
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
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Відомості про роботодавця — 6 ЯИП 2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ  
СФЕРА СТРОЙДИЗАЙН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Виконкомівська, будинок 24А, приміщення?!,
ЄЛРПОУ: 40901844, керівник Хуторської/ Борислав Михайлович, т. (0562) 31-85-53, адреса електронної 
пошти: $$с12014(а)і. иа
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса 
ел.
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; 
місто Дніпро, Дніпропетровська область, та територія України згідно з укладеними договорами. 
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 проводилось 
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не пуоводився.

(дата проведення аудиту)
Я,_____________________Хуторськой_____________________Борислав_____________________Михайлович

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

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, то виконуються на висоті понад 1.3. метра;
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри;
- Роботи верхолазні та скелелазі.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В,
- Зварювальні роботи.

(найменування видів 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 
кількість робочих місць : 18, на яких існує ризик виникнення травм : 12

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



виробниче пріміщення розташоване за адресою:
Дніпропетровська облміст о Дніпро мдмін. будівля, виробничі об’єкти, розташовані на території 
України, на місцях виконання робіт підвищенної небезпеки, згідно договорів підряду.

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Директор Хуторськой Борислав Михайлович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов навчання на 

знання Законів України «Про загально обов ’язкове державне соціалене страхування», «Про об ’єкти 
підвищенної небезпеки» (протокол № 105/48/2018 від 21 травня 2018р.):
«Правила охорони прані при виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт НПАОП 0.00-1.15-07» 
(витяг з протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.); «Правила безпеки систем газопостачання 
НПАОП 0.00-1.76-15 » (витяг з протоколу № 10/1-18 від 23 лютого 2018р).; «Правила безпеки і 
безпечної експлуатації посудин,що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 » (витяг з протоколу 
№ 12/4-18 від 21 березня 2018р.); «Правила охорони праці підчас експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу 
№ 31-18 від Об червня 2018р.); «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» IV групи з 
електробезпеки (витяг з протоколу №27-18 від 23.травня 2018р.), (наказ № 68 від 21.03.2018 року; 
перевірка знань проводилася комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; Система 
стандартів безпеки праці Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДБН)НПАОП 45.2-
7.02-12. витяг з протоколу №6/1-18 від 05 лютого2018р.).

Головний інженер Одинський Вячеслав Георгійович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов 
навчання па знання Законів України «Про загально обов ’язкове державне соціалене страхування», 
«Про об’єкти підвищенної небезпеки» (протокол № 17-17-2 від 27квітня 2017р.);
«Правша охорони праці при виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт НПАОП 0.00-1.15-07» 
(витяг з протоколу № 5-17 від 16 лютого 2017р.); «Правила безпеки систем газопостачання 
НПАОП 0.00-1.76-15 » (витяг з протоколу № 38-15 від 26 листопада 2017р.); «Правша безпеки і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 » (витяг з протоколу 
№ 16-17/1 від 20 квітня 2017р.); «Правша охорони праці підчас експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу 
№ 31-18 від 06 червня 2018р.); «Правіша безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правил технічної експлуатації споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» IV групи з 
електробезпеки (витяг з протоколу №27-18 від 23.травня 2018р.,) (наказ № 68 від 21.03.2018 року; 
перевірка знань проводшася комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; Система 
стандартів безпеки праці Охорона праці і промислової безпеки у будівництві (ДЕН)НПАОП 45.2-
7.02-12. витяг з протоколу №6/1-18) від 05 лютого2018р.)

Начальник будівельно - монтажної дільниці з покладанням обов’язків виконроба 
загальнобудівельних робіт (будівельна монтажно - налагоджувальна дільниця) Пухкало Олег 
Григорович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов навчання на знання Законів України «Про 
загально обов’язкове державне соціалене страхування», «Про об ’єкти підвищенної небезпеки» 
(протокол № 32-18 від 14 червня 2018р).; «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.); «Правила безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 » (витяг з протоколу № 36/1-18 від 15червня 2018р.); «Правша 
безпеки і безпечної експлуатації посудин ,що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 » (витяг з 
протоколу № 12/4-18 від 21 березня 2018р.); «Правша охорони праці підчас екстуатаиії 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80- 
18» (витяг з протоколу № 31-18 від 06 червня 2018р.); «Правила безпечної екстуатаиії 
електроустановок споживачів», «Правіш технічної експлуатації споживачів», «Правил пожежної 
безпеки в Україні» IVгрупи з електробезпеки (витяг з протоколу №27-18 від 23.травня 2018р.) (наказ 
№ 68 від 21.03.2018 року; перевірка знань проводишся комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області; Система стандартів безпеки прані Охорона праці і промислової безпеки у будівництві 
(ДБН)НПАОП 45.2-7.02-12. витяг з протоколу №6/1-18) від 05 лютого2018р.)



