
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості ПРО роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"АЛЬТАІР-ХХІ";______________________________________________________________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49107, місто Дніпро, бульвар Зоряний, будинок 1-А код згідно СДРПОУ -  32564719_________

(місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ

Керівник -  БУЛАНОВА ЛІЛІЯ ГРИГОРІВНА. тел.(056) 373-91-19. Kharkov@dafi.com.ua__
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

____________місто Харків, вулиця Героїв Праці, будинок 9_______________________________
та/ або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПАТ «СК «Українська страхова група». № 73-0401-20-00006 від 19.02.2020 року.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 12 березня 2020
(дата проведення аудиту)

Я__________________________ БУЛАНОВА ЛІЛІЯ ГРИГОРІВНА____________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Ескалатори, а саме:_______________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

ескалатор ЗсЬіпсіІегтипу 89300, зав. №111,25034. рік виготовлення 2014. країна-виробник - 
Австрія;______________

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць -  8, з них 2 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

mailto:Kharkov@dafi.com.ua


будівель і споруд (приміщень) -  1, виробничих об'єктів -  0, дільниць - 9 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

структурних підрозділів - 1 ___________________________________________
(цехів, дільниць,структурних підрозділів)

Інші відомості: На підприємстві відповідальний за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки є інженер з охорони праці
Кур'янова Клавдія Павлівна_________________________________________________________ _

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

наявністю служби охорони праці, експлуатаційної документації,

(наказ по підприємству № 09.01.20 від 09 січня 2020 року), яка має відповідну_______
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

засобів індивідуального захисту,

підготовку та належні посвідчення з питань охорони праці: згідно ст. 15 закону України 
«Про охорону праці» та наказу № 29.01.19 від 29 січня 2019 року по підприємству

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) створено 
службу охорону праці на підприємстві та затверджено ПОЛОЖЕННЯ про службу охорони 
праці на підприємстві:

Ескалатор типу S9300, зав.№ RL25034, рік виготовлення 2014, країна-виробник 
-Австрія має паспорт ескалатора типу s9300 за реєстраційним номером 037369. який 
зареєстрований в Головному управлінні Держпраці в Харківській області 27 травня 2014 
року. В даному паспорті присутній Акт готовності будівельної частини ескалатора від 
15.04.2014 року, який складений про те, що будівельна частина ескалатора Schindler, 
заводський номер RL25034. виконана згідно з кресленнями D438353304. розробленими 
ТОВ «Шиндлер», та готова до виконання робіт з монтажу устаткування ескалатора. Також 
присутній Акт технічної готовності ескалатора від 13.05.2014 року, про те. що закінчені 
монтажні та налагоджувальні роботи, виконані огляд, перевірка та випробування ескалатора 
у відповідності до вимог «Правил будови і безпечної експлуатації ескалаторів». Що 
ескалатор пройшов огляд та перевірку, витримав випробування, знаходиться в справному 
стані та готовий до прийняття на експлуатацію за адресою місто Харків, вулиця Героїв 
Праці, буд. 9. Данні Акти підписані представником будівельної організації (генпідрядник) 
та представником монтажної організації ТОВ «Шиндлер». Даному ескалатору, кожен рік, 
проводилися технічні огляди з послідуючими записами в паспорті. Технічні огляди 
проводив виробничий кооператив «Експертно-технічний центр «Солар-1» (код ЕДРПОУ 
21198802). Підписи та печатки експертів технічних присутні.

