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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця

Державна установа «Національний науково-дослідний інститут 
промислової безпеки та охорони праці» (ДУ «ННДІПБОП»).

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

04060, м. Київ, вулиця Вавілових, 13,
Код ЄДРПОУ 21609797,
Керівник: Генеральний директор Сторож Ярослав Богданович

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. (044) 440-10-57, факс: (044) 440-02-01, e-mail: ndiop@ndiop.kiev.ua
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;

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання Дніпропетровська область.

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.

Відповідно до Додатку 1 до Порядку і правил обов’язкового страхування 
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання (затверджені Постановою 
КМУ від 16.11.2002 р. № 1788) страхування на ДУ «ННДІПБОП» не 
проводиться, оскільки вона не є об’єктом підвищеної небезпеки.

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

mailto:ndiop@ndiop.kiev.ua
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Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці

У наявності декларація, що зареєстрована у Головному управлінні 
Держпраці України у Київській області 28 січня 2015 р. № 7-15-32-к; Дозвіл № 
410.14.30 виданий Державною службою гірничого нагляду та промислової 
безпеки України термін дії до 15.04.2019 р.; Дозвіл № 72.15.30 виданий 
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України термін 
дії до 08.02.2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Сторож Ярослав Богданович,
(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:

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання (п. 7 Додатку 6 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки затвердженого Постановою КМУ від 
26.10.2011 р. № 1107 в редакції від 7 лютого 2018 р. № 48).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць - 63 у тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - З

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

будівль і споруд (приміщень), виробничих об’єктів - 1, знаходяться за адресою: 
04060, м. Київ, вул. Вавілових, буд. 13.

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

Інші відомості:

Відповідальний за створення в ДУ «ННДІПБОП» умов праці відповідно 
до законодавства з питань охорони праці, а також забезпечення додержання 
вимог законодавства щодо прав працівників в галузі охорони праці -  
генеральний директор Сторож Ярослав Богданович.
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В ДУ «ННДІПБОП» відповідальний за стан охорони праці -  керівник 
служби охорони праці ДУ «ННДІПБОП» Малихін Олег Вадимович (наказ від
30.12.2014 р. №28-о).

Відповідальний за стан пожежної безпеки Румежак Олег Миколайович 
(наказ від 12.02.2018 р. № 9-о).

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

В ДУ «ННДІПБОП» створена служба охорони праці та затверджено 
положення про службу охорони праці ДУ «ННДІПБОП» (наказ від
30.12.2014 р. №28-о).

(наявністю служби охорони праці)

Інформація про акти підприємства з охорони праці:

1. Положення про службу охорони праці ДУ «ННДІПБОП» (наказ від
30.12.2014 р.№28-о);

2. Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці.

3. Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт.
4. Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці.
5. Програми навчання посадових осіб ДУ «ННДІПБОП»:
- Навчальна програма з правил безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, правила користування електричною енергією;

- Навчальна програма із загального курсу з охорони праці;
- Навчальна програма з правил будови і безпечної експлуатації ліфтів 

(НПАОП 0.00-1.02-08);
- Навчальна програма з правил будови і безпечної експлуатації посудин, 

що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87);
- Навчальна програма з правил охорони праці під час виконання робіт на 

висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);
- Навчальна програма з правил охорони праці під час експлуатації 

тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69-13);

- Навчальна програма з правил безпечної роботи з інструментом та 
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);

- Навчальна програма з правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15);
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- Навчальна програма з правил охорони праці для підприємств та 
організацій поліграфічної промисловості (НПАОП 22.1-1.02-07);

- Навчальна програма з правил будови та безпечної експлуатації 
підйомників;

- Навчальна програма з правил безпеки систем газопостачання Україні 
(Правила безпеки систем газопостачання від 15.05.2015 № 285);

- Програми навчання з питань пожежної безпеки, які затверджено та 
узгоджено з Державною інспекцією техногенної безпеки МВС України.

6. Програма спеціального навчання з питань охорони праці працівників 
ДУ «ННДІПБОП»:

- Навчальна програма з правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98), правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів, правила користування електричною енергією;

- Навчальна програма з безпечної роботи з інструментом та пристроями 
(НПАОП 0.00-1.71-13);

- Навчальна програма з безпечного виконання робіт на висоті з 
використанням вантажопідіймальних кранів (лебідок для підіймання вантажу та 
(або)працівників; ручних та електричних талів, а також кішок; блоків та 
поліспастів; колисок (будівельних і тих, що навішуються на гак крана); 
підйомників; автомобільних драбин; пересувних механічних помостів (НПАОП 
0.00-1.15-07);

- Навчальна програма з безпечної експлуатації навантажувачів;
- Програми навчання з питань пожежної безпеки, які затверджено та 

узгоджено з Державною інспекцією техногенної безпеки МВС України.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці:

В ДУ «ННДІПБОП» з працівниками проводяться інструктажі з охорони 
праці -  зареєстровані у відповідних журналах.