Виконроб Желнін Олексій Васильович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов навчання на 
знання Законів України «Про загально обов ’язкове державне соиіалене страхування», «Про об’єкти 
підвищенної небезпеки» (протокол № 32-18 від 14 червня 2018р.), ).; «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.); 
«Правила охорони праиі підчас експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу № 31-18 від Об червня 2018р).: 
«Правила охорони праиі під час роботи з інструментами та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 ( 
витяг з протоколу № 27/1-18 від 23 травня 2018р.); «Правша безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації споживачів», «Правил пожежної 
безпеки в Україні» IVгрупи з електробезпеки (витяг з протоколу №27-18 від 23.травня 2018р.)

Виконроб Живолуп Олександр Віталійович, в ДП «Приніпровський ЕТЦ» пройшов навчання 
на знання Законів України «Про загально обов’язкове державне соціалене страхування», «Про 
об’єкти підвищенної небезпеки» (протокол № 17-17-2 від 27квітня 2017р.):
«Правіші охорони праиі при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу №  
5-17 від 16 лютого 2017у).; «Правила охорони праиі підчас експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу 
№ 31-18 від 06 червня 2018р).)

Відповідальним особою за функції охорони праці призначено Фахівця з охорони праиі 
Прасолову Людмила Віталіївна, (наказ № 1 — ОП від 19.02.2018 р.), яка в ДП «Приніпровський ЕТЦ» 
пройшла навчання на знання Законів України «Про загально обов’язкове державне соціалене 
страхування». «Про об ’єкти підвищенної небезпеки» (протокол № 105/48/2018 від 21 травня 
2018р.): «Правила охорони праці підчас експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу № 31 -18 від 06 червня 
2018р.): «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин .що працюють під тиском НПАОП 0.00- 
1.59-87 » (витяг з протоколу № 12/4-18 від 21 березня 2018р.); «Правила охорони праці при виконанні 
робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.); «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
споживачів». «Правил полсежної безпеки в Україні» IV групи з електробезпеки (витяг з протоколу 
№33-17-44 від 26 червня 2017р.); Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислової 
безпеки у будівництві (ДБН)НПАОП 45.2-7.02-12. витяг з протоколу №6/1 -18) від 05 лютого2018р.

Наказом № 2 від 19.02.2018 р.. створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони 
праиі. правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці працівників товариства. атестована з 
питань охорони праці та відповідних НПАОП. Голова комісії - Директор Хуторськой Борислав 
Михайловичівна, Члени комісії є: Головний інженер Одинський Вячеслав Георгійович, Начальник 
будівельно - монтажної дільниці з покладанням обов’язків виконроба загальнобудівельних робіт 
(будівельна монтажно - начагоджувальна дільниця) Пухкало Олег Григорович, Фахівець з охорони 
праці Прасолова Людмила Віталіївна.

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті понад 1.3. метра, призначено 
начальника будівельно - монтажної дільниці Пухкало О. Г., (наказ № 10 -  ОП від 20.02.2018 у.); який 
пройшов перевірку знань з питань охорони праиі з курсу «Правила охорони праці при виконанні робіт 
на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу № 24-18 від 14 травня 2018р.);

Відповідальною особою за зварювальні роботи та експлуатацію зварювачьбного обладнання 
призначено начаїьника будівельно - монтажної дільниці Пухкало О. Г., (наказ № 12 -  ОП від 
20.02.2018 у.). який пройшов перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правила безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 » (витяг з протоколу № 36/1-18 від 15червня 2018р.);

Відповідальною особою за зварювальні роботи з правом видачі наряду допуску, та 
експлуатацію газового обладнання призначено начальника будівельно - монтажної дільниці Пухкало 
О. Г., (наказ № 12 -  ОП від 20.02.2018 р.):

Відповідальною особою за електрогосподарство, та експлуатацію газового обладнання 
призначено виконроба Желніна О.В., (наказ № 8 -  ОП від 20.02.2018 у.), який пройшов перевірку знань



з питань охорони праці з курсу «Правша безпечної екстуатаиії електроустановок споживачів», 
«Правил технічної екстуатаиії споживачів», «Правіш пожежної безпеки в Україні» IV групи з 
електробезпеки (витяг з протоколу №27-18 від 23.травня 2018р.)

