
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

т
Д ЕК Л А Р А Ц ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «НВП Укрметпром»

(д л я  юридичної особи: найменування юридичної особи,
49019, м. Дніпро, вул. Ударників, буд, 44.___________________________________________________  ____

місцезнаходження, 
Код ЄДРПОУ 37005313
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Чорноусов Володимир Олександрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

_________________________ (067) 604-77-38
номер телефону,
____________________________________________ metprom.dp@gmail.com

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;
Роботи виконуються за адресою: 49019, м. Дніпро, вул.. Ударників, буд. 44_______________________

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 Договір не укладався_________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит 
з охорони праці не проводився____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Чорноусов Володимир Олександрович
(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:
Технологічні транспортні засоби:

1. Екскаватор гусеничний ЕКГ-5А 1982р. випуску, країна виробник СРСР, зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно 
державний номерний знак Т00844АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ000452 від 22.03.2011р.

2. Екскаватор  гусеничний ЕКГ-5А 1986р. випуску, країна виробник СРСР, зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т00847АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ000455 від 22.03.2011 р.
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3. Екскаватор гусеничний ЕКГ-5А 1990р. випуску, країна виробник СРСР, зареєстровано
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т07492АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ003844 від 22.03.2011р.

4. Екскаватор гусеничний ЕКГ-5А-У 1987р. випуску, країна виробник СРСР. зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т07497АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ003849 від 22.03.2011 р.

5. Екскаватор гусеничний Е 2503 1985р. випуску, країна виробник СРСР. зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду но Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т07494АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ003846 від 22.03.2011 р.

6. Екскаватор ЕО-3323 1991р. випуску, країна виробник СРСР. зареєстровано Територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний номерний знак 
Т07493АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ003845. від 22.03.2011р.

7. Бульдозер ДЗ-171 1987р. випуску, країна виробник СРСР. зареєстровано Територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний номерний знак 
Т00852АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ000460 від 22.03.2011р.

8 Бульдозер ДЗ-171. 1989р. випуску, країна виробник СРСР. зареєстровано Територіальним 
Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний номерний знак 
Т07495АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ03847 від 22.03.2011р.

9. Навантажувач фронтальний Ь-34. 1987р. випуску, країна виробник Польща, зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т00480АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ000288 від 24.01.2011р.

10. Навантажувач фронтальний НА1УОМАС77Р 1987р. випуску, країна виробник Германія, 
зареєстровано Головним Управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т07182АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ003390 від 13.07.2015р.

11. Вилковий навантажувач ГР25В-ХЗ, 2012р. випуску, країна виробник Китай, зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т04644АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ001777 від 13.09.2012р.

12. Вилковий навантажувач РУ 35. 2013р. випуску, країна виробник Китай, зареєстровано 
Територіальним Управлінням Держгірпромнагляду по Дніпропетровській обл. присвоєно державний 
номерний знак Т06103АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ002761 від 29.10.2013р.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу,
18 робочих місць, з них 12 на яких і с н у є  ризик виникнення травм________________

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

будівлі -  3 в тому числі адміністративний корпус, дільниці -  7,__________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



ІНШІ ВІДОМ ОСТІ Директор Чорноусов Володимир Олександрович, пройшов навчання в ДП 

«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 

405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу № 28-17/2 від 15.06.2017р.)

Головний інженер Гордеев Василь Анатолійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський 

ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі 

наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Н аказ №  405 від 30.11.2016р. 

(витяг з протоколу № 28-17/2 від 15.06.2017р.), « Правил охорони праці з інструментом та пристроями» 

НПАОП 0.00-1.71-13 Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №  6-18 від 05.02.2018р.), «Правил 

охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 Наказ №405 від 30.11.2016р. 

