
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____________________________________________________

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЛЯННИЙ АЛЬЯНС»;
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51700, Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31;
місцезнаходження,

________код згідно ЄДРПОУ 38470333; директор Ткачман Федір Михайлович,_______
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

тел. +38056 734 93 70, e-mail: stekloalyans@ukr.net 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
________________Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ, вул. Промислова, 31_________________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

згідно Додатку 1 до Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільної______

відповідальності суб’єктів господарювання... згідно ПостановиКМУ від 16.08.2002 р. №1788,

страхування не проводиться, так як Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки (лист_____

ЕУ Держпраці у Дніпропетровській області №4254-14/04 від 02.09.2016 р.)____________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________________________

___________________________________ 30 листопада 2020 року________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Ткачман Федір Михайлович,
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

Еазовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт:

-  піч відпалу для тарного скла 320/40/88/0 (3 од.), 2007 р.в., Чеська Республіка;

mailto:stekloalyans@ukr.net


-  машина термоусадки плівки COMBI-PAL 2240, 2019 р.в., Франція;

-  машина одягання верхньої захисної плівки TOP-GLASS, 2019 р.в., Франція;

Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива.:

-  повітрозбірник 2,5 м3 (6 од.), 2018 р.в., Україна;

Вантажопідіймальні крани та машини:

-  електротельфер Т10352 (2 од.), 2018 р.в., Болгарія;

-  електротельфер Т10452, 2018 р.в., Болгарія;

-  кран підвісний електричний однобалковий з електротельфером, 1980 р.в., Україна.
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 -  1600, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

кількість робочих місць, у тому числі тих,
виникнення травм -  50.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та виробничі приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м. Вільногірськ,

вул. Промислова, 31. Основні виробничі підрозділи підприємства: скляний цех №1, скляний

цех №2, скляний цех №3, складальний цех, цех м’якої тари, енергоцех, транспортний цех. 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Ткачман Ф.М. пройшов навчання в ДП «Придніпровський

ЕТЦ» та перевірку знань ЗУ «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне_______

соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них

нормативно-правових актів з питань охорони праці, в комісії, створеної на підставі наказу____

Держпраці від 15.05.2017 р. №65 (протокол №85-17/1 від 18.12.2017 р.)._____________________

Головний інженер Кушнаренко В.О., директор з виробництва Малишко В.В., головний____

технолог Якубовський І.Є., заступник директора з якості Здор О.В., інженери з охорони праці

Грищенко Л.Г., Пархоменко Т.Ф., начальник енергоцеху Солдатченков М.С., інженер________

енергоцеху Махлай Н.А., начальники цехів Малоок О.С., Родінський Є.С., Бухало Є.В.,_______

Сидоревич Е.Л., Черниш А.М., Довгайло Г.Е., начальники служб Харитоненко М.В.,_________

Торбєєв В.М., Валова С.А., Нечай Т.М., Бурлай Т.Г., заступник начальника служби



з

Грінченко І.Д., начальники дільниць Голядинець О.М., Лупина В.М., Фільова І.Д., Муха О.М.,

Кармазін А.Д., ЗавертаннийВ.М., Соха О.В., Федосеев A.B., Школа В.В., Вінцюк О.П.,

Литовченко А.Г., в.о. начальника дільниці Кулаков В.В., начальники змін Жуковська Н.М.,

Тарасенко Т.М., Караба О.C., Копильченко В.А., Білоножко І.О., Довбиш С.І., Маруева М.С.,

Юрій В.M., старший майстер Самарець O.A., майстри Кішинська А.О., Горовий В.А.,

Ярмілко С.М., Сторожко В.М., Солдатченков С.С., Мисяк A.B., Херсонюк В.В., Музика О.І.,

Солдатченкова В.В., Шишацька О.В., Колесник Г.M., Міщенко Т.А., Скала Ю.В.,

Явдохач О.І., Бутенко Г.Г., Ляшова Г.О., Шаня Ю.В. пройшли навчання в ДП «ДНКК

«МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань ЗУ «Про

охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти

підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з питань

охорони праці, в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області

(протокол №329 від 04.06.2019 p., протокол №694 від 12.06.2019 p., протокол №157/4.6/2019

від 24.06.2019 p., протокол №887 від 17.07.2019 p., протокол №921 від 24.07.2019 p., протокол

№1523 від 02.12.2019 р.; протокол №222 від 11.03.2020 p., протокол №310 від 28.05.2020 p.).

