
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський

хлібокомбінат №11»_____________________________________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________ 51250, Дніпропетровська обл., Новомосковский р-н, селище міського типу Губиніха, вул.
Українська, буд. 33, ЄДРПОУ 38598916 Сенюк Руслан Михайлович________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
тел. (05692) 38 -  02 -  02, Hleb11info@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; 
Дніпропетровська обл., Новомосковский р-н, смт Губиніха, вул. Українська, буд. 33 

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 страхування відсутній.
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  07.12.2020р._____

(дата проведення аудиту)
Я,____________________________ Сенюк Руслан Михайловиич________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи -  підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_____________________________________________
Зварювальні роботи____________________________________________________________________________
Зберігання балонів, із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом

(пропан-бутан, аргон, кисень).__________________________________________ _________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт._______________________________________
та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

Паровий котел «Е -1.0-0.9 Г-3» інв. № 0000351 зав. № 14294 виготовлений 1992 р. Україна.__________
Теплогенератор «УіеББтапп уіїоріех -  100 » інв. № 16-1 зав. № 7198075 виготовлений 2005 р.
Германія._______________________________________________________________________________________
Піч тунельна «РРР -  2,1» інв. № 63 зав. № 454 виготовлена 2010 р. Чехія.__________________________
Піч тунельна «РРР -  2,1» інв. № 15 зав. № 314 виготовлена 2005 р. Чехія.__________________________
Піч тунельна «РРР -  3,5» інв. № 16 зав. № 265 виготовлена 2005 р. Чехія.__________________________

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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць 20, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 5, 

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

mailto:Hleb11info@gmail.com


Згідно організаційної структури управління підприємства ТОВ«Дніпровський хлібокомбінат
№11»на підприємстві 3 виробничих цеха, 21 -  структурний підрозділ.
Адреса потужності підприємства ,51200 Дніпропетровська обл.,м. Новомосковськ, вул. М. Головко, 7

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

Інші відомості:
Генеральний директор Сенюк Р.М., пройшов навчання і перевірку знань посадових осіб та 

спеціалістів за курсом: Законодавство України про охорону праці. Основні положення Закону 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та 
взіємозв’язок з іншими Законами України, Законодавство України про працю,в учбово-курсовому 
комбінаті «ПРОФІЛАЙН», (протокол № 441, від 24 грудня2020 р., посвідчення № 10048), перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на підприємстві виконавчий директор підприємства Цеглевський М.П., 
пройшов навчання і перевірку знань посадових осіб та спеціалістів за курсом: Законодавство України 
про охорону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту, пожежної безпеки, електро безпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь 
і захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами 
з профілактики та ліквідації наслідків аварій у навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. (протокол № 01/08-20, від 05 серпня 2020 р., посвідчення № 07.08-20 ЗУ- ДХ)., перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.

________ На підприємстві наказом виконавчого директора № 24 від 17 липня 2020 р. назначені особи
відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
при виконання робіт з підвищеною небезпекою, які декларуються:

•  Головний інженер виробництва Сміян С.В. пройшов навчання і перевірку знань посадових осіб та 
спеціалістів за курсом: законодавство 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 у разі 
нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій у навчальний 
центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (протокол №01/08-20 ЗУ-ДХ, від 05 серпня 2020 р., 
посвідчення №08.08-20 ЗУ-ДХ), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 059, від 26 червня 
2020 р., посвідчення № 2610), допущенний до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 
В, група з електробезпеки IV, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області; пройшов чергове навчання та перевірку знань з «Правил пожежної 
безпеки в Україні згідно наказу МВС України» НАПБА 01.001-2014 в обсязі програми спеціального 
навчання посадових осіб в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 077 -2 від 25 червня 
2020р., посвідчення № 03039164), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань законів України «Про охорону 
праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятим до них нормативно-правових актів з охорони праці в учбовому комбінаті 
«УК СПЕКТР» (протокол № 062 від 01 липня 2020 р., посвідчення № 02603 перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол №090 
від 23 липня 2020р. посвідчення № 03257), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00-1.81-18 в учбовому комбінаті