Інформація про проходження навчання посадовими особами 
ДУ «ННДІПБОП»:

№
п/п

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові

Посада №, дата 
посвідчення

Місце проходження 
навчання

1
Лисюк
Микола
Олександрович

Перший
заступник
генерального
директора

16.03.2012 р.  
№72-12-20

23.05.2014 р.  
Сертифікат 
№ 00666725

ДП «Головний навчально - 
методичний центр 
ДЕРЖГІРПРОМНАГ ЛЯДУ 
України»
ЦЕНТР ДЕРЖАВНИХ 
ЗАМОВЛЕНЬ



№
п/п

Прізвище, 
ім’я та по 
батькові

Посада №, дата 
посвідчення

Місце проходження 
навчання

2
Румежак
Олег
Миколайович

Заступник
генерального
директора

24.09.2015 р. 
№404-15-2

ДП «Головний навчально - 
методичний центр 
ДЕРЖПРАЦІ України»

3
Малихін
Олег
Вадимович

Керівник 
служби 
охорони праці

06.10.2016 р. 
№ 10-02;
06.10.2016 р. 
№ 10-01

Навчальний центр ФОП 
Лялюшко О.Ю.

4
Іхно
Дмитро
Сергійович

Завідувач
лабораторії

18.11.2015 р. 
№283-06-1;
13.04.2016 р. 
№283/1-06-1; 
18.11.2015р. 
№283/2-06-3; 
18.11.2015р. 
№ОП 512-15-1; 
18.11.2015р. 
№ОП 511-15-2;
13.04.2016 р.
№ ОП 13816-8

ДП «Головний навчально - 
методичний центр 
ДЕРЖПРАЦІ України»

5
Бовдуй
Світлана
Сергіївна

Завідувач
наукового
сектору
експерно-
техн.
досліджень

22.09.2017 р. 
№362-17-1; 
25.11.2015 р. 
№63-12-1;
18.12.2012 р. 
№001006 
сер. АЕ

ДП «Головний навчально - 
методичний центр 
ДЕРЖПРАЦІ України»

Мін. Регіон. Розвитку. 
Архітектурна служба 
(коміссія)

В ДУ «ННДІПБОП» працюють висококваліфіковані спеціалісти, що 
мають значний досвід роботи в сфері охорони праці, серед них 6 докторів наук 
та 9 кандидатів наук.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

Закон України «Про охорону праці».
Кодекс законів про працю України.
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». 
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення».
Гірничий закон України.
Конвенція про безпеку та гігієну праці № 176 (Закон України «Про 
ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці № 176 1995 року про 
безпеку та гігієну праці в шахтах»).
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НПАОП 10.0-1.01-10 Правила безпеки у вугільних шахтах
НПАОП 10.0-1.03-90 Правила безпеки для підприємств по збагаченню та 

брикетуванню вугілля (сланців).
НПАОП 10.0-1.04-64 Правила безпеки під час прохідки стовбурів шахт 

спеціальними способами.
НПАОП 10.0-1.07-02 Вимоги безпеки до стрічок конвеєрних шахтних та 

методи випробувань.
НПАОП 10.0-3.01-90 Нормативи безпеки вибійних машин, комплексів і 

агрегатів.
НПАОП 10.0-5.01-04 Інструкція зі складання планів ліквідації аварій.

НПАОП 10.0-5.02-04
Інструкція з контролю складу рудникового повітря, 
визначення газовості та встановлення категорій шахт за 
метаном.

НПАОП 10.0-5.03-04 Інструкція з ведення вогневих робіт в підземних 
виробках і надшахтних будівлях.

НПАОП 10.0-5.04-04 Інструкція зі застосування холодильних установок.

НПАОП 10.0-5.05-04
Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та 
перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних 
установок.

НПАОП 10.0-5.06-04 Інструкція з розгазування гірничих виробок, 
розслідування, обліку та попередження загазувань.