Головний інженер Кушнаренко В.О., директор з виробництва Малишко В.В., головний

технолог Якубовський І.Є., головний метролог Кравченко О.В., заст. головного механіка

Торбєєв Ю.В., інженери з ОП Грищенко Л.Г., Пархоменко Т.Ф., Мищко К.В., начальники цехів

Родінський Є.C., Бухало Є.В., Солдатченков М.С., начальники служб Торбєєв В.М., Бурлай Т.Г.,

начальники дільниць Муха О.М., Coxa О.В., Федосеев A.B., Вінцюк О.П., Голядинець О.М.,

Лупина В.М., Фільова І.Д., в.о. начальника дільниці Кулаков В.В., начальники змін Жуковська

Н.М., Тарасенко Т.М., Караба О.C., Копильченко В. А., майстри Солдатченков С.С., Єрохіна Д.В.,

Доц С.М., Баленко О.C., Зозуля Н.В., Скала Ю.В., Явдохач О.І., Бутенко Г.Г., Ляшова Г.О.,

Шаня Ю.В., Горовий В. А. пройшли навчання в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА

від 08.10.2018 p., протокол №908 від 23.07.2019 p., протокол №1546 від 10.12.2019 p., протокол

№1624 від 17.12.2019 p., протокол №206 від 10.03.2020 p.).



Директор Ткачман Ф.М., головний інженер Кушнаренко В.О., директор з виробництва

Малишко В.В., заст. головного механіка Торбєєв Ю.В., начальник енергоцеху Солдатченков М.С.,

інженер енергоцеху Махлай H.A., інженери з ОП Грищенко Л.Г., Пархоменко Т.Ф., Мищко К.В.,

начальники цехів Родінський Є.C., Бухало Є.В., начальники служб Торбєєв В.М., Бурлай Т.Г.,

старший майстер Самарець O.A., майстер Музика О.І., пройшли навчання в ДП «ДНКК «МОНО-

ЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань Правил охорони праці

під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18, в комісії Головного

управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №1200 від 05.10.2018 p., протокол

№689 від 12.06.2019 p., протокол №1533 від 03.12.2019 p., протокол №308 від 27.05.2020 p.).

Директор Ткачман Ф.М., головний інженер Кушнаренко В.О., директор з виробництва

Малишко В.В., головний технолог Якубовський І.Є., головний метролог Кравченко О.В., заст.

головного механіка Торбєєв Ю.В., інженер з ОП Мишко К.В., начальники цехів Родінський Є.C.,

Бухало Є.В., Солдатченков М.С., начальники служб Бурлай Т.Г., Гудим М.О., Торбєєв В.M.,

начальники дільниць Муха О.М., Лупина В.M., Фільова І.Д., Coxa О.В., Федосеев A.B.,

Вінцюк О.П., Литовченко А.Г., в.о. начальника дільниці Кулаков В.В., начальники змін

Жуковська Н.М., Тарасенко Т.М., Караба О.C., Копильченко В. А., майстри Горовий В. А.,

Солдатченков С.С., Солдатченкова В.В., Шишацька О.В., Колесник Г.М., Міщенко Т.А.,

Скала Ю.В., Шаня Ю.В., Явдохач О.І., Бутенко Г Г., Ляшова Г.О., Єрохіна Д.В., Доц С.М.,

Баленко О.С., Зозуля Н.В. пройшли навчання в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА

КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань Правил з охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-

1.80-18, в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №608

від 15.06.2018 p., протокол №1230 від 17.10.2018 p., протокол №1661 від 20.12.2019 p., протокол

№209 від 13.03.2020 p., протокол №318 від 29.05.2020 p.).