Відповідальною особою за утриманням в технічно справному стані устаткування 
вантажопідіймальних машин та безпечну їх екстуатаиію та знімних вантажозахотювальних 
пристроїв і тари -  головного інженера Одинского В.Г., (наказ № 9 -  ОП від 20 . 02.2018р.), який 
пройшов перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правила охорони праиі підчас екстуатаиії 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80- 

18» (витяг з протоколу № 31-18 від Об червня 2018р .);

Відповідальною особою за організацію безпечного проведення робіт за допомогою 
вантажопідіймальних машин - начальника будівельно - монтажної дільниці Пухкало О.Г, (наказ №  
9 — ОП від 20 . 02.2018  р.), який пройшов перевірку знань з питань охорони праиі з курсу «Правила 
охорони праці підчас екстуатаиії вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу № 31-18 від Об червня 2018р.);

Відповідальною особою за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів 
вантажопідіймальними машинами -виконроба Желніна О.В. який пройшов перевірку знань з 
питань охорони праці з курсу «Правіша охорони прсщі підчас екстуатаиії вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18» (витяг з протоколу 
№ 31-18 від 06 червня 2018р).:

Відповідальною особою за безпечне проведення земляних робіт, що виконуються на глибині 
понад 2 метри - виконроба Живолупа О.В.. .), який пройшов перевірку знань з питань охорони прсщі 
з курсу «Про загально обов’язкове державне соціалене страхування», «Про об’єкти підвищенної 
небезпеки» (протокол № 17-17-2 від 27квітня 2017р.);

Відповідальною особою за безпечне проведення верхолазних та скелелазних робіт та безпечну 
їх екстуатаиію обладнання та пристроїв -  головного інженера Одинского В.Г., (наказ № 10 -  ОП 
від 20.02.2018 о.), який пройшов перевірку знань з питань охорони прсщі з курсу «Правила охорони 
праиі при виконанні робіт на висоті та верхолазних робіт НПАОП 0.00-1.15-07» (витяг з протоколу 
№ 5-17 від 16лютого 2017р.);

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

Наказом на підприємстві №3 - ОП від 10.04.2018 р., затверджено положення про: 
положення про службу охорони праиі:

- положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праиі;
- положення про систему управління охороною праиі (СУОП);

положення про роботу «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 
0.00- 4.15-98):
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праиі» (НПАОП 0.00- 4.01-08);

Робітники підприємства проходять навчання та переврку знань та відповідні інструктажі з питань 
охорони праці.

Протокол № 1 від 11.06.2018 р.. постійно діючою комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
підприємства було проведено перевіку знань Законів України «Про загально обов’язкове державне 
соціалене страхування», «Про об’єкти підвищенної небезпеки», монтажників: Забуги А. А., 
Моржевського О.О., Семенова А. Ю.. Науменко М.В., зварника Ванін Е.Ю.. верхолази -  скелелази: 
Бабельчука Д.О., Сапріко А.С.

Протокол № 2 від 11.06.2018 р.. постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
зварника Ваніна Е.О.. з «Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 ».



Протокол № 2 віл і 1.06.20і 8 р., постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
зварника Ваніна Е.О.. з «Правил безпеки систем газопостачання 1ІПАОІІ 0.00-1.76-15 ».

Протокол № 3 від 12.06.2018 р.. постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
монтажників: Забугі А. А.. Моржевського О.О., Семенова А. Ю.. Науменко М.В.. верхолази -  
скелелази: Бабельчука Д.О.. Сапріко А.С.. з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07».

Протокол № 4 від 13.06.2018 р., постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
робітників: зварника Ваніна Е.О.. Науменко М.В.. з «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації споживачів». «Правил пожежної 
безпеки в Україні» IV групи з електробезпеки.

