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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
20 р.
охорони праці
1 /. UFP 7М Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
_____________________________ «ТРЕЙДІНЖИНІРІНГ СЕРВІС»__________ '
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______________________ Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг,_________
________________ ________вул. Івана Авраменка, буд.21, приміщення 5.
місцезнаходження

_________________________________ ЄДРПОУ: 41727440______________________
код згідно з ЄДРПО

___________________________ Гнутов Дмитро Володимирович_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону

_________________________(096) 755-29-89 e-mail LLC-TES(a),ukr.net_____________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На підприємствах замовників робіт за договорами підряду на території
__________ Дніпропетровської області та м. Дніпро_________________
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:
____________ _________________________ не укладався__________________________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
____________________________________ не проводився__________________________________
(дата проведення аудиту)

__________________________ Я. Гнутов Дмитро Володимирович_________________________
(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:_____________________________________
(найменування виду робіт

- зварювальні роботи;

_______________________________ _____________________________ _
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти.________________________________________________________________________ _______
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

Кількість робочих місць - 12 од, в тому числі, тих на які існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

винекнення травм - 6 од. _______________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Наказом від 26 березня 2018 року №19 створено службу охорони праці:
Тим же наказом відповідальним за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки покладено на керівника служби охорони праці інженера з охорони праці
Антипенко Вікторію Миколаївну. Директор Гнутов Дмитро Володимирович- відповідальний за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням
організацію роботи з охорони праці.
Посадові особи, які призначені наказом по підприємству відповідальними за безпечне
виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- № 29 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт
на об’єктах замовників - електромеханік Ковалєвський А.В. та головний інженер Мамаш В.Ю.;
- № 13 від 26.03.2018 про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт на
висоті - електромеханік Ковалєвський А.В.;
- № 30 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за безпечну організацію
робочого місця під час виконання робіт на висоті - електромеханік Ковалєвський А.В.;
- № 16 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за видачу нарядів-допусків
під час виконання робіт на об’єктах замовників - електромеханік Ковалєвський А.В. та начальник
дільниці Рябошапко П.С. ;
- № 31 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за облік, зберігання та
видачу засобів індивідуального захисту - начальник дільниці Рябошапко П.С.;
- № 32 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за облік, зберігання та
видачу запобіжних поясів та канатів - начальник дільниці Рябошапко П.С.;
- № 33 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за організацію проведення
медичних оглядів - інженер з охорони праці Антипенко В.М.;
- № 11 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за пожежну безпеку на
підприємстві - головний інженер Мамаш В.Ю.;
- № 9 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за електрогосподарство на
підприємстві - електромеханік Ковалєвський А.В.;
- № 12 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за переміщення вантажів на
підприємстві - електромеханік Ковалєвський А.В.;
- № 34 від 26.03.2018 року про призначення відповідальної особи за безпечне виконання і
контроль зварювальних робіт - електромеханік Ковалєвський А.В.;
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- № 35 від 26.03.2018 про призначення відповідальної особи за безпечне виконання робіт на
об’єктах замовників інструментами та пристроями - електромеханік Ковалєвський А.В.;
- № 36 від 26.03.2018 про призначення відповідальної особи за проведення приймального
контролю будівельно-монтажних робіт та закінчених об’єктів будівництва - головний інженер
Мамаш В.Ю..
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Організація роботи з охорони праці на підприємстві проводиться відповідно до СУОП Положення
про СУОП затверджено наказом директором від 26 березня 2018 року №15.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Відповідно до наказу Мінпраці від 29 грудня 2004 року N336 розроблені та затверджені посадові
інструкції керівників та спеціалістів підприємства.
Наказом від 26 березня 2018 року №7 затверджені:
- Інструкція з охорони праці №10 під час виконання робіт на висоті,
- Інструкція з охорони праці №12 під час виконання висотних робіт з використанням