В січні 2020 року TOB «КЕРМЕТ» (Дозвіл № 412.16.63-33.14 від 01.07.2016 року, 
виданий Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової 
безпеки України у Харківській області) було проведено комплексне електричне 
вимірювання та випробування електричного обладнання Ескалатора типу S9300, зав. 
№ RL25034 з наданням технічного звіту в якому містять протоколи перевірки. У протоколі 
№ 3 - 1  визначено, що повний опір петлі «фаза-нуль» забезпечує величину однофазного 
струму КЗ потрібного для включення апаратів захисту (згідно ПУЕ 1.7.79 (ДНАОП 
0.00-1.32-01 п. 2.8.5)). У протоколі № 2-1 визначено, що опір опорної ізоляції комутаційних 
апаратів відповідає вимогам ПТЕ и ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01 п. 2.5.1)). У протоколі № 1-1 
визначено, що опір ізоляції силових і освітлювальних електричних проводок відповідає 
вимогам ПТЕС додатку Е та ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01 п. 2.5.1)). У протоколі № 4-1 
визначено, що металевий зв'язок заземлюючих (замулених) елементів конструкції



відповідають вимогам ПТЕП додатку Е п. 24.4 та ПУЕ (ДНАОП 0.00-1.32-01 п. 2.5.5)).
Згідно із вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» у Товаристві 

розроблені та наказами введені в дію відповідні положення з охорони праці та промислової 
безпеки:

- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці»;
- «Положення про комісію з питань охорони праці»;
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». 
Керівники ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ» мають вищу освіту та досвід роботи у галузі, щоб

кваліфіковано організувати експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки. Праця жінок та неповнолітніх осіб, на важких роботах та роботах із шкідливими 
і небезпечними умовами праці не застосовується та не дозволяється відповідно до наказів 
МОЗ України від 29.12.1993 р. № 256 та від 31.03.1994 р. № 46.

Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 на підприємстві розроблені і затверджені, 
наказом директора від 11.01.2018 № 36, посадові інструкції для ІТП та інструкції з охорони 
праці для працівників, затверджені наказом директора від 05.02.2019 № 54. які виконують 
роботи підвищеної небезпеки та зайняті експлуатацією обладнання підвищеної небезпеки за 
видами робіт і за професіями, пов'язаними з їхнім виконанням. Інструкції містять 
обов'язкові для виконання працівниками ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ» вимоги з охорони праці при 
виконанні ними робіт певного виду на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на 
території підприємства (будівельних майданчиках) або в інших місцях, де з доручення 
роботодавця виконуються ці роботи, трудові або службові обов'язки. Інструкції з охорони 
праці оформлені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98. погоджені та затверджені 
наказом директора підприємства. Працівники, які виконують роботи та здійснюють 
експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, ознайомлені з виробничими інструкціями 
під особистий підпис, що зафіксовано в журналі видачі виробничих інструкцій на 
підприємстві. Інструкції знаходяться на робочих місцях.

Розподіл обов'язків, прав, відповідальності та характер зв'язків стосовно питань 
охорони праці між власником (роботодавцем), спеціалістами і керівниками структурних 
підрозділів, а також службою охорони праці визначається у зазначених посадових 
інструкціях, які розроблені згідно Класифікатора професій працівників ДК 003:2010, 
затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 р. № 327 та доведені 
під розпис до відповідальних осіб. Посадові інструкції складаються із семи розділів, а саме: 
«Загальні положення», «Завдання та обов'язки», «Права», «Відповідальність», «Повинен 
знати», «Кваліфікаційні вимоги», «Взаємовідносини».

Згідно до вимог п. 6.1 НПАОП 0.00-4.15-98 перегляд інструкцій, що діють на 
підприємстві здійснюється у терміни, що передбачені державними нормативними актами з 
охорони праці, на підставі яких вони розроблені, але не рідше одного разу на 5 років, а для 
професій та видів робіт з підвищеною небезпекою - не рідше одного разу на 3 роки.

Згідно статті 15 Закону України «Про о х о р о н у  праці» для організації виконання 
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та 
лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків,
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професійних захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також контроль 
дотримання працівниками вимог законів та інших нормативних актів з охорони праці, т 
актів з охорони праці, що діють у ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ», на підприємстві наказом створен 
службу охорони праці.

Інженером з охорони праці призначено Кур'янову К.П., яка пройшла навчання і 
перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:

Посвідчення №2880 про те, що вона пройшла навчання та перевірку знань Закон 
України «Про охорону праці». Закону України «Про загальнообов'язкове держави 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійног 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», нормативних документів з питан 
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни праці (протоко 
№10-077-07 від 13.07.2019 р. ТОВ "ППС "ТЕХІНФОРМСЕРВІС").

