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Додаток 8 
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету
Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРСПЛАВ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________ 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 36, код згідно з ЄДРПОУ 31646224,__________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Шевченко Ігор Миколайович, тел.: 790-75-00, факс: 790-75-15, іп1Ь@икг5р1ау.о^
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;

___________ 49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 36,___________
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 Приватне акціонерне товариство

(найменування страхової компанії,
«Українська пожежно-страхова компанія» строк дії до 05.06.2018р., Договір обов'язкового_______

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
страхування серії 1788-3 №ОПН-6142 від 05.06.2017 року_________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____не проводився
(дата проведення аудиту)

Я ,__________________________ Шевченко Ігор Миколайович_________________________
(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:

Радіологічний (дозиметричний) і піротехнічний контроль (п.1 додатку 6 до Порядку);__________
(найменування виду робіт

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 додатку 6 до Порядку);________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої_______
частоти (п.16 додатку б до Порядку);____________________________________________________
Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18 додатку 6 до Порядку);__________________________
Зварювальні роботи (п.19 додатку 6 до Порядку);_________________________________________
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Експлуатація технологічних транспортних засобів (п.5 додатку 7 Порядку),_____
а саме: навантажувачі вилкові R 70-25І «STILL», 2001 р.в., Німеччина -  2 одиниці

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
навантажувач вилковий RX 70-25 «STILL», 2010 р.в., Німеччина;______________

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
навантажувач вилковий R 70-40 «STILL», 2001 р.в., Німеччина;________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

навантажувачі вилкові R 70-80N «STILL», 2001 р.в., Німеччина -  2 одиниці;
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

навантажувач вилковий R 70-80 «STILL», 1996 р.в.. Німеччина;____________
навантажувач вилковий ДВ-179.33, 1989 р.в., Болгарія;___________________
навантажувач фронтальний L 509-779 «LIEBHERR », 2001 р.в., Німеччина;
навантажувач фронтальний Ь 509-779 «ЕІЕВНЕШІ », 2007 р.в., Німеччина;___________
навантажувач фронтальний І, 544-443 «ЕІЕВНЕИІ », 2007 р.в., Німеччина;_________
кількість робочих місць -  всього по підприємству 170, задіяних в заявлених роботах 84,

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 48_____________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
будівель і споруд (приміщень) -  8,___________________________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  цехів -  4, стр. підрозділів - 8.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Для виконання заявлених робіт на підприємстві розроблена та функціонує
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

система управління охороною праці, а саме : переглянуто та введено в дію «Положення про 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

службу охорони праці TQB «Укрсплав»» затверджено наказом 03.08.2017 р. №24, «Положення 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ТОВ «Укрсплав»» 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

затверджено наказом 03.08.2017 р. №23. Виконання функцій служби охорони праці покладено
наказом від 16.04.2018р. №13 на начальника відділу охорони праці Махнюка С.Ю.___________

______ Керівники та фахівці підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань______
охорони праці в установленому порядку.

Працівники підприємства мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих
навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи.

______ Працівники проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично,_________
______ Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та індивідуальними засобами захисту
згідно встановлених норм по НПАОП 27.0-3.01-08 і НПАОП 29.0.02-06.___________________

______ Працівники забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями._____________________
На підприємстві переглянуті та затверджені посадові інструкції та інструкції з ОП:
Інструкція з ОП для лаборанта спектрального аналізу лабораторії готової продукції. №01
Інструкція з ОП для сестри медичної. №02
Інструкція з ОП для старшого плавильника, плавильника свинцевих сплавів коротко- 
барабанної печі.

№04

Інструкція з ОП для транспортувальника, зайнятого транспортуванням шихти. №06
Інструкція з ОП для машиніста мостового крану. №07
Інструкція з ОП при роботі на висоті. №08
Інструкція з ОП для старшого плавильника, плавильника свинцевих сплавів дільниці 
рафінування та розливки свинцевих сплавів.

№09

Інструкція з ОП при виконання робіт з використанням сходів та драбин. №10
Інструкція з ОП проведенні вогневих робіт. №11
Інструкція з ОП для старшого плавильника, плавильника свинцевих сплавів дільниці 
виготовлення свинцевої стрічки.

№12
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Інструкція з ОП для транспортувальника шихти №13
Інструкція з ОП для водіїв автомобілів. №14
Інструкція з ОП для операторів (користувачів) ПЕВМ №15
Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню 
вантажів кранами.

№16

Інструкція з ОП для осіб, відповідальних за справний стан вантажопідіймальних кранів. №17
Інструкція з ОП для інженерно-технічних працівників, які здійснюють контроль за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів.