спеціальних страхувальних засобів,
- Інструкція з охорони праці № 3 для електрика,
- Інструкція з охорони праці №2 для слюсаря з ремонту електрообладнання.
- Інструкція з охорони праці № 1 для електрогазозварника,
- Інструкція з охорони праці № 6 для слюсаря з ремонту великовантажних автомобілів.
- Інструкція з охорони праці № 15 з пожежної безпеки.
Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В, пройшли навчання та перевірку знань із загального курсу
«Охорона праці», електро та пожежної безпеки у спеціалізованому навчальному закладі «Приватне
підприємство «КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №43 від 22
лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил охорони
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» у спеціалізованому навчальному закладі
«Приватне підприємство «КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№44 від 22 лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В.. головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил охорони
праці під час роботи з інструментом та пристроями» у спеціалізованому навчальному закладі
«Приватне підприємство «КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№49 від 22 лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил охорони
праці у металургійній промисловості», «Правил охорони праці під час ремонту устаткування на
підприємствах чорної металургії». «Правил безпеки у ливарному виробництві. «Правил безпеки у
коксохімічному виробництв у спеціалізованому навчальному закладі «Приватне підприємство
«КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №59 від 28 лютого 2018
року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил охорони
праці під час дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та
концентратів» у спеціалізованому навчальному закладі «Приватне підприємство «КРІОЛ» - комісія
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №60 від 28 лютого 2018 року).
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Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил охорони
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» у спеціалізованому
навчальному закладі «Приватне підприємство «КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол №61 від 28 лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил безпеки
систем газопостачання». «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт» у спеціалізованому навчальному закладі «Приватний заклад «Центр професійної освіти і
навчання» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №187/1/4.20-2018
від 22 лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил будови
та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у спеціалізованому навчальному
закладі «Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання» - комісія ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу №184/1/4.20-2018 від 22 лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із «Правил охорони
праці на автомобільному транспорті». «Правил з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних
і нерудних копалин відкритим способом». «Про затвердження порядку проведення державного
технічного огляду великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів» у
спеціалізованому навчальному закладі «Навчальний центр з охорони праці» - комісія ГУ Держпраці
у Запорізькій області (витяг з протоколу №7-03/18 від 06 березня 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань із з НПАОП 0.001.17-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у спеціалізованому навчальному
закладі «Приватне підприємство «КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол №45 від 22 лютого 2018 року).
Директор Гнутов Д.В., головний інженер Мамаш В.Ю. інженер з охорони праці Антипенко
В.М. та електромеханік Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці, технології робіт, пожежної безпеки під час експлуатації електроустановок споживачів
(ПБЕЕС, ППБ, ПТЕЕС. ПУЕ, законодавчі акти, виробничі інструкції). Перевірка знань з питань
електробезпеки: у посадових осіб V група до та вище 1000 В у спеціалізованому навчальному закладі
ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» - комісія ГУ Держпраці у Кіровоградській області (протокол №87
від 9 лютого 2018 року).
Директор Енутов Д.В., інженер з охорони праці Антипенко В.М. та електромеханік
Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань з «Питань пожежної безпеки посадових
осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить виконання заходів пожежної
безпеки» у спеціальному навчальному закладі «Центр професійної освіти і навчання» (Протокол
№478 від 04 травня 2018 року).
Директор Енутов Д.В., інженер з охорони праці Антипенко В.М. та електромеханік
Ковалєвський А.В. пройшли навчання та перевірку знань з « Система стандартів безпеки праці
(НПАОП 45.2-7.02-12')» (Охорона праці та промислова безпека у будівництві ДБН А 3.2-2-2009) у
спеціальному навчальному закладі «Центр професійної освіти і навчання» - комісія ЕУ Держпраці у
Дніпропетровській області (Протокол №071/1/4.20-2018 від 26 січня 2018 року).
Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки пройшли навчання та мають
кваліфікацію:
- Електрогазозварювальник Загрейчук Дмитро Володимирович: 1. УКК ВАТ «Суха Балка».
Посвідчення електрогазозварника №2549 від 01.02.2007; 2. Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і
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пристосуваннями» НПАОП 0,00-1.71- 13; пожежно-технічній мінімум; роботи в електроустановках
до 1000 В; «Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в
строительстве» НПАОП 45.2-7.02-12 протокол № 3 від 28.03.2018 - комісії з перевірки знань з питань
охорони праці ТзОВ «ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС»; інструкції в об'ємі виконуваних; відповідні
інструктажі з охорони праці;
- Електрогазозварювальник Ліцевич Олександр Васильович: 1. Кіровоградський обласний
УКК Посвідчення №134 від 06.031990. 2. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
ШПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями»
НПАОП 0,00-1.71- 13; пожежно-технічній мінімум; роботи в електроустановках до 1000 В; «Система
стандартов безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве»
НПАОП 45.2-7.02-12 протокол № 3 від 28.03.2018 - комісії з перевірки знань з питань охорони праці
ТзОВ «ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС»; інструкції в об'ємі виконуваних; відповідні інструктажі з
охорони праці;
- Слюсар-електрик з ремонту Томашевський Андрій Ігорович Е УКЦ ПрАТ
«Кривбасзалізрудком», Свідоцтво електрослюсаря №1313 від 02.10.2012; 2, Приватне підприємство
«КРІОЛ» - комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол №47 від 22 лютого 2018
року) Посвідчення на IV групу з електробезпеки №00000285 від 22.092.2018. 3) Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0,00-Т І5-07); «Правила охорони праці під час
роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0,00-Е71- 13; «Система стандартов
безопасности труда. Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве» НПАОП 45.27.02-12 протокол № 2 від 28.03.2018 - комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТзОВ
«ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС»; інструкції в об'ємі виконуваних; відповідні інструктажі з охорони
праці;
- Слюсар-електрик з ремонту Гнутов Володимир Юрійович: 1. УКК ш. ім. Орджонікідзе
Свідоцтво електрослюсаря№4157 від 22.02.1991; 2. Міське ПТУ №39 м. Кривий Ріг.
Атестат №2773 від 15.07.1077 електромонтажника; 3) Приватне підприємство «КРІОЛ» комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області ( протокол №47 від 22 лютого 2018 року)
Посвідчення на IV групу з електробезпеки №00000284 від 22.092.2018. 4) Правила охорони праці під
час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0,00-1.71- 13; «Система стандартов безопасности труда.
Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве» НПАОП 45.2-7.02-12 протокол № 2
від 28.03.2018 - комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТзОВ «ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ
СЕРВІС»; інструкції в об'ємі виконуваних; відповідні інструктажі з охорони праці;
- Слюсар з ремонту гірничого обладнання Майдибура Ігор Сергійович: 1. Державний заклад
«Дніпропетровський інститут професійного розвитку освіти» Свідоцтво №001091 слюсаря чергового
та з ремонту устаткування від 12.06.2016 Протокол №34; 2. Дочірнє підприємство «Навчальнокурсовий комбінат «Кривбасбуд». Посвідчення №00003025 від 27.09.201 Зза професією
«Стропальник»; 3. Приватний заклад «Центр професійної освіти і навчання» Свідоцтво № 144-18-01
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій від 04.05.2018 протокол №144
4) Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ШПАОП 0.00-1.15-07; «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП 0,00-1.71- 13; роботи в
електроустановках до 1000 В; «Система стандартов безопасности труда. Охрана труда и
промышленная безопасность в строительстве» НПАОП 45.2-7.02-12 протокол № 4 від 28.03.2018 комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТзОВ «ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС»; інструкції
в об'ємі виконуваних; відповідні інструктажі з охорони праці;
- Слюсар з ремонту гірничого обладнання Білов Свген Анатолійович: 1). ТОВ ЦТОР.
Посвідчення слюсаря чергового та з ремонту устаткування №23579 від 16.03.2009; 2). ТОВ ЦТОР
Посвідчення слюсаря зі складання металевих конструкцій №0875 від 18.01.2013; 3). ТОВ ЦТОР
Посвідчення стропальника №5798 від 18.10.2013; 4), Приватний заклад «Центр професійної освіти і
навчання» Свідоцтво № 144-18-02 монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій від
04,05.2018 протокол №144; 5). Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті ШПАОП
0.00-1.15-07; «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристосуваннями» НПАОП
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0,00-1.71- 13; роботи в електроустановках до 1000 В; «Система стандартов безопасности труда.
Охрана труда и промышленная безопасность в строительстве» НПАОП 45.2-7.02-12 протокол № 4
від 28.03.2018 - комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТзОВ «ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ
СЕРВІС»; інструкції в об'ємі виконуваних; відповідні інструктажі з охорони праці.
Відповідно до «Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

