
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛІПАК»__________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 106 А.
місцезнаходження,

_________________________________________ 24429825______________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_____________________________ директор -  Ш ваб П авло Леонідович_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________________________+38(056) 7631986, polypack.dp@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;
49033, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 106 А. 

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-0827.20 від 17.12.2020 р., проведеного ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,________________________________ Ш ваб П авло Леонідович,__________________________________
(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:
зварювальні роботи; газополум’яні роботи,______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічне устатковання хімічного виробництва: видувна машина КЕВ -  5.01-8 60.01, 1989 р.в.
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

(Німеччина), дуттьова формувальна машина HESTA типу НМ 551, 1993 р.в. (Німеччина), видувна
номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

машина для пластмас типу 033001 М001 УА 121, 1990 р.в. (Чехословаччина), видувна машина для 
пластмас типу 033001 М001 УА 116, 1992 р.в. (Чехословаччина), видувний автомат моделі MSC/S -  
2 од, 1987 р.в., (Італія), видувна машина для пластмас типу МР 1500, 1987 р.в., (Італія), видувний
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автомат BEKUM типу BM101, 1991 р.в. (Німеччина), установка для видування пляшок моделі Spid 
1,5, 1993 р.в. (Італія), видувний автомат моделі MGL2ND, 1986 р.в. (Італія), термопластавтомат 
типу КМ90-900В, 1987 р.в. (Німеччина), термопластавтомати типу КМ90-340В -  4 од., 1987 р.в. 
(Німеччина), термопластавтомат типу BOY 80T2, 1991 р.в. (Німеччина), дуттьова формувальна 
машина HESTA типу НМ 501, 1991 р.в. (Німеччина), подрібнювач пластмас GETESHA, 1991 р.в. 
(Німеччина), подрібнювач пластмас типу ИІІР300М, 1989 р.в. (СРСР), подрібнювач пластмас типу 
ИІ ІР300М, 1987 р.в. (СРСР), напівавтомат видування ПЕТ, 2013 р.в. (Китай), машина для лиття під 
тиском типу SP-30DD, 1990 р.в. (Індія), подрібнювач пластмас типу 150МА, 1991 р.в. (Італія);
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива: балон з киснем технічним -  1 од., (Україна), балон з 
азотом газоподібним -  1 од., (Україна), балон з аргоном газоподібним -  1 од., (Україна), балон з 
сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  1 од., (Україна), повітрозбірник В-3,2, 1978 р.в. 
(Польща);
Вантажопідіймальні крани: кран підвісний однобалковий з електричним талем, в/п 2,0 т, 1970 р.в. 
(СРСР), кран підвісний електричний однобалковий з керуванням з підлоги, в/п 3,2 т, 1965 р.в.
(СРСР), кран підвісний однобалковий з електричним талем, в/п 5,0 т, 1970 р.в. (СРСР)._____________

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

Кількість робочих місць -  20, у тому числі 13, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративну та виробничу діяльність підприємство проводить за юридичною адресою
(свідоцтво про придбання приміщення з прилюдних торгів № 2100 від 24.06.1999 р.).______________

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

Інші відомості:
Наказом № 5-ОП від 08.10.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони, 

нормативно-правових актів з охорони праці та електробезпеки у складі: голова комісії -  директор 
Шваб Павло Леонідович, члени комісії: начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович,
механік Сергєєв Дмитро Олександрович.________________________________________________________

На підприємстві від 09.01.2020 р. затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, для
виконання яких необхідне спеціальне навчання._________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:_________________________________________________________________________

Наказом № 2/2 ОП від 05.11.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію будівель та
споруд призначений начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович._____________________

Наказом № 2/ОП від 04.11.2019 р. відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства, підприємства призначено начальника дільниці Снимщикова Миколу 
Олександровича, відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію технологічного 
виробничого обладнання призначений механік Сергєєв Дмитро Олександрович, відповідальним за 
справний стан і безпечну експлуатацією обладнання, що працює під тиском, призначений механік
Сергєєв Дмитро Олександрович._______________________________________________________________