«УК СПЕКТР» (протокол № 049 від 05 червня 2020 р. посвідчення № 02174 перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;.
•  Головний енергетик виробництва Бабарика Д.Н. пройшов навчання і перевірку знань законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати 
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятими відповідно до них нормативно - 
правових актів у учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 011, від 04лютого 2020 р., 
посвідчення №00511), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань з питань «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» «Правил пожежної безпеки розділ 4 п.1» у учбовому 
комбінаті «УК СПЕКТР» (Протокол №009, від 03 лютого 2020 р., посвідчення № 00426), допущена 
до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В, група з електробезпеки V, перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання і 
перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2,5-20-2001 в 
учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол №037 від 27 лютого 2019р. посвідчення № 01293), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов 
навчання і перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском НПАОП 0.00-1.81-18» в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол №033 від 20 лютого 
2019р., посвідчення № 01157), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.
•  Головний механік виробництва Шаповал Д.В. пройшов навчання і перевірку знань законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати 
працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятими відповідно до них нормативно - 
правових актів у учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 011, від 04лютого 2020 р., 
посвідчення №00510), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області;пройшов навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Пожежної безпеки розділ 4.п1» в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 009, від 03 
лютого 2020 р., посвідчення № 00427), допущенний до роботи в електроустановках напругою до 10 00 
В, група з електробезпеки IV, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.
•  Інженер-енергетик виробництва. Гнідая Л.А. пройшла, навчання і перевірку знань законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятими відповідно до них нормативно-правових актів у 
учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 116-2, від 14 вересня 2020 р., посвідчення №04175), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшла, 
навчання та перевірку знань з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Пожежної безпеки » в учбовому 
комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 104-2, від 20 серпня 2020 р., посвідчення № 03756), 
допущенний до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В, група з електробезпеки V, 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;пройшла, 
навчання та перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 в 
учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол №093 від 04 серпня 2020р. посвідчення №03317), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшла, 
навчання та перевірку знань з « Правил пожежної безпеки в Україні згідно наказу МВС України» 
НАПБ А 01.001-2014 в обсязі програми спеціального навчання посадових осіб в учбовому комбінаті 
«УК СПЕКТР» (протокол №082 від 24 липня 2020р., посвідчення № 03039294), перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
•  Електрогазозварник Швидкий В.О. пройшов навчання і перевірку знань законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку



на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятими відповідно до них нормативно-правових актів у учбовому 
комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 063, від 01 липня 2020 р., посвідчення № 02627), перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання та 
перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 в учбовому 
комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол №072 від 14 липня 2020р. посвідчення №02808), перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання та 
перевірку знань з « Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А 01.001-2014 в обсязі програми 
спеціального навчання (пожежно-технічний мінімум) в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол 
№074-2 від 03 червня 2020р., посвідчення № 03039067), перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00- 1.81-18. 
(протокол № 049 від05 червня 2020 р. посвідчення №02175), перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання та перевірку знань з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Пожежної безпеки » в учбовому комбінаті «УК 
СПЕКТР» (протокол № 003-1 від 10 січня 2020 р., посвідчення № 00210), допущенний до роботи в 
електроустановках напругою до1000 В, група з електробезпеки III, перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання та перевірку знань 
з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті » НПАОП 0.00-1.15-07, (протокол № 129
1 від 06 жовтня 2020 р., посвідчення № 04577), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.
•  Начальник виробництва Орловський О.В. пройшов навчання і перевірку знань законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності»,
« Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятим відповідно до них нормативно -правових актів в 
учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (протокол № 131 від 01 липня 2019р. посвідчення №04678), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
•  Електрик Горбонос Д.М. пройшов навчання і перевірку знання «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15 -  07» в учбовому комбінаті «УК-СПЕКТР» (протокол 
№ 129-1 від 06 жовтня 2020 р. посвідчення 04578), ), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області; пройшов навчання і перевірку знань «Правил безпечної 
експлуатації електроустановокспоживачів» «Правил пожежноїтбезпеки» розділ 4 п.1, Законодавство 
про охорону праці, в учбовому комбінаті «УК СПЕКТР» (посвідчення № 03679 від 18 серпня 2020 р., 
протокол № 102-2 перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області.
•  Маляр Гарнюк Г.В. пройшов навчання і перевірку знання «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15 -  07» в учбовому комбінаті «УК-СПЕКТР» (протокол 
№ 129-1 від 06 жовтня 2020 р. посвідчення 04579), перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області.
•  Майстер Орищак Н.В. пройшла навчання і перевірку знань законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», « Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятим відповідно до них нормативно-правових актів в учбовому комбінаті «УК 
СПЕКТР» (протокол № 191 від 07 жовтня 2019р. посвідчення №06786), перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області..
•  Майстер Отришко Н.В. пройшла, навчання і перевірку знань законів України «Про охорону праці», 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», « Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятим відповідно до них нормативно-правових актів (протокол № 191 від 07 
жовтня 2019р. посвідчення №06787, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області.



•  Оператор виробничих печей Вовк С.В. пройшов навчання і перевірку знань «Правил безпеки 
систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15», (протокол № 013-2 від 10 лютого 2020р. посвідчення 
№00708), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
•  Оператор виробничих печей Гладкий В.В. пройшов навчання і перевірку знань «Правил безпеки 
систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15», (протокол № 013-2 від 10 лютого 2020р. посвідчення 
№00709), перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
•  Оператор котельні Шинкаренко Г.І. пройшов навчання та перевірку знань «Правил безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15», (протокол 130-1 від 07 жовтня 2020р., посвідчення № 04630), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
•  Оператор котельні Рубаник О.М. пройшов навчання та перевірку знань «Правил безпеки систем 

газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15», (протокол 130-1 від 07 жовтня 2020р., посвідчення № 04631), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;
•  Оператор котельні Зарецька О.П. пройшла навчання та перевірку знань «Правил безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15», (протокол 130-1 від 07 жовтня 2020р., посвідчення № 04632), 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області;