Солдатченков М.С., інженер енергоцеху Махлай H.A. пройшли навчання в ДП «ДНКК

«МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань Правил

безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил будови



електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01, Правил

експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правил технічної експлуатації

електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки, в комісії Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №319 від 29.05.2020 р.), V група з

електробезпеки, до та вище 1000 В.

Начальник служби Гудим М.О., начальник дільниці Вінцюк О.П., в.о. начальника дільниці

Кулаков В.В., інженери з ОП Грищенко Л.Г., Пархоменко Т.Ф. пройшли навчання в ДП «ДНКК

«МОНОЛІТ» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань Правил

безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил будови

електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок НПАОП 40.1-1.32-01, Правил

експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01, Правил технічної експлуатації

електроустановок споживачів, Правил пожежної безпеки, в комісії Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №606 від 15.06.2018 р., протокол №1526 від

29.11.2019 р., протокол №201 від 11.03.2020 р.), IV група з електробезпеки, до 1000 В.

Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання підвищеної

небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який

відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною

експлуатацією технологічного устатковання. Наказами по підприємству та розпорядженнями

по цехам призначені особи (з числа інженерно -технічних працівників, які пройшли відповідне

навчання та перевірку знань з питань охорони праці), що відповідальні за справний стан та

безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також відповідальні за безпечне

виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наказом №10 від 13.01.2020 р. призначено відповідальним за електрогосподарство

підприємства начальника енергослужби Солдатченкова М.С., V група з електробезпеки.

Наказом №12 від 13.01.2020 р. призначено відповідальним за безпечну експлуатацію ліфтів,

вантажопідіймальних механізмів -  головного механіка (начальника служби) Торбєєва В.М.

Наказом №89 від 01.06.2020 р. створено газову службу підприємства, відповідальним газової

служби призначено начальника енергоцеху Солдатченкова М.С.



Наказом №161 від 31.07.2020 р. призначено відповідальним за наглядом та утриманням в

справному стані та безпечною експлуатацією посудин, що працюють під тиском в складальному

цеху -  начальника енергоцеху Солдатченкова М.С.

Наказом №16 від 13.01.2020 р. призначено відповідальним за виконання робіт на висоті,

експлуатацію вантажопідіймальних механізмів в скляних цехах № 1, №2, №3 -  начальника

механо-ремонтної дільниці Гудим М.О.

Наказом №90 від 01.04.2020 р. призначено відповідальним за безпечну експлуатацію систем

газопостачання -  начальника енергоцеху Солдатченкова М.С.

Наказом №26 від 07.04.2016 р. призначено відповідальних осіб за видачу нарядів-допусків на

об’єктах виробництва.____________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №48 від 10.02.2020 р. створено службу з охорони праці, в особі інженерів з

охорони праці Грищенко Л.Г., Мишко К.В., Пархоменко Т.В., інженера з охорони

навколишнього середовища Мулкиджанян Ю.В. Наказом №50 від 14.02.2020 р. затверджено

та введено в дію Положення про службу охорони праці.______________________
наявністю служби охорони праці.

На підприємстві переглянуті та введені в дію наказом №49 від 13.02.2020 р.:

- Положення про систему управління охороною праці;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- Положення про комісію з питань охорони праці.

Наказом №26 від 07.04.2016 р. затверджено та введено в дію Положення про видачу

нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Наказом №88 від 31.03.2020 р. створено комісію по перевірці знань з питань охорони праці.

Голова комісії: Кушнаренко В.О. (головний інженер), члени комісії: Торбєєв В.М. (начальник

служби), Бурлай Т.Г. (начальник служби), Бухало Є.В. (начальник складального цеху),

Малоок О.С. (начальник цеху №1), Родінський Є.С. (начальник цеху №2), Сидоревич Е.С.

(начальник цеху №3), Черниш А.М. (начальник транспортного цеху), Довгайло Г.Е.