Протокол № 5 від 13.06.2018 р.. постійно діючою комісії підприємства проведено перевіку знань 
монтажників: Забугі А. А.. Моржевського О.О.. Семенова А. ІО.. Науменко М.В.. верхолази — 
скелелази: Бабельчука Д.О.. Сапріко А.С.. зварника Ваніна Е.О.. з «Правила охорони праці підчас 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
НПАОП 0.00-1.80-18».

Наказом на підприємстві № 4 - ОП від 19.02.2018 у.. переглянуто та введені вдію інструкції з 
охорони праці з:

- Інструкція № 1 вступного інструктажу;
Інструкція № 2 з пожеженої безпеки:
Інструкція № З щодо надання долікауняпноїї допомоги:
Інструкція № 4 з охорони праці для електромонтера;
Інструкція № 5  з охорони праці при роботі з електроінструментом;
Інструкція № б з охорони праиі для електрогазозварника;
Інструкція №7 з охорони праці під час виконання робіт на висоті 
Інструкція №8 з охорони праці під час монтажу та експлуатації риштувань та помостей; 
Інструкція №9 з охорони праиі для муляра; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, у тому чіслі та що 
використовується_______ пуп_______ виконанні_______ робіт_______ підвищеної_______ небезпеки

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

Працівники ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СФЕРАСТРОЙДИЗАЙН» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям. та засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Пояси запобіжні (пройшли 
випробування: пояс лямковий 2 ПЛ- 2 піт. Акт перевірки № 1 від 10.04.2018 р..). каски.
драбини((пройиті випробування .дробина металева, інв №3.4. Акт №3 від 10.04.2018р.). 
діелектричні рукавиці, калоші, килими, (пройшли випробування: у спеціалізованій лабораторії Акт 
№ 12/04. -18). трансформатор зварювальний, окуляри захисні із світофільтром марки «В». «Г» 
використовують за призначенням, зберігають у технічному справному стані, до вимог 
законодавства та нормативних документів з експлуатації виробників.
На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- уеєстуаиії інструкцій з охоуони пуаиі;

- видачі інструкцій з охоуони пуаиі;
- уеєстрації видачі исірядів-допусків на виконання уобіт підвищеної небезпеки;
- протоколів перевіуки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС
- уеєстуаиії нещасних випадків на виуобниитві:

У товауистві обладнано кабінет охоуони пусті, оснащений оугтехнікою. навчальними та 
наочними посібниками з охоуони пуаиі, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами пуо охорону праці, методичною і довідковою літературою.



навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з
питань трудового законодавства і охорони праці.
На підприємстві організовано і проводиться первинний медичний огляду працівників. Медогляд 
проходять ТОВ « Медінєест». На підставі результатів медогляду оформлюються і зберігаються 
«Картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду». При 
прийомі працівників на роботу у ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СФЕРАСТРОЙДИЗАЙН» 
проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і 
шкідливих виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу 
шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл 
відповідальності посадових осіб, то наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах 
забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо 
вказаних робіт підвищеної небезпеки. Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з 
питань охорони прсщі, в тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт. 
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони прсщі з 
плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з 
питань охорони праці за посадами та професіями. Матеріально-технічна база відповідає вимогам 
чинного Законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Бібліотечний фонд. Фонд 
нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони прсщі, стандартів 
(ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, тощо) та технічної документації 
Підприємства складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних 
носіях. Фонд систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.
ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «СФЕРАСТРОЙДИЗАЙН», провело перевірку та випробування 
інструмента і засобами індивідуального захисту, та видачо протоколи, а саме:

В наявності правила з охорони праиі відповідно до діючого реєстру НПАОП, а саме:

ЗУ №229-IVвід Закон України «Про охорону праці»
21.11.2002р.
Пост КМУ №1107 від Порядок видачі дозволів на виконання робіт
26.10.2011р підвищеної небезпеки та на експлуатацію(застосування
від 07лютого 2018 року N 48 машин , механізмів устаткування , підвищеної небезпеки.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями

НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

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 Типове положення про службу охорони праиі

НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт

НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів 

Наказ МОЗ №246 Порядок проведеная медичних оглядів працівників



Наказ міністерства Правила технічної експлуатації електроустановок
Палива і енергетики_______ споживачів
№273 від 16.05.2013р.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та 
промислової безпеки під час виконання робіт, підвищеної небезпеки небезпеки які 
декларуються.____________________________________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20_^р. № <& г. Л /  _______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