НПАОП 10.0-5.07-04 Інструкція з комплексного знепилювання повітря.
НПАОП 10.0-5.08-04 Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтах та 

обліку пилових навантажень.
НПАОП 10.0-5.09-04 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів 

вугільного пилу.
НПАОП 10.0-5.10-04 Інструкція зі складання вентиляційних планів
НПАОП 10.0-5.18-04 Інструкція з протипожежного захисту вугільних шахт

НПАОП 10.0-5.19-04 Інструкція із забезпечення шумової та вібраційної 
безпеки праці у вугільних шахтах

НПАОП 10.0-5.20-04 Інструкція з експлуатації засобів індивідуального 
захисту шахтарів

НПАОП 10.0-5.21-04 Інструкція із запобігання самозапалюванню, гасіння та 
розбирання породних відвалів

НПАОП 10.0-5.22-84 Тимчасова інструкція щодо безпечного ведення робіт у 
вугільних шахтах, небезпечних за нафтогазопроявами

НПАОП 10.0-5.25-89
Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на 
пластах, небезпечних щодо раптових викидів вугілля, 
породи і газу.

НПАОП 10.0-5.26-88
Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт на 
шахтах, де розробляють пласти, схильні до гірничих 
ударів.

НПАОП 10.0-5.27-84 Інструкція з безпечного ведення гірничих робіт біля 
затоплених виробок.

НПАОП 10.0-5.28-87 Інструкція щодо прогнозу і попередження раптових 
проривів метану із ґрунту гірничих виробок

НПАОП 10.0-5.30-79
Інструкція з безпечних методів і прийомів виконання 
робітниками операцій щодо управління покрівлею і 
кріплення в очисних вибоях, що оснащені
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вузькозахватними комбайнами та індивідуальним 
кріпленням на пологих і похилих пластах Донбасу.

НПАОП 10.0-5.31-81 Інструкція з безпечного установлення шахтного 
рухомого складу на рейки.

НПАОП 10.0-5.32-85 Інструкція з безпечної експлуатації рейкових 
надгрунтових доріг у вугільних шахтах.

НПАОП 10.0-5.33-76
Інструкція з техніки безпеки при технічному 
обслуговуванні та ремонті устаткування вертикальних 
стовбурів шахт.

НПАОП 10.0-5.35-95 Інструкція з навчання працівників шахт.
НПАОП 10.0-5.36-96 Інструкція зі складання паспортів виїмкової дільниці, 

проведення та кріплення підземних виробок.

НПАОП 10.0-5.37-13
Інструкція з електропостачання і застосування 
електроустаткування в провітрюваних ВМП тупикових 
виробках шахт, небезпечних за газом.

НПАОП 10.0-5.38-13 Інструкція з безпечного проведення робіт у підземних 
електроустановках.

НПАОП 10.0-5.39-13
Інструкція із застосування електроустаткування в 
рудниковому нормальному виконанні та 
електроустаткування загального призначення в шахтах, 
небезпечних за газом або пилом.

НПАОП 10.0-5.40-13 Інструкція з облаштування, огляду й вимірювання 
опору шахтних заземлень.

НПАОП 10.0-5.41-13
Інструкція з визначення струмів короткого замикання, 
вибору і перевірки уставок максимального струмкового 
захисту в мережах напругою до 1200 В.

НПАОП 10.0-5.42-13
Інструкція з електропостачання і застосування 
електроустаткування на шахтах, небезпечних за 
раптовими викидами, що розробляють круті пласти.

НПАОП 10.0-5.43-13 Інструкція з перевірки максимального струмового 
захисту шахтних апаратів.

НПАОП 10.0-5.44-13 Інструкція з огляду та ревізії рудникового 
вибухобезпечного електроустаткування.

НПАОП 10.0-5.45-13 Інструкція із запобігання та локалізації вибухів 
вугільного пилу.

НПАОП 10.0-5.46-14
Інструкція з реверсування вентиляційного струменя і 
перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних 
установок.

НПАОП 10.0-7.05-90 Керівництво щодо боротьби з ендогенними пожежами 
на шахтах Мінвуглепрому СРСР.

НПАОП 10.0-7.06-86 Вказівка про порядок і контроль безпечного ведення 
гірничих робіт у небезпечних зонах.

НПАОП 10.0-7.08-93 Керівництво щодо проектування вентиляції вугільних 
шахт.

НПАОП 10.0-7.09-82
Тимчасові вимоги безпеки до основного гірничо -  
транспортного обладнання для вугільних та сланцевих 
шахт.