служби), Пархоменко Т.Ф. (інженер з ОП), Грищенко Л.Г. (інженер з ОП), Литовченко А.Г.

(начальник дільниці), Валова С. А. (начальник служби ВТК), начальники змін, майстри.



У ТОВ «СКЛЯННИИ АЛЬЯНС» виконується перевірка знань працівників з питань охорони

праці у встановлені терміни. На підприємстві затверджено програму вступного інструктажу з

охорони праці, перелік питань первинного інструктажу, перелік професій, які звільняються від

повторного інструктажу, загальну програма стажування (дублювання) працівників на робочих

місцях, перелік професій, які проходять стажування на робочих місцях протягом 12-15 змін,

програму спеціального навчання для підготовки робітників-виконавців робіт підвищеної

небезпеки з наданням нарядів-допусків.

На підприємстві затверджені та введені в дію виробничі інструкції, інструкції з охорони

праці. Наказом №146 від 15.07 2019 р. переглянуто та затверджено інструкції з охорони

праці: для транспортувальника; для оператора склоформувальних машин; для

налагоджувальника склоробних автоматів і напівавтоматів (старшого налагоджувальника

склоробних автоматів і напівавтоматів); для машиніста пакувальних машин; для підсобного

робітника. Наказом №27 від 05.02.2019 р. переглянуто та затверджено інструкції з охорони

праці для електромонтера з ремонту та обслуговуванню електроустаткування; для слюсаря з

експлуатації та ремонту газового устаткування; для слюсаря-ремонтника; для монтажника

технологічного устаткування та пов’язаних з ним конструкцій; для електрогазозварника; при

роботах з ремонту електроустаткування дільниці електричних мереж та підстанцій; для слюсаря

з пуску газу в розподільні газопроводи та ГРП, ГРУ, ШРП; для слюсаря з експлуатації та

ремонту газопроводів (обхідників); при виконанні робіт у газових колодязях; для слюсаря

з експлуатації та ремонту газового устаткування газорозподільних пунктів (ГРУ, ШРП);

інструкція для осіб, що користуються вантажопідіймальними механізмами, керованими з підлоги;

інструкція з експлуатації, збереженню та транспортуванню балонів з стиснутими, скрапленими та

розчиненими газами та інші.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації вступного

інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на

робочому місті; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал реєстрації

нарядів-допусків; журнал видачі нарядів; журнал видачі інструкцій з охорони праці на

підприємстві; журнал періодичного огляду вантажопідіймальних машин та механізмів; журнал



перевірки стану охорони праці другого ступеню контролю; журнал обліку та огляду такелажних

засобів механізмів і пристосувань; журнал обліку, перевірки та випробування

електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників, 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Працівники підприємства, які експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, мають

відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно

загального курсу «Охорона праці», 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 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та ін.,

інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт.

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у комунальному

підприємстві «Вільногірська ЦМЛ» ДОР (договір про надання медичних послуг від 16.01.2020 р.)

На підприємстві в наявності експлуатаційна документація (паспорти на обладнання,

керівництво з експлуатації). Під час експлуатації устатковання підвищеної небезпеки

застосовуються технічно-справні машини, механізми і пристрої, укомплектовані необхідною

технічною документацією, які відповідають вимогам нормативно-правових актів, що діють в

Україні. Висновок експертизи на відповідність печей відпалу виробництва Чеська Республіка

вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки виданий ДО

«Придніпровський ЕТЦ» від 14.12.2012 р. за №12.1-09-0в-0901.12. Висновок експертизи на

відповідність пакувальних машин COMBI-PAL 2000, TOP-GLASS виробництва Франція, вимогам

нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, виданий ТОВ «ЦЕНТР

СЕРТИФІКАЦІЇ ТИСК ПЛЮС» від 04.12.2018 р. за №00.03.1.00-0545.18, діє до 03.12.2021 р„

Декларація про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, Технічному регламенту

безпеки низьковольтного обладнання, Технічному регламенту з електромагнітної сумісності

TOB «ТЕСКО» від 28.11.2018 р. Без обмеження терміну дії.