Наказом № 2/3 ОП від 01.12.2019 р. на. підприємстві відповідальним з нагляду за справним 
станом і безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, відповідного обладнання 
призначений начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович, відповідальними за 
утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, відповідного обладнання та за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальних кранів призначений механік Сергєєв Дмитро 
Олександрович._______________________________________________________________________________

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

На підприємстві діє служба охорони праці. Наказом № 4 ОП від 25.09.2019 р. функції служби 
охорони праці директор Шваб Павло Леонідович поклав на себе._________________________________



Директор Шваб Павло Леонідович пройшов в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» навчання і 
перевірку знань з охорони праці в обсязі загального курсу у комісії ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 138/4.5/2018 від 25.06.2018 р.).___________________________

Начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович, механік Сергеев Дмитро 
Олександрович пройшли в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» навчання і перевірку знань з охорони праці в 
обсязі загального курсу у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 454/1 від
03.12.2019 р.)._________________________________________________________________________________

Директор Шваб Павло Леонідович, начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович,
механік Сергеев Дмитро Олександрович пройшли в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» навчання та 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 464 від 11.12.2020
р.), присвоено IV групи з електробезпеки (до 1000 В).____________________________________________

Директор Шваб Павло Леонідович, начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович, 
механік Сергеев Дмитро Олександрович пройшли у ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» навчання та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у комісії ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 452 від 29.11.2019 р.)._______________________

Директор Шваб Павло Леонідович, начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович, 
механік Сергеев Дмитро Олександрович пройшли в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працюе під тиском» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 17-19 від
22.03.2019 р.)._________________________________________________________________________________

Директор Шваб Павло Леонідович, начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович,
механік Сергеев Дмитро Олександрович пройшли у ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань з НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприемствах з виробництва 
пластмасових виробів» НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’ектах з переробки 
пластичних мас» у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 37/4-19 від
25.04.2019 р.)._________________________________________________________________________________

Директор Шваб Павло Леонідович, начальник дільниці Снимщиков Микола Олександрович,
механік Сергеев Дмитро Олександрович пройшли в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» навчання НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 466 від 13.12.2019 р.).

Розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення про службу охорони праці» (наказом 
№ 04 від 09.01.2020 р.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці» (наказом № 04 від 09.01.2020 р.).________________________________________________

Переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці , які видані працівникам 
(наказ № 4 ОП від 05.05.2020 р.) розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок 
опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприемстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00 -4.15-98 зі
змінами.. Ведуться журнали реестрації інструкцій з охорони праці._______________________________

На підприемстві затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні
акти з охорони праці, що діють на підприемстві,_________________________________________________

Працівники підприемства, 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 реестрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Електрик Скубицький О.І. отримав другу професію «електрогазозварник» «кранівник» на 
курсах у ДП «Запорізькій НКК (протоколи № 3306, 3305 від 02.12.2019 р.). Працівники пройшли 
перевірку знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працюе під тиском», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час



НПАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з виробництва пластмасових 
виробів», НПАОП 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з переробки пластичних мас», 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у комісії підприємства 
(представлені протоколи № 01 від 15.10.2020 р., № 03 від 16.10.2020 р., № 04 від 19.10.2020 р.)._____