НПАОП 10.0-7.10-80
Тимчасові вимоги безпеки до технології та засобів для 
спуску негабаритних вантажів під вантажними 
посудинами.

НПАОП 10.0-7.11-80 Єдині вимоги до сигналів і знаків у підземних виробках
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і на шахтному транспорті.
НПАОП 10.3-1.01-87 Правила безпеки праці на підприємствах торф’яної 

промисловості.

НПАОП 10.3-3.01-80
Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
робітникам і службовцям торфозаготівельних та 
торфопереробних підприємств.

НПАОП 15.0-1.01-17 Правила охорони праці для працівників, зайнятих на 
роботах зі зберігання та переробки зерна.

НПАОП 15.0-3.01-07
Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту для працівників кондитерського, 
хлібопекарного та макаронного виробництва.

НПАОП 15.0-3.02-98
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівника елеваторної, борошномельно- 
круп’яної і комбікормової промисловості.

НПАОП 15.0-3.09-98

Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту в харчовій 
промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро- 
горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново- 
ферментаційне, парфюмерно-косметичне та ефіролійне 
виробництво).

НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників 
м’ясопереробних цехів.

НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв 
забою та первинної обробки тваринницької сировини.

НПАОП 15.3-1.17-72
Правила і норми техніки безпеки та виробничої 
санітарії для харчоконцентратної і овочесушильної 
промисловості.

НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних 
підприємств.

НПАОП 15.3-1.22-82 Правила безпеки для виробництва сухого пектину.
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва.
НПАОП 15.4-1.07-78 Правила безпеки та виробничої санітарії у виробництві 

дистильованих натуральних жирних кислот.
НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів.
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом 

пресування та екстракції.
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по 

переробці молока.
НПАОП 15.62-1.04-97 Правила безпеки при виробництві крохмалепатокової 

продукції.
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва.

НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних 
та макаронних виробів.

НПАОП 15.8-1.28-72 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в 
цукровій промисловості.

НПАОП 15.89-1.12-74 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії для
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підприємств дріжджової промисловості.
НПАОП 15.89-1.23-73 Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у 

виробництві харчових кислот.
НПАОП 15.9-1.27-12 Правила охорони праці для виноробного виробництва.

НПАОП 15.9-1.28-17 Правила охорони праці для працівників виробництва 
солоду, пива та безалкогольних напоїв.

НПАОП 01.0-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському 
виробництві

НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві

НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство

НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата 
худоба

НПАОП 01.2-1.11-12 Правила охорони праці у тваринництві. Конярство

НПАОП 01.41-1.01-01
Правила охорони праці під час технічного 
обслуговування та ремонту машин і обладнання 
сільськогосподарського виробництва

НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком 
(аміачною водою)

НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в 
сільському господарстві

НПАОП 01.41-1.11-10 Правила безпечної експлуатації насосних станцій 
водогосподарських систем

НПАОП 01.50-1.04-98 Правила охорони праці для господарств звірівництва

НПАОП 55.0-1.02-96 Правила охорони праці для підприємств громадського 
харчування

НПАОП 55.0-1.14-98 Правила охорони праці для заготівельних складів і 
приймальних пунктів вторинної сировини

НПАОП 55.0-1.34-02 Правила безпеки праці під час закладання на зберігання 
та первинної обробки плодоовочевої продукції

НПАОП 73.1-1.11-12 Правила охорони праці під час роботи в хімічних 
лабораторіях

Інформація щодо спроможності здійснювати:

Навчання з питань охорони праці:
- посадових осіб і працівників інших суб’єктів господарювання;
- спеціальне навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 

господарювання;

Адміністративно-технічні приміщення:

1) Актова зала (тренінг-кімната для слухачів) -  62,60 м2;
2) Навчальний кабінет для слухачів (кімната № 301) -  33,30 м2.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Серверне обладнання:

Центральний сервер баз даних PY RX600S3/X 7130М SAS 4xXeon МР 
7130М 3.20GHz 8MB 800MHz. 8GB 4x2GB Base DDR2 PC2-3200 rg d ECC.

Сервер Типу 3: Центральний сервер резервування PY RX200S3/X 5140, 
2xXeon DP 5140 2.33GHz 4MB 1333MHz, 4GB 4x1GB Base FBD667 PC2-5300F 
d ECC, CD-RW/DVD ATAPI slimline, 2xHD SATA 3Gb/s 160GB 7.2k hot plug 
3.5, RAID; SCSI Ctr U160 1-ch int/ext lp, FDD USB (external).

