдозера кваліфікаційне свідотство №219 від 01.10.1999р., 
посвідчення ZU № 2006-062 від 20.03.2006Р дозволено обслуговувати і експлуатувати 
бульдозера Caterpiller. Баришев С.В. (ІІ група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ 
УК «Дніпробуд» (посвідчення № 13468 від 12.11.2019 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» у ТОВ «УК «Дніпробуд» (посвідчення № 13094 від 08.12.2017 
р.; переатестація комісією ТОВ «СОКОЛ 2020» 10.03.2020 р.); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює піл тиском», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН), виробничих інструкцій та інструкцій 
з_ охорони праці, що діють на. підприємстві в межах виконуваних робіт (протоколи комісії ТОВ 
«СОКОЛ 2020» № 4 від 05.03.2020 р., № 5 від 06.03.2020 р., № 3 від 04.03.2020 р., № 2 від
03.03.2020 р.). (протокол комісії ТОВ «СОКОЛ» № 6 від 15.07.2020р.); НПАОП 27.0-01-08



2020» № 7 від 15.07.2020р.); НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» 28.03.2019р., (протокол комісії ТОВ «СОКОЛ 2020» № 7 від 15.07.2020р.);

Зінченко А.І. - посвідчення зварника № АР0004-73-18 від 14.09.2018 р. і № АР0004-68-18 
від 14.09.2018 р.). Зінченко А.І. (ІІІ група з електробезпеки, до 1000 В) пройшов перевірку знань 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ «УК «Дніпробуд» 
(посвідчення № 4271 від 18.05.2018 р.; переатестація комісією ТОВ «СОКОЛ 2020» 10.03.2020 
р.); НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» , НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН), 
виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах 
виконуваних робіт (протоколи комісії ТОВ «СОКОЛ 2020» № 4 від 05.03.2020 р., № 5 від
06.03.2020 р., № 3 від 04.03.2020 р., № 2 від 03.03.2020 р.). (протокол комісії ТОВ «СОКОЛ» № 
6 від 15.07.2020р.); НПАОП 27.0-01-08 «Правила охорони праці в металургійній 
промисловості» (протокол комісії ТОВ «СОКОЛ 2020» № 7 від 15.07.2020р.); НПАОП 0.00
1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 28.03.2019р., (протокол комісії 
ТОВ «СОКОЛ 2020» № 7 від 15.07.2020р.);

На підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів.

Наказом № 12 від 01.11.2019 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці на 
види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: № 1 вступний інструктаж з 
охорони праці, № 33 про заходи пожежної безпеки; № 10 при експлуатації, зберіганні та 
транспортуванні балонів, № 9 для електрогазозварника, № 30 для монтажника сталевих і 
залізобетонних конструкцій; № 11 при роботі з ручним електрифікованим інструментом; № 12 
при роботі з пневматичним інструментом; № 38 при роботі з ручним інструментом та 
пристроями; № 36 при зведенні, монтажі і демонтажі будинків, споруд, зміцнення їх аварійних 
частин; № 34 при монтажі бетонних та залізобетонних конструкцій; № 35 при улаштуванні 
штучних основ і фундаментів; № 22 при виконанні робіт на висоті; № 16 під час роботи на 
риштуваннях і помостах; № 13 при використанні драбин; № 4 про порядок забезпечення,
видачі, зберігання та користування ЗІЗ.___________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Наказом №6 від 14.01.2020 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які 
виконуються на підприємстві.____________________________________________________________

Під час виконання робіт, що декларуються, застосовуються: балони із зрідженим газом 
(пропан-бутан), 2018 р.в., Білорусь - 2 од.; інвертор зварювальний типу ВДИ-250Р, 2019 р.в., 
Україна; інвертор зварювальний типу ВДИ-200, 2019 р.в., Україна; відбійний молоток, б/н, 2017 
р.в., Німеччина; лазерний далекомір, б/н, 2017 р.в., Німеччина; кутова шліфмашинка типу 
МАКІТА 9565 СХР, б/н, 2018 р.в., Китай -  2 од.; кутова шліфмашинка МАКІТА СА9020, б/н, 
2019 р.в., Китай; дриль, б/н, 2018 р.в., Китай; перфоратор, б/н, 2019 р.в., Китай; слюсарний 
інструмент, 2018 р.в. Україна; переносні світильники, прожектори тощо.__________________

На постачання газів технічних підприємством укладений договір № 24/21-05-2019 від 
21.05.2019 р. з ТОВ «ІМПЕРІАЛТЕХГАЗ» (дозвіл № 0854.17.14 від 05.12.2017 р. на виконання 
робіт підвищеної небезпеки, в т.ч. зберігання балонів із стисненими, зрідженими, отруйними, 
вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та спорожнення, виданого Головним 
управлінням Держпраці у Донецькій області; термін дії до 05.12.2022 р.).___________________



У ТОВ «СОКОЛ 2020» ведуться необхідні журнали в т.ч. журнал обліку робіт по нарядах 
і розпорядженнях; журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту,
трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників тощо.________________

Результати перевірки і випробування електроінструменту, зварювальних апаратів, 
відповідно до п. 6.7.36 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
заносяться в «Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів,
перетворювачів частоти та переносних світильників».____________________

ТОВ «СОКОЛ 2020» виконує роботи, що декларуються відповідно до вимог технічної
документації, розроблений ПОР і ПВР._________________________________________________

експлуатаційної документації,
Наказом № 16 від 16.01.2020 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 

перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники ТОВ «СОКОЛ 2020» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці» (спецодягом, спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами, лицьовими
щитками, рукавицями)._______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 14 від 10.03.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів з 
охорони праці, що діють у ТОВ «СОКОЛ 2020», що поширюються на роботи підвищеної 
небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 
р. № 1107; Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687, Технічний регламент безпеки машин, затверджений 
Постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62; Технічний регламент з електромагнітної сумісності 
обладнання, затверджений Постановою КМУ від 16.12.2015 р. № 1077; Технічний регламент 
знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р.
№ 1262; «Перелік робіт підвищеної_______небезпеки», затверджений наказом
Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 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 «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» , НПАОП 0.00 -1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної______ експлуатації
електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» НПАОП 27.0-01-08 «Правила охорони



праці в металургійній промисловості»; НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»;

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою,

забезпечення)

К.Ю. Маслов 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 р. №

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті.



у Д