№18

Інструкція з ОП для слюсаря-ремонтника. №19
Інструкція з ОП керівників та інженерно-технічних робітників по забезпеченню безпечних 
умов праці.

№20

Інструкція з ОП для слюсаря з ремонту технологічного транспорту. №21
Інструкція з ОП для токаря. №22
Інструкція з ОП для комірника матеріального та інструментального складів. №23
Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання. №24
Інструкція з ОП для інженерно-технічних працівників, які здійснюють контроль за 
технічним станом та експлуатацією судин, що працюють під тиском.

№25

Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту й обслуговуванню електроустановок №26
Інструкція з ОП для слюсаря-сантехніка. №28
Інструкція з ОП про порядок поводження на території ТОВ «УКРСПЛАВ» працівниками 
інших підприємств, які виконують роботи по угодам та про порядок виконання ними робіт.

№29

Інструкція з ОП для слюсаря по експлуатації й ремонту газового устаткування. №30
Інструкція з ОП для апаратника повітроподілу №31
Інструкція з ОП слюсаря КВП та А №32
Інструкція з ОП для прибиральниць виробничих та службових приміщень. №33
Інструкція з ОП для двірника. №34
Інструкція з ОП при роботі з газонокосаркою. №35
Інструкція х ОП для ватажника, зайнятого на вантажо - розвантажувальних роботах, 
переміщенню та складуванню матеріалів.

№36

Інструкція з ОП при транспортуванні, зберіганні й експлуатації балонів зі стислими, 
розчиненими й зрідженими газами

№37

Інструкція з ОП для осіб, що користуються вантажопідіймальними машинами, керованими 
з підлоги.

№38

Інструкція з ОП при роботі на заточному верстаті №39
Інструкція з ОП при роботі на обрізному верстаті №40
Інструкція з ОП при експлуатації машин ручних, електричних. №41
Інструкція з ОП для всіх працюючих на підприємстві. №42
Інструкція з ОП для стропальника. №43
Інструкція з ОП для вступного інструктажу вперше прийнятих робітників на підприємство. №45
Інструкція з ОП для контролера продукції кольорової металургії. №46
Інструкція з охорони праці під час роботи в замкнутому просторі. №48
Інструкція з ОП для машиніста гранулятора №49
Інструкція з ОП для машиніста дробильних машин №50
Інструкція з ОП для водія внутрізаводського транспорту(водій вилочного навантажувача) №51
Інструкція для водія фронтального навантажувача. №52
Інструкція з охорони праці для слюсаря -  ремонтника цеху № 3. №54

Переглянуті та затверджені:____________________________________________________
програма вступного інструктажу з охорони праці; ________ _____________
перелік робіт з підвищеною небезпекою;___________________________________
перелік професій і посад працівників, яким видаються безкоштовно спецодяг,

_____ спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту згідно встановлених норм;
- перелік осіб які повинні проходити попередню і періодичну перевірку знань з ОП. 
Наказом №14 від 17.04.18 року на підприємстві створена комісія по перевірці знань з



питань охорони праці у складі посадових осіб, які пройшли навчання у ТОВ «Учбовий_____
Комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань в об’ємі загального курсу «Охорона праці»: голова 
комісії -  головний інженер - Незнайко В.А. ( протокол №463 від 02.06.2016р., посвідчення 
№ 2749), члени комісії -  головний металург - Россоха Д.О. (протокол №643 від 13.08.15р., 
посвідчення №3083), головний механік -  Амелькін О.М. (протокол №643 від 13.08.15р., 
посвідчення № 8538), головний енергетик -  Лісунов В.О. (протокол №643 від 13.08.15р., 
посвідчення № 3086), начальник відділу ОП -  Махнюк С.Ю. (протокол №65/4.4/2018 від 
02.04.2018р., посвідчення №2817), інженер-інспектор по технагляду за вантажопідйомними
механізмами та посудинами, що працюють під тиском -  Леванков Д.С. (протокол №936____
від 13.09.2017р., посвідчення № 9254)._______________________________________________

______ Працівники підприємства, задіяні у роботах з радіологічного (дозиметричного) і піро
технічного контролю сировини, пройшли відповідне навчання та перевірки знань з перевірки 
металобрухту та відходів металів на радіаційне забруднення у ПрАТ «ВНЗ «ІНСТИТУТ»:______
- начальник ВТК Брова О.С. (протокол №76 від 16.06.17р., посвідчення № 229-Дз);_________
- старший комірник Стельмащук О.О. (протокол №76 від 16.06.17р., посвідчення № 230-Дз);
з перевірки металобрухту та відходів металів на вибухонебезпечність:______________________