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
-«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;______________________
-«Журнали реєстрації інструкцій з питань охорони праці»;_________________________________
-«Журнали протоколів перевірки знань»;_________________________________________________
-«Журнали обліку та зберігання електрозахисних засобів»;_________________________________
-«Журнали реєстрації робіт за нарядами і розпорядженнями»;______________________________
-«Журнал обліку посудин, що працюють під тиском»;_____________________________________
-«Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;__________________________________________
-«Вахтовий журнал машиніста крана»;___________________________________________________
-«Журнал обліку обладнання n M » ._____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
експлатуються. Підприємство експлуатує наступне обладнання для виробництва виробів з 
пластмас: видувна машина ^ В  -  5.01-S 60.01, виробництва фірми “KRUPP KAUTEX”, 
зав. № 74125418, 1989 р.в. (Німеччина), дуттьова формувальна машина HESTA типу НІЧ 551, 
виробництва фірми “Hesta Blasformtechnik Gmbh & Co. KG”, зав. № 5493-168-169, 1993 р.в. 
(Німеччина), видувна машина для пластмас типу 033001 M001 VA 121, виробництва фірми 
“Chodos”, зав. № 27631-8911, 1990 р.в. (Чехословаччина), видувна машина для пластмас типу 
033001 M001 VA 116, виробництва фірми “Chodos”, зав. № 28427-9102, 1992 р.в. (Чехословаччина), 
видувний автомат моделі MSC/S, виробництва фірми “Uniloy Comec”, зав. №№ 2707-87, 2607-87, 
1987 р.в., (Італія), видувна машина для пластмас типу MP 1500, виробництва фірми “Moretti”, 
зав. № 4360-83, 1987 р.в., (Італія), видувний автомат типу BM101, виробництва компанії “BEKUM 
Maschinenfabriken GmbH”, зав. № 120017103, 1991 р.в. (Німеччина), установка для видування 
пляшок моделі Spid 1,5, виробництва фірми “Automa”, зав. № iSBE.50.20.93, 1993 р.в. (Італія), 
видувний автомат моделі MGL2ND, виробництва компанії “MAGIC mp s.p.a.”, зав. № 60-86, 
1986 р.в. (Польща); термопластавтомат типу KM90-900В, виробництва фірми “Krauss-Maffei”, 
зав. № 251124, 1987 р.в. (Німеччина), термопластавтомати типу KM90-340В, виробництва фірми 
“Krauss-Maffei”, зав. № 91194, 91183, 91197, 91195, 1987 р.в. (Німеччина), термопластавтомат типу 
DR BOY 80T2, виробництва компанії “DR.BOY”, зав. № 80162, 1991 р.в. (Німеччина), дуттьова 
формувальна машина HESTA типу KM 501, виробництва фірми “Hesta Blasformtechnik Gmbh & Co. 
KG”, зав. № 91-117-125, 1991 р.в. (Німеччина), подрібнювач пластмас GETESHA, виробництва 
фірми “GETESHA”, зав. № GRS253^7.17, 1991 р.в. (Німеччина), подрібнювач пластмас типу 
ИІ llJ300M, виробництва фірми «Kузнецький завод полімерного машинобудування», інв. № 133, 
1989 р.в. (СРСР), подрібнювач пластмас типу M11P300M, виробництва фірми «^знецький  завод 
полімерного машинобудування», інв. № 63, 1987 р.в. (СРСР)■ напівавтомат видування ПЕТ, 
інв. № 56, 2013 р.в. (Km m ), машина для лиття під тиском типу SP-30DD, виробництва фірми 
«Windosor», зав. № 18010, 1990 р.в. (Індія), подрібнювач пластмас типу 150MА, зав. № 331062-93, 
1991 р.в. (Італія). На дуттьову формувальну машину HESTA типу BM 551, зав. № 5493-168-169, 
1993 р.в. (Німеччина) виробництва фірми «Mesta Blasformtechnik GmbH & Co. KG», напівавтомат 
видування ПЕТ, інв. № 56, 2013 р.в. ^и тай ) надано висновок експертизи щодо відповідності 
машин, механізмів, устатковання вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та 
промислової безпеки № 12.1-09-РВ-0475.18 від 23.08.2018 р., виданий ДП «ПPИДНІПP0ВСЬKИЙ 
ЕТЦ». Технологічному обладнанню проведені електротехнічні випробування проведені 
електротехнічною лабораторією ТОВ «^ЕРВІС-ЕЛЕСТРО» (дозвіл № 1013.12.30 від 27.06.2012 р., 
виданий Держпрацією, термін дії подовжено до 27.06.2022 р., Свідоцтво технічної компетентності 
№ ПЧ 06-2/290-2018 від 14.12.2018 р., видано ДП «ДНІПP0СТАНДАPТMEТP0Л0ГІЯ»).