Служба охорони праці забезпечена приміщенням для проведення вступни 
інструктажів, розробки та зберігання нормативних документів, забезпечена оргтехнікою.

Згідно зі ст.18 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10. Типового положенн 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАО. 
0.00-4.12-05 з керівників та посадових осіб Товариства наказом від 02.01.2019 № 1 
створена комісія з перевірки знань ОП для проведення навчання та перевірки знань з питаг 
охорони праці у працівників, що залучені до виконання робіт підвищеної небезпек: 
Зазначена перевірка знань з охорони праці та проведення вступного і первинної 
інструктажів організована відповідно до наказів Товариства та затвердженого директоре 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони прац 
ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ».

Склад комісії з перевірки знань питань: голова комісії: директор - Буланова Л. 
члени комісії: головний енергетик - Гуков Р.Л.; інженер з ОП - Кур'янова К.П.

Члени комісії з перевірки знань, пройшли навчання та перевірку знань: 
директор -БулановаЛ.Г.:

Посвідчення №2877 про те, що вона пройшла навчання та перевірку знаньЗакої 
України «Про охорону праці». Закону України «Прозагальнообов'язкове держав: 
соціальне страхування від нещасного випадку навиробництві та професійно 
захворювання, які спричинили втратупрацездатності», нормативних документів з пита 
охорони праці, пожежноїбезпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни праці (проток 
№10-077-07 від13.07.2019 р. ТОВ "ППС "ТЕХІНФОРМСЕРВІС"). Посвідчення № 868/1 і 
13 липня 2018 року Навчального центру «Промбезпека», пройшла навчан 
зелектробезпеки (ІУгрупа електробезпеки до 1000В).

- головний енергетик - Гуков Р.Л.:
Посвідчення №2878 про те, що він пройшов навчання та перевірку знаньЗако 

України «Про охорону праці». Закону України «Прозагальнообов'язкове держав 
соціальне страхування від нещасного випадку навиробництві та професійно 
захворювання, які спричинили втратупрацездатності». нормативних документів з пита 
охорони праці, пожежноїбезпеки. електробезпеки, санітарії та гігієни праці (проток 
№10-077-07 від 13.07.2019 р. ТОВ "ППС "ТЕХІНФОРМСЕРВІС"). Посвідчення 
21-2020-13 про те, що він пройшов навчання та перевірку знань з НПАС 
0.00-1.06.77«Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів» (протокол № 21-2020і
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27 лютого 2020 року Навчально-виробничого комбінату «Альтернатива»),
Посвідчення № 867 від 13 липня 2018 року Навчального центру 

«Промбезпека»,пройшов навчання з електробезпеки (ІУгрупа електробезпеки до 1000В).
-інженер з ОП - Кур'янова К.П.:
Посвідчення №2880 про те, що вона пройшла навчання та перевірку знаньЗакону 

України «Про охорону праці». Закону України «Прозагальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку навиробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втратупрацездатності», нормативних документів з питань охорони праці, 
пожежноїбезпеки, електробезпеки, санітарії та гігієни праці (протокол №10-077-07 
від 13.07.2019 р. TQB "ППС "ТЕХІНФОРМСЕРВІС”). Посвідчення № 19011894 
про те, що вона пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежноїбезпеки (протокол 
№ 19 від 20.04.2018 року Навчального центру ОРС ЦЗДСНС України). Посвідчення № 67 
про те, що вона пройшла спеціальнупідготовку з питань техногенної безпеки у сфері 
цивільного захисту напідприємствах (протокол № 19 від 30.11.2019 року Навчального 
центру ОРС ЦЗДСНС України.)

Навчання працівників проводиться у відповідності із вимогами «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», що затверджене 
наказом директора від 05.01.2019 № 18 та за графіками проведення навчання з питань 
охорони праці, що затверджуються щорічно.