начальник ВТК - Брова О.С. (протокол №77 від 16.06.17р., посвідчення № 610-Пт);________
старший комірник Стельмащук О.О. (протокол №77 від 16.06.17р., посвідчення № 611-Пт);

______ Наказом №4 від 17.01.2014р. призначено:_________________________________________
відповідального за забезпечення протипожежної безпеки начальника штабу цивільної_____
оборони підприємства Голованя В.М.,______________________________________________
відповідального за радіаційний та вибухобезпечний контроль сировини, що використо
вується на підприємстві старшого комірника Стельмащука O.Q.,________________________
відповідальну за контроль хімічної безпеки підприємства завідуючу складом - Хирю Т.М.
Працівники підприємства (19 осіб) за професією стропальники, пройшли навчання та_____

перевірку знань у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам охорони праці________
під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 (розділ 2, 3), «Правилам 
охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 (розділ 7, 14), «Правилам 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (розділ 6) (протокол
№ ПОвід 14.02.2018р.).______________________________________________________________
______ Працівники підприємства (25 осіб) за професією машиніст крана (кранівник), пройшли
навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 (розділ 2, 3), «Правилам 
охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00-1.62-12 (розділ 7, 14), «Правилам 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (розділ 6).(протокол
№334 від 13.04.2018р. та протокол №616 29.06.2017р.).___________________________________
______ Працівники підприємства (12 осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ________
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам охорони праці під час виконання робіт на
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол №103 від 12.02.2018р.).____________________________
______ Працівники підприємства (5 осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий
Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам безпечної експлуатації посудин, що працюють під______
тиском» ДНАОП 0.00-1.59.87 (протокол №102 від 12.02.2018р.).___________________________

Працівники підприємства (7осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий 
Комбінат «Дніпробуд» «Правилам охорони праці під час вантажно-розвантажу вальних робіт»
НПАОП 0.00-1.75-15 (протокол №1382 від 21.12.2017р.)._________________________________
______ Працівники підприємства (17 осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ________
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам безпеки систем газопостачання» (протокол
№1068 від 11.10.2017р.). _________________________________________________________
______ Працівники підприємства (14 осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ________
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-1.71-13_________
«Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» (протокол №482 від 
25.05.17р.)._________________________________________________________________________



______Для роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
високої частоти працівники (11 осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий 
Комбінат «Дніпробуд» з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» та 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
пожежної безпеки України» (протокол №555 від 15.06.2017р.). Відповідальним за електро
господарство на підприємстві, наказом №33 від 16.11.2017р., призначено головного енергетика 
Лісунова В.О. (пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд»
протокол №921 від 08.09.2017р.)._____________________________________________________
______На підприємстві для заявлених робіт використовується засоби електрозахисту._________

______ Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим,
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом здійснюється у відповідності до вимог_____
НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві_____
ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів». Забезпечення підприємства балонами із 
стисненими газами здійснюється спеціалізованими підприємствами на підставі договорів.

______ Відповідальним за безпечне зберігання та експлуатацію посудин, що працюють під
тиском (наказ №2 від 11,01.2010 року) призначено головного енергетика Лісунова В.О._______
______ Головний енергетик та інженер енергетик пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ
«Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 (протокол № 776 від 15.09.2015р.)._____________

______ Відповідальним за технічний стан, реєстрацію, облік, утримання в справному стані та
безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів, які зареєстровані на підприємстві, 
наказом №15 від 12.02.14р. призначено майстра дільниці експлуатації вантажопідіймального 
устаткування і транспортно-навантажувальної техніки цеху №1 - Швачко А.Ю., який пройшов 
навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 (протокол №1382 від 
21Л 2.2017р.), знань в об’ємі загального курсу «Охорона праці» (протокол №322 від 21.04Л6р.).
______ Водії навантажувачів (5 осіб) пройшли навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий
Комбінат «Дніпробуд» по «Правилам охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 
0.00-1.62Л 2 (розділ 14 п. 6); «Правилам охорони праці під час навантажувально-розвантажу
вальних робіт» НПАОП 0.00Л .75-15 (розділ 2 п. 7) (протокол №339 від 16.04.2018р.)._________

