
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛНБУД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Сумська, будинок 16
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 43832606; директор Миронов Кирило Олегович
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

телефон: +38(067)-435-67-13, адреса електронної пошти: dp280989mko@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; 
Роботи виконуються на території України згідно договорів

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 не укладався

(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 проводився 23 грудня 2020 року.

(дата проведення аудиту)

Я, Миронов Кирило Олегович________________________________
(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: 
а саме:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._________________________________________

Зварювальні роботи._____________________________________________________________________

Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин._________________

Газополум’яні роботи.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

дата виготовлення, країна походження, які
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виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
Кількість робочих місць -  6, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик___________

виникнення травм -  6.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує виробниче приміщення за договором оренди нежитлових приміщень

№1-26/11 від 26.11.2020р. з ТОВ «Інвестдніпробуд», площею 78,0 м2, яке розташоване за_______

адресою: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Володимирська, буд. 1.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе 

особисто директор Миронов Кирило Олегович. Він пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1571 

від 14.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1563 від 14.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (перевірка знань комісією Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд» №1537 від 09.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 

0.00-1.81-18 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1525 від 07.12.2020р.);

-  «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» 

(ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12) (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Запорізькій області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1552 від 10.12.2020р.);

-  «Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1519 від 04.12.2020р.). Група з електробезпеки V, до та понад 1000 В; 

посвідчення №13949;

-  «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв та відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (перевірка знань комісією



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1537 від 09.12.2020р.);

-  «Правил пожежної безпеки в України» НАПБ А.01.001-2014 (протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1547 від 10.12.2020р.).

Особою, відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки під час виконання робіт на висоті, згідно наказу № 11/2020 від 17 грудня 

2020 року, призначено виконроба Величка Сергія Володимировича. Він пройшов перевірку 

знань:

-  Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1527 

від 08.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1563 від 14.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 

0.00-1.81-18 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1525 від 07.12.2020р.);

-  «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» 

(ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12) (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Запорізькій області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1552 від 10.12.2020р.);

-  Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1519 від 04.12.2020р.). Група з електробезпеки IV, до 1000 В; 

посвідчення №13950;

-  «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв та відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1537 від 09.12.2020р.);

-  «Правил пожежної безпеки в України» НАПБ А.01.001-2014 (протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1547 від 10.12.2020р.).



Відповідальність за безпечне виконання зварювальних та газополум’яних робіт несе, згідно 

наказу №07/2020 від 17 грудня 2020 року, виконроб Малькевич Владислав Михайлович. Він 

пройшов перевірку знань:

-  Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 

спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів (перевірка знань комісією Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1527 

від 08.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 

(перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 

протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1563 від 14.12.2020р.);

-  «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 

0.00-1.81-18 (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 

області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1525 від 07.12.2020р.);

-  «Системи стандартів безпеки праці «Охорона праці та промислова безпека у будівництві» 

(ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12) (перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 

Запорізькій області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» №1552 від 10.12.2020р.);

-  Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (Розділ 4 п.1) (перевірка знань комісією 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1519 від 04.12.2020р.). Група з електробезпеки V, до та понад 1000 В; 

посвідчення №13946;

-  «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18 (перевірка знань комісією Головного 

управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол ТОВ «Учбовий комбінат 

«Дніпробуд» №1537 від 09.12.2020р.);

-  «Правил пожежної безпеки в України» НАПБ А.01.001-2014 (протокол ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд» №1547 від 10.12.2020р.).

Відповідальність за безпечне виконання робіт з монтажу та демонтажу будинків, споруд, а 

також відновлення та зміцнення їх аварійних частин несе, згідно наказу № 10/2020 від 17 грудня 

2020 року, несе виконроб Величко Сергій Володимирович.

Відповідальність за виконання вимог безпеки при зберіганні балонів із стисненим та 

зрідженим газом несе, згідно наказу №08/2020 від 17 грудня 2020 року, виконроб Малькевич 

Владислав Михайлович
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



Наказом №3/2020 від 16 грудня 2020 року на підприємстві створено службу охорони праці. 

Функції служби охорони праці виконує особисто директор Миронов Кирило Олегович.

Наказом №5/2020 від 17 грудня 2020 року затверджено склад комісії з перевірки знань з 

питань охорони праці: голова комісії директор Миронов Кирило Олегович та члени комісії: 

виконроб Величко Сергій Володимирович та виконроб Малькевич Владислав Михайлович.

На підприємстві затверджено наказом №4/2020 від 16 грудня 2020 року: Положення про 

систему управління охороною праці, Положення про службу з охорони праці, Положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про видачу 

наряду-допуску при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Введені в дію наказом №4/2020 від 16 грудня 2020 року інструкції з охорони праці, у тому 

числі:

-  інструкція з охорони праці №3 під час виконання робіт на висоті;

-  інструкція з охорони праці №4 для електрогазозварника-різальника;

-  інструкція з охорони праці №5 під час експлуатації балонів;

-  інструкція з охорони праці №6 під час робіт на риштуваннях і помостах;

-  інструкція з охорони праці №8 для стропальника;

-  інструкція з охорони праці №9 під час монтажу бетонних і залізобетонних 

конструкцій;

-  інструкція з охорони праці №11 для бетоняра.