З працівниками, прийнятими на роботу, проводиться вступний інструктаж за 
розробленою програмою, інструктаж на робочому місці згідно із затвердженим переліком 
питань та з наступною реєстрацією в журналі інструктажів. Безпечне виконання 
робітниками виробничих робіт, регламентується інструкціями з охорони праці на професії 
та види робіт, які розроблені згідно вимог НПАОП 0.00-4.15-98.

Відповідно до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій», затвердженого наказом від 21.05.2007 № 246 Міністерства охорони здоров’я 
України та наказом керівника підприємства «Про проведення медичних оглядів 
працівників, які працюють в шкідливих та небезпечних умовах» у ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ» 
організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання на роботу 
(попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди).

Відповідно до статей 5, 6 і 7 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.2 «Порядку 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом від 
21.05.2007 № 246 М іністерства охорони здоров'я України, під час укладання трудової угоди 
з працівниками передбачається інформування їх (під розписку) про умови праці та про 
наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не 
усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров'я та про права працівника на пільги і 
компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Відповідно до вимог п. 2.2 розділу II НПАОП 0.00-7.11-12 працівники 
проінформовані та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на 
підприємстві аварійних ситуацій, пов'язаних із безпосередньою загрозою для їх життя і 
здоров'я, про вжиті та такі, що мають бути вжитими, запобіжні та захисні заходи. 
Роботодавець забезпечує повну і вичерпну інформацію працівників та їх уповноважених 
представників з питань охорони праці про можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи 
для їх запобігання та їх ліквідації та про дії працівників у аварійних ситуаціях. Для



забезпечення належного виконання цих заходів роботодавцем призначені відповідальні
особи, забезпечена їх підготовка відповідно до небезпечності виробництва, масштабів та 
специфіки підприємства.

Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» п.п. 6.1, 6.3 НПАОП 0.00-4.12-05 
працівники під час прийняття на роботу та періодично, проходять інструктажі з питань 
охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 
також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій. Вступний інструктаж 
проводиться відповідальним за охорону праці підприємства. Запис про проведення 
вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці.

Згідно з вимогами п.п. 6.1, 6.4, 6.5 НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві проводяться 
первинний та повторні інструктажі з питань охорони праці. Первинний інструктаж 
проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з працівником. Повторний 
інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим працівником або 
групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і змістом переліку питань 
первинного інструктажу.

Про проведення первинного, повторного, інструктажів вноситься запис до журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки журналу 
реєстрації інструктажів пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою.

Відповідальним за експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки призначений 
головний енергетик - Гуков P .JI. який пройшов навчання та перевірку знань, а саме:

Посвідчення №2878 про те. що він пройшов навчання та перевірку знаньЗакону 
України « П р о  о х о р о н у  праці». Закону Українипрозагальнообов'язкове
державне соціальне страхування від нещасного випадку навиробництві________ та
професійного______захворювання,______які______спричинили______втратупрацездатності»,
нормативних документів з питань охорони праці, пожежноїбезпеки. електробезпеки, 
санітарії та гігієни праці (протокол №10-077-07 від13.07.2019 р. ТОВ "ЦПС 
"ТЕХІНФОРМСЕРВІС"). Посвідчення № 21-2020-13про те. що він пройшов навчання та 
перевірку знань з НПАОП 0.00-1.06.77«Правила будови і безпечної експлуатації 
ескалаторів» (протокол № 21-2020від 27 лютого 2020 року Навчально-виробничого 
комбінату «Альтернатива»),

Посвідчення № 867 від 13 липня 2018 року Навчального центру 
«Промбезпека»,пройшов навчання з електробезпеки (IV група електробезпеки до 
1000В).При виконанні робіт враховують місцеві умови та специфіку виробництва, 
виставляютьзахисні переносні огорожі. Зварники забезпечені, згідно з діючими нормами, 
спецодягом,спецвзуттям, маскою, захисними окулярами, каскою: пройшли медичний огляд 
і не маютьпротипоказань за станом здоров'я. їм на руки видана під розписку інструкція з 
охорони праці.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про охорону праці» та ст. 163 «Кодексу законів 
про працю України» на роботах з шкідливими і небезпечними умовами праці, працівникам 
видаються безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та 
інші засоби індивідуального захисту (далі - 313). Представлені:

- перелік наявних засобів індивідуального та колективного захисту робітників ТОВ 
«АЛЬТАІР-ХХІ». затверджений керівником підприємства;



- наказ про затвердження «Положення про забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- перелік професій і посад працівників на норму видачі 313 згідно ст. 8 Закону 
України «Про охорону праці», затверджений директором.
Згідно з вимогами п. 4.7 НПАОП 0.00-4.01-08 у ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ» організований 

належний облік і контроль за видачею у встановлені строки 313 працівникам. Видача 
працівникам і повернення ними 313 обліковується в особистій картці обліку спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту встановленої форми. 
Згідно з вимогами розділу УІНПАОП 0.00-4.01-08 роботодавець забезпечує належний 
догляд за 3 13, своєчасне чищення, прання, ремонт.

Роботодавцем забезпечені відповідні умови зберігання 313 за інструкціями з їх 
експлуатації. Видані працівникам спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 3 13 згідно з 
інструкціями з експлуатації зберігаються в спеціально обладнаному приміщенні (п. 4.14 
НПАОП 0.00-4.01-08).

На ТОВ «АЛЬТАІР-ХХІ» ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог 
техніки безпеки та охорони праці, та журнали а саме: реєстрації інструктажів з охорони 
праці на робочому місці; вступного інструктажу; реєстрації інструкцій з ОП; обліку 
навчання працівників з ОП; реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; обліку 
засобів індивідуального захисту; видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту; 
реєстрації потерпілих від нещасних випадків; перевірки знань з питань охорони праці у 
персоналу з групою по електробезпеці та інші.

Безпека працівників при виконанні робіт та попередження аварійних ситуацій 
забезпечується:

розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з охорони праці, а також розробленими 
порядками проведення робіт;
розробленими технологічними картами, інструкціями та проектами; 
проведенням професійного добору, навчанням працюючих, перевіркою їх знань і 
навичок безпеки праці з вимогами Положення про навчання працівників з питань 
охорони праці та галузевих норм і Правил;
проведенням для працівників, прийнятих на роботу, вступного інструктажу, 
інструктажу на робочому місці з наступною оцінкою реєстрації інструктажів; 
забезпеченням працівників необхідними санітарно-побутовими умовами (забезпечує 
замовник);
забезпеченням працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального 
захисту, які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих факторів, у 
відповідності з вимогами, передбаченими галузевими нормами (ст. 8 Закону України 
«Про охорону праці») та захисту від можливих негативних впливів природного 
характеру погодних умов.
Необхідний рівень охорони праці та промислової безпеки при виконанні робіт 

підвищеної небезпеки забезпечується контролем за станом праці, дотриманням 
технологічних карт і інструкцій, професійною підготовкою кадрів, використанням засобів 
захисту.

На підприємстві затверджені програми ведення навчання та перевірки знань з питань



охорони праці. При проведенні навчання, перевірці знань, проведення інструктажів з
охорони праці використовуються наступні нормативно-правові акти, а саме: Закон України 
"Про охорону праці". Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 "Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", 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 перевірки знань з питань охорони праці", 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 з охорони праці, що 
діють на підприємстві", НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві" (ДБН А .3.2-2-2009), НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів», НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07 
"Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті", НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", НПАОП 
0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями", ПТЕЕС 
"Правила технічної експлуатації електроустановок", НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів", НПАОП 40.1-1.32-01 "Правила 
будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", НПАОП 
40.1-1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів", НПАОП 0.00-1.80-18 
"Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання", НПАОП 0.00-1.76-15 "Правилами безпеки систем 
газопостачання, НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті.

^ П і ц  р о

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальномуоргані Держпраці __2020 і/ О  ^  '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) маптин. механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від йог^йШйщгггя та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і маюгё відмітку в паспорті


