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ДЕКЛАРАЦІЯ 0 5 Й® 2018 ~ ~ ~  •"f î ? î
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН ОЮ  
ВІДПОДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БУДІВЕЛЬНА КОМ ПАНІЯ ПРО М М ЕРЕЖ І»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49000, м. Дніпро вул. Набарежна Перемоги. 86А; 41493111, Никифоренко Ольга 
В’ячеславівна, (067)566-44-44,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
zamenatrub@ua. fm__________________________________________________

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; 
в межах Дніпропетровської обл. на об’єктах Замовника

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 має__________________________________________________________
(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, Никифоренко Ольга В’ячеславівна_________________________
(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 піпиишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Ремонт водозбірних споруд; продавлювання тунельних конструкцій під будинками, 
спорудами, магістралями, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій; роботи в колодязях, 
траншеях, котлованах, камерах; земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 
метри або в зоні розташування підземних комунікацій; зварювальні роботи; роботи, 
що виконуються на висоті понад 1,3 метра.________________________________________

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



Установка горизонтально спрямованого проколу «Катюша П50» з комплектом 
ЗІП 2014 р. випуску, виробництво Україна:- експлуатується за договором оренди 
техніки ОТ/1 від «26» лютого 2018 р. з ТОВ «Спепгазсервіс»;

статковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
установка для горизонтально спрямованого проколу «Ditch Witch Р80» з 

комплектом ЗІП, 2011 р. випуску, аналог, виробництво Україна: - експлуатується за 
договором оренди техніки ОТ/1 від «26» лютого 2018 р. з ТОВ «Спецгазсервіс».

екскаватор (JCB Зсх, 2008 p. 44382АЕ в., Китай, реєстрація в Головному 
управлінні Держспоживслужби Дніпропетровській області);- експлуатується за 
договором оренди техніки ОТ/1 від «26» лютого 2018 р. з ТОВ 
«Спецгазсервіс»;______

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
Кількість робочих місць 8

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
у тому числі тих на яких існує ризик виникнення травм З

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
не має_________________ _ _ _ __________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор -  Никифоренко О.В. пройшов перевірку знань з курсу «Охорона 
праці -  загальний курс» комісії з перевірки знань з питань ОП Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу навчання №1.05-18 ОП від 11.05.2018 
р.) у «Навчальний центр з охорони праці» ФОП Макаров Д.В;

Інженер з охорони праці Стельмах І. В пройшла перевірку знань з курсу «Охорона 
праці -  загальний курс» в комісії з перевірки знань з питань ОП Головного управління 
Держпраці у Київській області (витяг з протоколу №81-44817 від 15.12.2017 р.), навчання 
у «НВЦ Професійна безпека»; НПАОП 40.1-1.21-98 « Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила пожежної безпеки України» (протокол № 125 від 27.10.2017р) 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ 
«УКК ПроФіЛайн»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (протокол № 98 від 17.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., навчання у ТОВ «УКК ПроФіЛайн»; НПАОП 0.00-1.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 
36 від 11.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., 
навчання у ТОВ «УКК ПроФіЛайн»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (протокол № 99 від 
09.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., 
навчання у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» (протокол № 121 від 30.04.2018р.) комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК 
ПрофіЛайн»;

Майстер дільниці Пасічник В.Ф.. пройшов перевірку знань з курсу «Охорона праці -  
загальний курс» в комісії з перевірки знань з питань ОП Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (виписка з протоколу №118 від 10.05.2018 р .) . навчання у 
ТОВ «УКК ПрофіЛайн»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання



робіт на висоті» (виписка з протоколу №116 від 08.05.2018 р.) комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК ПроФі Лайн»: НПАОП 0.00-1.11- 
85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 
36 від 11.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл .. 
навчання у ТОВ «УКК ПроФі Лайн»: НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві ШБШ» (виписка з протоколу № 96 від 
13.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання 
у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» (виписка з протоколу №121 від 30.04.2018р.) комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК 
ПрофіЛайн»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила 
пожежної безпеки України» (посвідчення № 03157 від 14.05.2018р) комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК ПрофіЛайн».

Виконроб Хитренко В.Ю. пройшов перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний 
курс» комісії з перевірки знань з питань ОП Головного управління Держпраці у 
Дніпорпетровській області (виписка з протоколу №118 від 10.05.2018 р.) . навчання у ТОВ 
«УКК ПрофіЛайн»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»: «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила 
пожежної безпеки України» (посвідчення № 03158 від 14.05.2018р) комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»; 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 
98 від 17.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл. 
навчання, у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»: НПАОП 0.00-1.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 36 від 11.04.2018р.) комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК 
ПрофіЛайн»: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДБН В.2.5.-20- 
2001 Газопостачання (протокол № 105 від 24.04.2018р.) комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»; НПАОП 45.2-7.02- 
12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ЇЇБН)» (протокол № 96 від 13.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (виписка з протоколу № 121 від 
30.04.2018р.) комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання 
у ТОВ «УКК ПрофіЛайн»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» (протокол № 142 від 30.04.2018р.) комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. навчання у ТОВ«УКК
ПрофіЛайн»;________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом №21-1 та №21-2 від 11.06.2018р. відповідальною особою за видачу наряд- 
допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки призначено мастера Пасічника В.Ф. та 
виконроба Хитренко В.Ю.