Для виконання вантажно-розвантажувальних робіт, підприємство експлуатує: кран підвісний 
однобалковий з електричним талем, в/п 2,0 т, зав. № 2820, 1970 р.в. (СРСР) (позитивний висновок 
експертизи № 171/19-ГП від 30.09.2019 р. виданий ТОВ «ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР»), кран підвісний



електричний однобалковий з керуванням з підлоги, в/п 3,2 т, зав. № 58835, 1965 р.в. (СРСР) 
(позитивний висновок експертизи № 137/18-ГП від 31.07.2018 р. виданий ТОВ «ТЕХНІЧНИМ 
ЦЕНТР»), кран підвісний однобалковий з електричним талем, в/п 5,0 т, зав. № 2821, 1970 р.в. 
(СРСР) (позитивний висновок експертизи № 131/18-ГП від 30.07.2018 р. виданий ТОВ 
«ТЕХНІЧНИМ ЦЕНТР»). Кранам проведені позачергові технічні огляди фахівцями ДП «ЦЕНТР 
СЕРТИФІКАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСУ».

Для технологічних потреб у стисненому повітрі підприємство експлуатує: повітрозбірник В- 
3,2, зав. № 76022744, 1978 р.в. (Польща) (позитивний висновок експертизи № 41954022-09-02
0029.18 від 19.07.2018 р., виданий ТОВ «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»). Посудині 
проведений позачерговий технічний огляд фахівцями ТОВ «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ»

Для виконання зварювальних, газополум’яних робіт робіт, на підприємстві використовується: 
апарат зварювальний аргоно-дуговий Master TIG MLS 2300, 2015 р.в., пальник пропановий РВ4 
(Ф6), 2015 р.в., балон з киснем технічним -  1 од., Україна, балон з аргоном газоподібним -  1 од., 
Україна, балон з азотом газоподібним -  1 од., Україна, балон з сумішшю пропану технічного і 
бутану технічного -  1 од., Україна, редуктор балонний кисневий БКО-5РММ, редуктор балонний 
пропановий БПО-5ДМ, редуктор азотний БАЗО-5МГ, редуктор аргоновий АР-40.

Поставку балонів зі зрідженим (сумішшю пропану технічного і бутану технічного (не більше 
60%) марки СПБТ за ДСТУ 4047-2001), (з киснем технічним за ДСТУ ГОСТ 5583:2009, аргоном 
газоподібним за ТУ У 20.01-05761858-027:2018, азотом газоподібним за ДСТУ ГОСТ 9293:2009) 
газом здійснює ПрАТ «ЛІНДЕГАЗ» згідно з договором ГП № 3866 від 19.12.2019 р. (дозвіл
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 1018.17.12 від 06.09.2017 р.)._____

експлуатаційної документації,
Для захисту працівників від шкідливих та небезпечних факторів виробництва на підприємстві 

використовуються засоби індивідуального захисту: костюми брезентові, костюми бавовняні, 
костюм зварника, черевики шкіряні, чоботи гумові, каски захисні, підшоломники, щиток захисний 
електрозварника, рукавиці, респіратори, зимовий спецодяг, спецвзуття, пояси запобіжні, пояси
рятувальні.___________________________________________________________________________________

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 пройшли 
періодичний медичний огляд (надано заключний акт за результатами періодичного медичного 
огляду працівників від 24.06.2020 р., виданий ТОВ «МТТ «Метінвест»).

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 від 
14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і 
затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; 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 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту 
здоров’я під час використання виробничого обладнання працівниками»; НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1 - 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Порядок проведення 
атестації робочих місць за умовами праці», затв. пост. КМУ від 01.08.1992 р. № 442. Наказ МОЗ 
України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів



праці в ник] [і певних категорій», НГІАОП 25.0-1.04-13 «Правила охорони праці на підприємствах з 
виробництва пластмасових виробів». НЛАОГ1 25.0-1.01-12 «Правила охорони праці на об’єктах з 
переробки пластичних мас». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».______

Про ведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передба1 ш  проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

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

[Іідігриемство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
________ 2 0 ^ .  № /0 /Г .  М І /Ж ___________ .

допомогою Інтернету та друкованих видань.
бази, навчально-методичного забезпечення)

П.Л. Шваб
(ініціали та прізвище)

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.
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