охорони праці в ТзОВ «ТРЕЙД ІНЖЕНІРІНГ СЕРВІС» з працівниками підприємства проводяться
інструктажі з охорони праці:
- вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які приймаються на постійну або
тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади;
- первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з
працівником новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство, а також з працівником, який
виконуватиме нову для нього роботу;
- повторний інструктаж проводиться на робочому місіті індивідуально з окремим
працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку
питань первинного інструктажу.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
засобів індивідуального захисту

індивідуального захисту відповідно до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
та нормами безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам відповідних професій.
Додатково для виконання робіт на висоті та верхолазних є в наявності засоби індивідуального
та колективного захисту: пояси запобіжні; страхувальні канати; запобіжні верхолазні пристрої;
уловлювачі з вертикальним канатом; верхолазне спорядження; огородження, захисні сітки, знаки
безпеки; полуавтомат зварювальний ПДГ-351; реостат баласний для дугової сварки РБ-302 У2.
Створено комісію з іспиту поясів, риштувань та устаткування, наказ №37 від 26.03.2018 року
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з
експлуатації на: пояси запобіжні з наплічними і ножними лямками 1ІІЛ-К2 - 2 од. - акт випробування
від 12.04.2018р. №1 комісії ТЗОВ «ТРЕЙД ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС»; Риштування пересувні збірнорозбірні ПСП- 2000-8,9 -Іод. акт випробування від 12.04.2018р. №02 комісії ТЗОВ «ТРЕЙД
ІНЖИНІРИНГ СЕРВІС»; комплекти верхолаза (виробництво 2018 рік), драбини (виробництво 2018
рік! використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять їх
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог
законодавства та документів з експлуатації виробників.
Перевірку та випробування інструмента і засобів індивідуального захисту проведено ТОВ
«ПромТехДіагностика» дозвіл № 760.14.30 від 16.07.2014 висновок експертизи № 63.2. 01.3 011189.14, Свідоцтво про атестацію № ПС 0050/2014 від 14,08.2014 Протокол № 31550092-09-02П0063.18 Дриль Makita; Протокол № 31550092-09-02П-0064.18 Кутова шліфувальна машина Makita;
Протокол № 31550092-09-02П-0065.18 Полуавтомат зварювальний ПДГ-351; Протокол № 3155009209-02П-0066.18 Полуавтомат зварювальний ПДГ-351; Протокол № 31550092-09-02П-0067.18 Реостат
баластний для дугової сварки. ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» дозвіл №0415.17.12 від 19.04.2017,
дозвіл №0005.17.12 від 04.01.2017, дозвіл №0004.17.12 від 04.01,2017, Свідоцтво про атестацію №ПС
0227/2015 від 31.12.2015 Протоколи починаючи з № 32152994-31.12.15-279/1-18 закінчуючи №
32152994-31.12.15-279/16-18 від 11.04,2018 Електроустановки та електрообладнання: гумові
діелектричні рукавиці, гумові діелектричні боти, показчик напруги, штанга ЗП, ізолююча штанга.
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показник напруги « Зкивольта» викрутки, пристрій для зняття ізоляції, показник напруги «Контакт553М», пасатижі, круглогубці, бокарізи.
Психофізичне обстеження працівників підприємства задіяних на роботах підвищеної
небезпеки проведено:
- ТОВ «МЕДІКОМ-КРИВБАС» (Протоколи психофізіологічного обстеження від 13.02.2018
року);
Медичний огляд пройшли у КЗ «Міська клінічна лікарня №8». Картки попереднього огляду
від 02.02.2018 та 15.02.2018.
Санітарно-побутові приміщення працівникам підприємства надають замовники робіт згідно з
договорами підряду.
Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі
необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці з
плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань
охорони праці за посадами та професіями.
В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а саме:
У виробничій діяльності працівники керуються нормативно-правовими актами з охорони
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

праці та промислової безпеки і які є в наявності:
Закон України «Про охорону праці”.
Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності”.
Закон України “Про пожежтту безпеку”.
Кодекс Законів про працю України.
Закон України “Про об’єкти підвищеної небезпеки”.
НПАОП 0,00-4.12-05. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.15.98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-4.21-04. Типиче положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-6.23-92. ‘-Иг^ упк проведення атестації робочих місць за умовами праці.
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими ліспбами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-6.02-11 П■з-мідок розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій па виробництві.
НПАОП 40.1-1.21-98 « П р : " ла безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
Правила технічної експ
:ї електроустановок споживачів.
НПАОП 40.1-1.07-01 <П;
і експлуатації електрозахисних засобів»;
НПАОП 0.00-1.59-87 г' _
будови безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних
робіт.
НПАОП 0.00-6.03-93
дпок розробки і затвердження власником нормативних актів з
охорони праці, що діють на пі
:'пі».
НПАОП 0.00-1.71-1"
П иг а охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».
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ДБН А.3.2-2-2009. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві. Основні положення.
НПАОП 0,00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 27.0-4.02-90. Положення про застосування нарядів - допусків при провадженні робіт
підвищеної небезпеки на підприємствах і в організаціях Міністерства металургії СРСР.

(підпис)
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Об
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці ^ 3
20/сҐЬ. №
АА
______ .

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.".