Інструктажі з питань охорони праці проводяться на. підставі Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Вступний інструктаж з питань 

охорони праці, первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться особисто 

директором підприємства Мироновим Кирилом Олеговичем.

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці. В наявності 

журнали з охорони праці:

-  Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

-  Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві працюють:

-  електрогазозварник Хлєбніков Анатолій Сергійович (посвідчення зварника №РО- 

0032/80 від 19.03.2019р., видане Фірмою «Укртатнафтасервіс», діє до 19.03.2021р. 

Допущений до виконання ручного дугового зварювання (РДЕ) трубопроводів ПГВ, 

елементів котлів; посудин, що працюють під тиском; технологічний трубопроводів; 

газопроводів; будівельних конструкцій з н/в, н/л сталей в усіх просторових 

положеннях, крім зверху-вниз);

-  стропальник Сидоренко Артем Олександрович (посвідчення стропальника №14574 

від 06.12.2018р., видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»);



-  стропальник Шевченко Іван Сергійович (посвідчення стропальника №14576 від 

06.12.2018р.. видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»);

-  монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду Єремейчук 

Володимир Васильович (посвідчення №630 від 22.01.2020, видане ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд»);

-  монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 4 розряду Єремейчук 

Віталій Васильович (посвідчення №631 від 22.01.2020, видане ТОВ «Учбовий 

комбінат «Дніпробуд»);

-  бетоняр 3 розряду Проценко Олег Олександрович (посвідчення бетоняра №14021 від 

23.11.2018р., видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд»).

Працівники підприємства пройшли перевірку знань з правил. норм. інструкцій з охорони 

праці в повному обсязі комісією підприємства:

-  протокол №1 від 21.12.2020р. перевірки знання Законів України «Про охорону праці». 

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. які спричинили втрату працездатності». «Про 

об’єкти підвищеної небезпеки» та відповідних інструкцій з охорони праці. затверджених наказом 

№4/2020 від «16» грудня 2020р. (6 осіб);

-  протокол №2 від 21.12.2020р. перевірки знань Законів України при роботі на висоті 

згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07. прийнятих по ним нормативно-правових актів та інструкції з 

охорони праці. затверджених наказом №4/2020 від «16» грудня 2020р. (6 осіб);

-  протокол №3 від 21.12.2020р. перевірки знань «Правил охорони праці під час 

експлуатації обладнання. що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. прийнятих по ним 

нормативно-правових актів та інструкції з охорони праці. затверджених наказом №4/2020-4 від 

«16» грудня 2020р. (1 особа);

-  протокол №4 від 21.12.2020р. перевірки знань «Правил безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98». «Правил технічної експлуатації 

електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки України» (розділ 4. п. 1) та інструкції 

з охорони праці. затверджених наказом №4/2020 від «16» грудня 2020р. (6 осіб);

-  протокол №5 від 21.12.2020р. перевірки знань «Системи стандартів безпеки праці 

«Охорона праці та промислова безпека у будівництві» (ДБН) (НПАОП 45.2-7.02-12). прийнятих 

по ним нормативно-правових актів та інструкцій з охорони праці. затверджених наказом 

№4/2020 від «16» грудня 2020р. (6 осіб);

-  протокол №6 від 21.12.2020р. перевірки знань «Правил охорони праці під час 

експлуатації вантажопідіймальних кранів. підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 

НПАОП 0.00-1.80-18. прийнятих по ним нормативно-правових актів та інструкцій з охорони 

праці. затверджених наказом №4/2020 від «16» грудня 2020р. (5 осіб).



На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 

керівництво з експлуатації, інструкції з користування) на все обладнання, за допомогою якого 

виконуються роботи, що декларуються, а саме: зварювальний напівавтомат інверторний Limex, 

апарат зварювальний Кентавр, інверторний випрямляч зварювального струму, трасформатор 

однопостовий для ручного дугового зварювання, підмості пересувні збірно-розбірні (вишка) 

«Атлант» з робочою площадкою 1,2х2,0 висотою до 21 м, підмості пересувні Малютка, запобіжні 

пояси лямкові, різаки"ДОНМЕТ"142.
експлуатаційної документації,

Електрогазозварник забезпечений спецодягом та спецвзуттям:

-  костюм бавовняний з вогнезахисним просоченням;

-  черевики шкіряні;

-  рукавиці брезентові;

-  рукавиці-краги;

-  каска.

Бетоняр, стропальник, монтажники з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 

забезпечені спецодягом та спецвзуттям:

-  костюм брезентовий;

-  чоботи гумові;

-  черевики шкіряні;

-  рукавиці комбіновані;

-  каска.

Постійно заняті на вулиці у зимовий період додатково забезпечуються:

-  курткою бавовняної на утепленій підкладці;

-  брюками бавовняні на утепленій підкладці;

-  валянками.