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

•  Наказом № 21 - від 17 липня 2020 р. на підприємстві створено службу охорони праці.
•  Наказом № 24 від 17 липня 2020 р. про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпекою, та 
призначити відповідальною особою головного інженера Сміяна С.В
•  Наказом № 25 від 17 липня 2020 р. про визначення площадки щодо організації безпечного ведення 
вогневих робіт.
•  Наказом № 27 - від 17 липня 2020 р. відповідальним за технічний стан та безпечну експлуатацію 
систем газопостачання призначено головного енергетика Бабарика Д.М.
•  Наказом № 28 від 17 липня 2020 р. відповідальною особою для нагляду за технічним станом та 
експлуатацією посудин, що працюють під тиском призначено головного інженера Сміяна С.В.
•  Наказом № 29 від 17 липня 2020 р. відповідальним за пожежну безпеку підприємства призначено 
головного енергетика Бабарика Д.М.
•  Наказом № 31 - від 17 липня 2020 р. відповідальним за електрогосподарство підприємства і 
безпечний стан електроустаткування призначено головного енергетика Бабарику Д.М.
•  Наказом № 35 - від 17 липня 2020 р. про призначення осіб, що мають право видавати наряди - 
допуски на виконання робіт з підвищеною небезпекою (у тому числі і роботи на висоті)було 
призначено головного інженера Сміяна С.В.
•  Наказом № 36 -  від 17 липня 2020 р. про введення в дію положення про порядок проведення робіт 
з пі двищеною небезпекою, відповідальність за виконання даного положення було положено на 
головного інженера Сміяна С.В.
•  Наказом №37 - від 17 липня 2020 р. на підприємстві створена комісія з питань перевірки знань 
діючих НПАОП 0.00-4.12-05 у ІТП і робітників.
•  Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з питань охорони 
праці у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» затвердженого наказом № 21 від 17 липня 2020 р.
•  Наказом № 57 -  від 02 листопада 2020 р. відповідальним за безпечну експлуатацію та 
обслуговування котельні призначено головного енергетика Бабарика Д.М.

Обов’язки служби покладено на начальника, відділу охорони праці Тищенко Д.Г., який пройшов 
навчання і перевірку знань по загальному курсу охорони праці у навчальний центр з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В. (протокол №1/06-20 АГ-ОП, від 02 червня 2020 р, посвідчення № 11.06-20 АГ - 
ОП). голова комісії -  Полякова І.Б., члени комісії: Кайнов Е.В., Скороходов І.О.

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію:



Посадові та виробничі інструкції.
•  Інструкції 0, охорони праці в кількості 106 штук наказ №  22 віл І 7 липня 2020 р .

На підприємстві ведуться наступні журнали:
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: 
реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці: 
видачі інструкцій з охорони праці:
реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної  небезпеки: 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання . в тому числі яке 
використовується при виконанні  робіт підвищеної  небезпеки ( п а с п о р т  та інструкції з 
експлуатації.________________________________________________________
•  Постачальник газу скрапленого ТОН «НОРДІ АЗ» договір №  і  11 131118 від 13.1 1.201 р.
•  Постачальник газу природного ГОВ «Газопостачальна компанія «Иафтогаз України» договір №
112/ПГ -0471 -П від 18.06.2020р.
• Т О В  «Укргазінжинірінг» обслуговує газовикорис говуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт 
договір №  ДУГІ -193.19 -  ГТО ВОГ ГО від 01.07.2019р.

експлу ата цій н ої до куме нтації,

•  Працівники підприємства забезпечені спецодягом,  снецвзуттям та індивід \а . іьними засобами 
захисту згідно норм видачі спецодягу, спецвзуття та індивідуальних засобів захис ту ІОВ 
«Дніпровський хлібокомбінат №1 1» - наказ №  44 від 17.07.2020 р. запобіжні пояс и ( тип ПБ -2. дата 
випробування 13.01.2021). для зварювальнпка брезентовий костюм, рукавиці краги тип АО -210. 
маска тип МІ'  9000.

засобів індивідуального захисту,

•  На підприємстві в наявності навчально - методичне забезпечення;  інформаційні стенди з 
нормативно - право вою тематикою з охорони праці, нормативно-правова документація і література.

Перелік законодавчих та норматив но - право ні і х актів з пн і а нь охорони праці та промислової  
безпеки: Закон У кра їн и«  Про о б ' є к т  підвищеної  небезпеки» НІ1А011 0.00-2.01-05 Перелік робі і з 
підвищеною небезпекою. Н П А О П  40.1-1.21-98. Правила безпечної  експлуатації  електроустановок 
споживачів. НГІАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації  обладнання . що 
працює під тиском. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці та
інш. Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці._________
Підприємство має к у т о ч о к  з  охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, плакатами.
інструкціями з охорони Уіраці тощо, розроблені програми навчання нормативно правової__та
матеріально -  технічної  бази навчально -  меч одичного забезпечення.________________________-
•  Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та



Декларація зареєстрована у журналі  обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
ргані Держпраці  /<? 2&£/\р. №  ^  ........

Примітки: !. 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 не відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