Для виконання зварювальних робіт використовується:_________________________________
- зварювальний апарат ПРОФИ ARC 200 II;______________________________________________
- зварювальний апарат ВД-300 -  2од.;___________________________________________________
- різак газокисневий Р1,2012р.;________________________________________________________
- різак газокисневий РЗ, 2012р.;________________________________________________________
- редуктор балонний пропановий одноступеневий БПО-5ДМ;_______________________________
- редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного обладнання кисневий типу БКО-50ДМ.
______ Електрозварники ручного зварювання (2 особи) мають професійну підготовку, здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах та на попередньому місці роботи. 
Електрозварник ручного зварювання Каплун С.П. атестований (протокол №45 від 29.09.2017р.) 
за НПАОП 0.00-1.16-96, НПАОП 0.00-1.11-98, НПАОП 0,00-1.60-66, ДСТУБ.В2.6-199:2014, 
ДСТУБ.В2.6-200:2014, СНиП ІІІ-18-75, СНиП 3.03.01-87, СНиПЗ.05.05-84, ДСТУ-НБВ.2.5.-
68:2012. Наказом №33/1 від 10.06.2013 року відповідальним за проведення зварювальних і______
інших полуменевих робіт призначено інженера служби головного енергетика Антохіна В.О., 
який пройшов навчання та перевірку знань у ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з «Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів» та «Правил безпечної експлуатації_______
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила пожежної безпеки України»_____
(розділ 4 п. 1) (протокол №921 від 08.09.2017р.).__________________________________________
Перелік журналів з охорони праці,які ведуться на підприємстві:_____________________________



- Реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;___________ ___________________
- Реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_______________________
- Реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;______________________
- Ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці;______________
- Протоколів перевірки знань;________________________________________________________
- Обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;__________________________________________
- Реєстрації інструкцій з охорони праці на виробництві;__________________________________
- Обліку видачі інструкцій на виробництві;_____________________________________________
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетво

рювачів частоти та переносних світильників;_________________________________________
- Журнал оперативного контролю за станом охорони праці;_______________________________
- Журнал періодичного огляду знімних вантажозахоплювальних пристроїв і тари.____________
- Журнал обліку і періодичного огляду механізмів і агрегатів, що не підлягають реєстрації в
органах Держгірпромнагляду;_________________________________________________________
- Журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру;_________________________
- Журнал обліку вантажопідіймальних механізмів;_______________________________________
- Журнал реєстрації і огляду посудин, які працюють під тиском, та іншого обладнання на які не
розповсюджуються Правила Держгірпромнагляду;_______________________________________
- Вахтовий журнал машиніста крана;___________________________________________________
- Журнал змінних завдань;___________________________________________________________
- Журнал періодичного огляду тари;___________________________________________________
- Журнал обліку, перевірки і випробування електроінструменту і допоміжного обладнання до
нього;_____________________________________________________________________________
- Журнал обліку вогнегасників, які експлуатуються на підприємстві.________________________
______ Кабінет з охорони праці забезпечений нормативно-правовою документацією з охорони
праці:______________________________________________________________________________

НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила безпеки праці в металургійній промисловості»;__________
НПАОП 27.4-1.02-06 «Правила безпеки у виробництві свинцю та цинку»________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»___________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірка

знань з питань охорони праці»_________________________________________________________
НПАОП 63.12-1.05-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації внутрішньозаводського
транспорту»;____________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно - розвантажувалних робіт»;
«Порядок проведення державного технічного огляду великотоннажних та інших__________
технологічних транспортних засобів» затверджено 27.01.2010 р. наказом №9 Державного
комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;____________

- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;____________
«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві» затверджений постановою КМУ від 30 11,2011 р.
№1232._________________________________________________________________________
«Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру»,_________
затверджений 22.03.2001р. № 270;__________________________________________________
Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007 р. «Прядок проведення
медичних оглядів працівників певних категорій»;_____________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 „ Правила безпеки систем газопостачання ”;______________________
НПАОП 0.00-1.07-87 «Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском»;________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.13-71 « Правила будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних
установок , повітропроводів і газопроводів»;_________________________________________
НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки України»;_____________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;____________
НПАОП 40.1-1.32.01 «Правила будови електроустановок Електрообладнання спеціальних



установок»;_____________________________________________________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» Наказ Міністерства палива
та енергетики 25.07.2006 № 258;___________________________________________________
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;_____
НПАОП 0.00.-1.71-13 «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та пристроями»; 
НПАОП 28.0-1.30-13 «Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом»;
НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на______
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»;___________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;_________

- ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА «Гігієнічна класифікація праці за_______
показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та
напруженості трудового процесу» Наказ МОЗ України 08.04.2014 № 248;________________
ПОРЯДОК призначення, перерахування та проведення страхових виплат Постанова______
правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та_______
професійних захворювань України 27.04.2007 N 24;__________________________________
«Порядок складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці»________
Затверджено наказом від 13.12.2004 р. № 614.________________________________________
Розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки до іспитів працівників з_____

питань охорони праці, в наявності навчальні посібники з охорони праці, плакати, попереджу
вальні знаки, періодична література.____________________________________________________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів госпсурдрювання у територіальному органї 
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Примітки: І. 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}