На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і 

повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із

занесенням в відповідні журнали, які передбачені Правилами охорони праці під час виконання

зварювальних та слюсарних робіт НПАОП 28.52-1.31-13 та Правилами охорони праці під час

виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07. У грудні 2020 року підмості пересувні збірно-

розбірні (вишка) «Атлант», підмості пересувні Малютка та запобіжні пояси лямкові були_______

оглянуті на наявність дефектів та пройшли випробування (акт №1 від 21 грудня 2020 року).
засобів індивідуального захисту,

Підприємство має комплект НПАОП, ДБН відповідно до замовлених видів робіт. Наказом 

№14/2020 від 17 грудня 2020 року відповідальність за облік, зберігання, видачу та внесення змін 

в нормативну документацію, що регламентує вимоги до виконання робіт підвищеної небезпеки 

(ДБН, СНиП, ДСТУ, ГОСТ), а також забезпечення виробництва експлуатаційною документацією



покладено на виконроба Величко Сергія Володимировича. На підприємстві в наявності: Закон 

України «Про охорону праці», 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», ДБН А.3.2-2-2009 

«Охорона праці та промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12), 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 під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.76 

«Правила безпеки систем газопостачання», ДБН В 2.5-20-2018 «Газопостачання», НПАОП 0.00

1.16-96 «Правила атестації зварників», НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час 

зварювання металів» та інші.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки.

В наявності техніка та обладнання:

-  апарат зварювальний Limex;

-  апарат зварювальний Кентавр;

-  інверторний випрямляч зварювального струму;

-  трасформатор однопостовий для ручного дугового зварювання;

-  бетонозмішувач вертикальний 140л;;

-  різак пропановий Р1 Донмет 142;

-  вібратор глибинний ручний з гибким валом;

-  електродриль Фіолент-230/2300;

-  бетонозмішувач БРС-165;

-  перфоратор Bosch Professional;

-  підмості пересувні Малютка;

-  кутова шліфувальна машина YL11M-180/1800;

-  підмості пересувні збірно-розбірні (вишка) «Атлант» з робочою площадкою 1,2х2,0 

висотою до 21 м;

-  редуктор високого тискуРВ-90;

-  запобіжні пояси лямкові комбіновані ПЛК1-М № 001640, №001574.

Підприємство має договір №1-10/12 від 10 грудня 2020 року з ТОВ «ІНВЕСТДНІПРОБУД» 

на надання послуг техніки:

-  баштовий кран КБ-403А (дозвіл №0272.20.12 від 19.02.2020р., діє до 19.02.2025р.; дозвіл 

№0271.20.12 від 19.02.2020р., діє до 19.02.2025р.);

-  екскаватор JCB 160;

-  самоскид МАЗ-6501С5.



Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки, НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 

промислова безпека у будівництві», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 

виконання робіт на висоті», «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 

під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18, «Правила безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76 

та «Газопостачання» ДБН В 2.5-20-2018.

Підприємство має договір №42/12-10-20 від 12.10.2020р. з ТОВ «ІМПЕРІАЛГАЗ» на 

постачання стисненого та зрідженого газу (кисень, пропан-бутан) (дозвіл №0854.17.17 від 

05.12.2017р., діє до 05.12.2022р.; дозвіл №1407.16.14 від 08.08.2016р., діє до 08.08.2021р.).

Наповнені балони зі стисненим та зрідженим газами (пропан-бутан, кисень технічний) 

зберігаються в металевих контейнерах. Окремо пропан-бутан, окремо кисень технічний.

Наповнені балони з насадженими на них башмаками зберігаються у вертикальному 

положенні. Для запобігання падіння балони вони встановлюються в спеціально обладнані гнізда. 

Додатково балони фіксуються від падіння металевим ланцюгом.

Контейнери для зберігання балонів з горючими газами мають природну вентиляцію, що 

забезпечує безпечні концентрації газів.

Контейнери не мають системи опалення.

На дверях (воротах) контейнерів вивішені таблички із зазначенням вогнегасної речовини, 

котру дозволяється застосовувати під час пожежі.

Відповідальність за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства покладено, 

згідно наказу №9/2020 від 17 грудня 2020 року, на виконроба Величко Сергія Володимировича.

Відповідальність за справний стан, безпечну експлуатацію електроінструменту, драбин та 

стрем’янок, запобіжних поясів, стропів покладено, згідно наказу №12/2020 від 17 грудня 2020 

року, на виконроба Величко Сергія Володимировича.

Роботи підвищеної небезпеки проводяться з оформленням нарядів-допусків. Відповідальним 

за оформлення наряду-допуску, згідно наказу №6/2020 від 17 грудня 2020 року, призначено 

виконроба Малькевича Владислава Михайловича, підписує та видає наряд-допуск на виконання 

робіт підвищеної небезпеки особисто директор Миронов Кирило Олегович. Відповідальним за 

безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки призначено виконроба Малькевича Владислава 

Михайловича.

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками,________

плакатами, інструкціями з охорони праці тощо._____________________________________________
нормативно-правової та матеріальн^ежиед^ії бази навчально-методичного забезпечення)

К.О. Миронов 
(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному

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, устаткування 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.

органі Держпраці Дніпропетровської області 20 р.
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