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування 
телекомунікаційною мережею та поштовими серверами Ops Mgr Std Ops Mgmt 
Lie 2007 English OLP.

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування 
телекомунікаційною мережею та поштовими серверами Ops Mgr Ent Ops Mgmt 
Lie English OLP.

Операційна система для центральних серверів адміністрування та 
керування Windows Svr Std 2003 Russian OLP with 15 Windows Server CAL 2003 
Russian OLP.

Сервер Типу 5: Центральний сервер проксі, додатків, адміністрування 
PY RX200S3/X 5140, 2xXeon DP 5140 2.33GHz 4MB 1333MHz, 4GB 4x1GB Base 
FBD667 PC2-5300F d ECC, CD-RW/DVD ATAPI slimline, 4xHD SAS 3Gb/s 
160GB 10k hot plug 2.5.

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування
телекомунікаційною мережою та поштовими серверами Ops Mgr Std Ops Mgmt 
Lie 2007 English OLP.

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування
телекомунікаційною мережою та поштовими серверами Ops Mgr Ent Ops Mgmt 
Lie English OLP.

Операційна система для центральних серверів адміністрування та
керування Windows Svr Std 2003 Russian OLP with 15 Windows Server CAL 2003 
Russian OLP.

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування
телекомунікаційною мережею та поштовими серверами Ops Mgr Server 2007 07 
English OLP w/SQL.

Комплект програмного забезпечення Microsoft ISA Server 2006 
Сервер Типу 6: Центральний сервер пошти PY RX200S3/X 5140, 2xXeon DP 
5140 2.33GHz 4MB 1333MHz, 8GB 8x1GB Base FBD667 PC2-5300F d ECC, CD- 
RW/DVD ATAPI slimline, 4xHD SAS 3Gb/s 160GB 10k hot plug 2.5.
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Операційна система для центральних серверів баз даних та додатків 
Windows Server Ent 2003 R2 English OLP with 10 Windows Server CAL 2003 
OLP.

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування
телекомунікаційною мережею та поштовими серверами Ops Mgr Std Ops Mgmt 
Lie 2007 English OLP.

Програмне забезпечення моніторингу та автоматичного керування
телекомунікаційною мережею та поштовими серверами Ops Mgr Ent Ops Mgmt 
Lie English OLP.

Поштовий сервер Exchange Enterprise Svr 2007 English OLP with Exchange 
CAL 2007 All Languages OLP.

Мережеве обладнання:
Центральний маршрутизатор доступу C1SC02821-SECK9 2821 Security 

Bundle, Adv Security, 64F/256D SMARTNET.
Центральний комутатор центральної мережі WS-C3560G-24TS-S Catalyst 

3560 24 10/100/1000Т+4 SFP Standart Image.
Комутатор робочих груп центральної мережі WS-C3560G-24TS-S Catalyst 

3560 48 10/100/10+4 SFP Standart Image with 1000BASE-T SFP.
Система керування Cisco Works Small NMS Solution, Inch WUG 8, CV 6.0, 

RME 3.5.
Робочі станції:
5 Робочих станцій Intel Pen Dual CPU F2140 1.6 GHr 2 Gb Combo DVD 

10/100, Windows XP Pro.
Програмне забезпечення офісних додатків Windows Office Pro 2007 

Win32 OLP A GOVT.
16 Робочих станцій Intel Pen E3400 2,6 GHr 2 Gb, Combo DVD, 10/100, 

Windows XP Pro.
Програмне забезпечення офісних додатків Microsoft Office 2003 Win32 

Russian Academic OPEN NO Level.
10 Робочих станцій GP4 G540 2,5 GHr 1,89 Gb, Combo DVD, 10/100, 

Windows 7 Pro.
Програмне забезпечення офісних додатків Windows Office Pro 2007 

Win32 OLP A GOVT.
Інше:
Ноутбук ASUS F3KA
Проектор ViewSonic PJD6531 w
МФУ Samsung SCX-4200
Факс SHARP F055
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Програмне забезпечення офісних додатків Windows Office Pro 2007 
Win32 OLP A GOVT.
(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

засобів індивідуального захисту, -правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Перевірка знань посадових осіб і спеціалістів інших суб’єктів 
господарювання проводиться комісією Головного управління Держпраці 
України у Дніпропетровській області, оформлюється відповідним протоколом, 
видаються посвідчення встановленого зразка.

Я.Б. Сторож
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці ______  2018 р.

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.