Наказом №21-2 від 11.06.2018р. відповідальною особою по затвердженню наряд-допусків 
на виконання робіт підвищеної небезпеки призначено головного інженера Сачука С. А., що 
пройшов перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс»; НПАОП 0.00-1.11 -85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»: НПАОП 0.00-
1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 45.2- 
7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
ГИКНУ»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
комісією ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ» (протокол навчання № 10 від 11.06.2018 р.)

Наказом по підприємству № 31 від 06.06.2018р. відповідальним за виконання робіт з 
ремонту водозбірних споруд: робіт в колодязях, траншеях, котлованах, камерах; 
земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування



підземних комунікацій; зварювальних робіт; робіт, що виконуються на висоті понад
I,3 метра призначено майстра дільниці Пасічника В.Ф.

Наказом по підприємству № 31-2 від 07.06.2018 р. відповідальним за виконання робіт 
з продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями, 
крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій призначено бурового майстра Мельника П.А 
(кваліфікація гірничого інженера №НР 11586984 від 25.06.1999 р.). який пройшов 
навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс» (виписка з 
протоколу №108 від 05.06.2018р.) в ТОВ «УК СПЕКТР»; НПАОП 45.2-7.02-12 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» 
(протокол № 07 від 11.06.2018рЛ комісією з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«БК ПРОММЕРЕЖІ» (далі - комісія ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ»): НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол № 08 
від 30.05.2018рЛ комісією ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ»; НПАОП 0.00-1.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол № 09 від 
01.06.201 8рЛ комісією ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ».

Наказом №35-2 від 11.07.2018р. до виконання зварювальних робіт допущено 
газоелектрозварника Рябоконь О.В.. який пройшов навчання у ТОВ «УК Спектр» 
(посвідчення газоелектрозварника №0786 від 24.04.2018р, допущений до ручної дугової 
зварки котлів, технологічних трубопроводів, систем газопостачання с Р менш. 0.6 МПа 
терміном на 1 рік з подальшою черговою переатестацією) пройшов перевірку знань з 
питань пожежної безпеки згідно наказу МВС України №1417 від 30.12.2014р. у ТОВ «УК 
Спектр», виписка з протоколу №188 від 06.06.2018р.. пройшов перевірку знань з «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» у ТОВ «УК Спектр» виписка 
з протоколу № 101 від 29.05.2018р комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл. Наказом №35-3 від 11.07.2018р. монтажника зовнішніх 
трубопроводів Терешенко Е.І. машиніста устаткування для продавлювання та 
горизонтального буріння грунту Шайдець О.В. допущено до робіт з ремонту водозбірних 
споруд; робіт з продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, 
магістралями, крім земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в 
зоні розташування підземних комунікацій; робіт в колодязях, траншеях, котлованах, 
камерах; робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра згідно наказу № 24 від 
08.06.2018р. Терешенко Е.І. Шайдець О.В. пройшов навчання та перевірку знань з 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс». НПАОП 0.00-1.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві 
(ДБН)» . НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». НПАОП 0.00-1.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» комісією ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ» (протоколи навчання № 
01.02.03.04.05.06 від 11.06.2018 р.)

Наказом №33-2 від 11.07.2018р. до робіт що виконуються на глибині понад 2 метри 
або в зоні розташування підземних комунікацій допущений тракторист-машиніст 
Мацюк В. О. (посв. № 0077062. кваліф. св-во № НР50351220 від 23.05.2018рЛ. який 
пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці -  загальний курс» (виписка 
з протоколу №01 від 11.06.2018р.) НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН)» (протокол № 03 від
I I.06.2018р.) комісією ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ».___________________________

з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наказом №22-2 від 07.06.2018р. у ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ» створена і затверджена 
комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії -



директор Никифоренко О.В.. члени комісії: інженер з охорони праці Стельмах І.В, 
майстер дільниці Пасічник В.Ф, виконроб Хітренко В.Ю. Наказом №27 від 11.07.2018р. 
на підприємстві створена служба охорони праці, функції служби покладено (за 
сумісництвом) на інженера з охорони праці Стельмах І.В.