Повітрозбірники 2,5 м3 (6 од.), зав. №№ 1-6, 2018 р.в., Україна, пройшли первинний

технічний огляд у ТОВ «НВФ «ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» (Дозвіл № 0511.13.30 від



22.05.2013 р., подовжений) від 05.08.2020 р. та визнані придатними до експлуатації на робочому

тиску. Строк наступного опосвідчення 05.08.2024 р.

Електротельфер Т10352, зав. №183526, 2018 р.в., Болгарія, пройшов експертне обстеження

(технічне діагностування) 17.03.2020 р. (висновок експертизи № 16297019-09-07-0493.20) у ТОВ

«НВФ «ПРОМСЕРВІС ДІАГНОСТИК А» (Дозвіл № 0511.13.30 від 22.05.2013 р., подовжений),

та допущений до подальшої експлуатації. Граничний термін експлуатації 17.03.2022 р.

Електротельфер Т10352, зав. №184377, 2018 р.в., Болгарія, пройшов експертне обстеження

(технічне діагностування) 17.03.2020 р. (висновок експертизи № 16297019-09-07-0494.20) у ТОВ

«НВФ «ПРОМСЕРВІС ДІАГНОСТИК А» (Дозвіл № 0511.13.30 від 22.05.2013 р., подовжений),

та допущений до подальшої експлуатації. Граничний термін експлуатації 17.03.2022 р.

Електротельфер Т10452, зав. №188625, 2018 р.в., Болгарія, пройшов експертне обстеження

(технічне діагностування) 17.03.2020 р. (висновок експертизи № 16297019-09-07-0495.20) у ТОВ

«НВФ «ПРОМСЕРВІС ДІАГНОСТИК А» (Дозвіл № 0511.13.30 від 22.05.2013 р., подовжений),

та допущений до подальшої експлуатації. Граничний термін експлуатації 17.03.2022 р.

Кран підвісний електричний однобалковий, зав. №б/н, 1980 р.в., Україна, пройшов експертне

обстеження (технічне діагностування) від 05.12.2019 р. (висновок експертизи №16297019-09-07-

2992.19) у ТОВ «НВФ «ПРОМСЕРВІСДІАГНОСТИКА» (Дозвіл № 0511.13.30 від 22.05.2013 р.,

подовжений), та допущений до подальшої експлуатації.

Електромережі та електроустаткування підприємства пройшли перевірку з електробезпеки від

10.04.2020 р.. Роботи проведені електротехнічною лабораторією ІIIІ «Спецмонтажналадка»

(Свідоцтво №ПЧ 06-2/458-2019 від 12.08.2019 р.).________________________________________
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: костюм бавовняний; куртка бавовняна на утеплювачі, брюки бавовняні на утеплювачі,

черевики шкіряні, валянки, рукавиці брезентові, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані,

підшоломники, гетри, фартух прогумований, окуляри захисні, каски захисні, респіратори,

протигаз ізолюючий, рукавички гумовотканеві, рукавички діелектричні, чоботи діелектричні.



Видача засобів захисту фіксується у картках обліку. Ведеться журнал видачі і повернення

спецодягу, спецвзуття та інших 313.______________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності - Закон України «Про охорону праці», Типове положення про

службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04), Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Правила безпеки

систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці під час роботи з______

інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила охорони праці під час виконання

робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що

що працює під тиском (НПАОП 0.00-1.81-18), Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-

1.80-18) та ін.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними

посібниками, нормативно- правовими актами з питань охорони праці, що регулярно___________

оновлюються за допомогою інтернет-ресурсів та друкованих видань. Відповідальною особою

за актуалізацію, облік, зберігання, внесення змін до фонду нормативно-правових актів,________

нормативних та організаційно-методичних документів призначено інженера зі стандартизації та

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.

якості Круглікову М.А.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі облік} суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці у * ? /-  - '  2ф£ 7р. № '_______ .

(підпис)

0  і*2г 20 2 0  р.

(ініціали та прізвище)
Ф.М. Ткачман
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