Всі працівники ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ». що виконують види робіт які декларуються - 
проходять навчання, стажування на робочому місці, перевірку знань (законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти пі явиптеної небезпеки» та прийнятих до них нормативно-правових актів в об’ємі 
виконуваних робіт. НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (ДЕН)», НПАОП 0.00-1.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт») та інструктажі згідно «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників 
комісією ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ»

Наказом №22-4 від 07.06.2018р введено в дію 29 інструкцій з охорони праці за 
професіями та видами робіт які виконуються на підприємстві, в тому числі з виконання 
робіт заявлених в декларації:

Інструкція з надання домедичної допомоги при нещасних випадках на виробництві №3
Інструкція про заходи пожежної безпеки №5
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №6
Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації запобіжних поясів №7
Інструкція з охорони праці при експлуатації ручних електромашин, ручного
електроінструменту, переносних електросвітильників та подовжувачів №9
Інструкція з охорони праці для електрозварника №8
Інструкція з охорони праці про заходи безпеки при виконанні робіт з ручним 
інструментом та пристроями №12
Інструкція з охорони праці про заходи безпеки при виконанні робіт в колодязях та 
камерах №15
Інструкція з охорони праці з управління пультом установки горизонтально-спрямованого 
буріння № 19
Інструкція з охорони праці про заходи безпеки при виконанні робіт горизонтально- 
спрямованого буріння №20
Інструкція з охорони праці при виконані земляних робіт №21 
Інструкція тракториста-машиніста № 10;
Інструкція з охорони праці при газонебезпечних роботах № 4;________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 22-6 від
07.06.2018 р. «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці», «Програма 
вступного інструктажу». «Програма проведення первинного інструктажу на робочому 
місці», «Про перелік робіт з підвищеною небезпекою», «Про затвердження інструкції з 
охорони праці».

З працівниками підприємства проводяться інструктажі з охорони праці (вступний 
інструктаж, первинний інструктаж, повторний інструктаж, позачерговий інструктаж, 
цільовий інструктаж).

На підприємстві ведуться наступні журнали:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці 
» Журнал протоколів перевірки знань.



* Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків.
« Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
» Журнал реєстрації інструктажів на робочому місць
* Журнал реєстрації видачі нарядів допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
ін.

Працівники ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ». які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом згідно НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безкоштовної 
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам, зайнятим у будівельному виробництві (зі змінами): газоаналізатор УМ-005, 
лапма ЛБВК - 1 шт.( паспорти та інструкції з експлуатації в наявності), каски будівельні, 
шлангові протигази ізолюючі ПІН-1С. за інв. № 1340, 1341, 1342, набори слюсарного 
інструменту, пояса запобіжні 1 ПП-Б зав. №1Б,2Б,ЗБ протокол №740/1350-1352 дата 
виготовлення грудень 2017р. и драбина пройшли випробування комісією ТОВ «БК 
ПРОММЕРЕЖІ» протокол № 233/1-18 від 12.06.2018р.. риштування будівельні (огляд 
проводиться кожен раз після установки), канати, уловлювачі з вертикальними канатами, 
респіратори, костюм комбінований, спецодяг утеплений, рукавиці бавовняні, рукавиці 
комбіновані, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказом №18 від
11.06.2018 р. на підприємстві ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ» створено комісію з прийняття та 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на 
иі ттпові гтність вимогам нормативних документів.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, 
що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з 
експлуатації на зварювальний апарат Патон ВДИ-250Р зав. № 25364. 2014р. кутова 
шліфмашина НкасЬі зав. № 26894. 2017р. протокол № 135 від 12.06.2018 р. перевірки 
ізоляції зварювального обладнання, гайковерт пневматичний БТ 5583. інв. №12346. зав. 
№25364. 2016 р.. ключі гаєчні. молоток відбійний зав. №25357. 2015 р. лопати, різак Р1. 
2016 р.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
- проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;
- проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.

Всі працівники ТОВ «БК ПРОММЕРЕЖІ» перед прийомом на роботу проходять 
попередній медичний огляд, в майбутньому плануються періодичні медичні огляди.

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення Закон 
України «Про об’єкти підвищеної небезпеки». Закон України «Про охорону праці». 
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
пі тшитттеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткований 
пі лгииптеної небезпеки». Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 
25 серпня 2010 р. №725 і від 26 жовтня 2011 р. №1107 (затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48). НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
пі гтитпеною небезпекою. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 
0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. НПАОП 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення 
про навчання з низань охорони прані. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про



комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів, що діють на підприємстві. НПАОП 0.00-7.11- 
12 Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників. 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті”. ЛБН АЗ.З-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві”.

На підприємстві створений куточок охорони праці забезпечений плакатами, 
розроблені програми навчання та перевірки з питань охорони праці, розроблені текстові
білети з перевірки знань з питань охорони праці.____________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(т&іїс)

Л ' РЄ 20$р.
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Декларація зареєстрована у 
територіальному органі Держпраці *

№ /< Ґ . ^

обліку суб’єктів господарювання у

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.”.