(витяг з протоколу №5-17 від 16.02.2017р. « Правил охорони праці під час зварювання металів» 

НПАОП 28.52-1.31-13 Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №52-17/1 від 20.09.2017р. 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. Наказ 

№ 68 від 21.03.2018р. (витяг з протоколу № 64-18 від 26.09.2018р.), (У група з електробезпеки, до та 

вище 1000В)

Енергетик Дубінін Сергій Юрійович пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та 

перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг 

з протоколу № 75/1-17 від 30.11.2017р.), «Правила технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної 

безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 81-17 від 

13.12.2017р.). У група з електробезпеки, до та вище 1000В) « Правил охорони праці з інструментом 

та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 6-18 від 

05.02.2018р.),

Майстер з ремонту електроустатковання Камінь Микола Іванович пройшов навчання в ДП 

«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Наказ № 

44 від 07.10.2015р. (витяг з протоколу № 178/2 від 09.06.2016р.), «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 

«Правила пожежної безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з 

протоколу № 5-18 від 07.02.2018р.), (У група з електробезпеки, до та вище 1000В) «Правил охорони 

праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з 

протоколу №5-17 від 16.02.2017р.

Заступник директора з охорони праці, промислової безпеки та екології Черненко Григорій 

Костянтинович, пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального 

курсу з питань охорони праці в комісії, що створена на підставі наказу Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 44 від 07.10.2015р. (витяг з протоколу № 178/2 від 

09.06.2016р.), «П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів» «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила пожежної безпеки в



Україні» НАПБ А.01.001-2014 комісією Наказ №44 від 07.10.2015р. (витяг з протоколу № 143

від!7.02.2016р.). (ТУ група з електробезпеки, до та вище 1000В) « Правил охорони праці з 

інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 

6-18 від 05.02.2018р.), «П равил охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 

Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №52-17/1 від 20.09.2017р. «Правил охорони праці під 

час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, Наказ № №102 від 27.06.2017р. (витяг з 

протоколу №52-17 від 20.09.2017р.. «Правил безпеки і безпечної експлуатації, що працюють під 

тиском» НПАОП 0.00-1.59-87 Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №6-17 від 21.02.2017р. 

«Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з 

протоколу №14-17 від 23.03.2017р. «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»

НПАОП 0.00-1.15-07 Н аказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №5-17 від 16.02.2017р.

Майстер з ремонту устатковання Ш апош ник Олександр Дмитрович, пройшов навчання в ДП 

«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 

44 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 29/48/2018 від 19.02.2018р.), « Правил охорони праці з 

інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 

6-18 від 05.02.2018р.), «П равил охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 

Наказ №102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу №52-17/1 від 20.09.2017р. «Правил безпеки і безпечної 

експлуатації, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з 

протоколу №6-17 від 21.02.2017р. «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15.

Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №14-17 від 23.03.2017р. «Правил охорони праці під час 

виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 Наказ №405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу №5-17 

від 16.02.2017р.

Майстер виробничої дільниці Ссров Олег Ю рійович, пройшов навчання в ДП 

«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань Загального курсу з питань охорони праці в комісії, що 

створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Наказ № 

405 від 30.11.2016р. (витяг з протоколу № 28-17/2 від 15.06.2017р.) ■ «Правил охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15, Наказ № №102 від 27.06.2017р. (витяг з 

протоколу №52-17 від 20.09.2017р.

На підприємстві регулярно переглядаються накази та розпорядження стосовно питань охорони праці. 

Наказом № 7/ОТ від 02.01.2018р. призначено відповідальних за справний стан та безпечну 

експлуатацію електрогосподарства з правом видачі нарядів-допусків -  енергетика підприємства 

Дубіїїіна С.Ю.(У група з електробезпеки, до та вище 1000В), у разі його відсутності -  майстра з 

ремонту електроустатковання Камінь М.І., Я кий пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 

та перевірку знань з питань охорони праці «Правил технічної експлуатації електроустановок 

споживачів», «П равил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної 

безпеки в Україні» НПАОП 40.1-1.21-98. що створена на підставі наказу Головного управління 

Держпраці у Дніпропетровській області. Наказ № 102 від 27.06.2017р. (витяг з протоколу № 5-18 від

07.02.2018р.). в комісії, (У група з електробезпеки, до та вище 1000В)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



Наказом по підприємству №1/ОТ від 03.01.2013р. створена служба з питань охорони праці.

Виконання функцій служби охорони праці цим же наказом покладені на заступника директора з

охорони праці, промислової безпеки та екології Черненка Григорія Костянтиновича.

05.02.2014р. Директором підприємства переглянуте та затверджене наказом № 28/ОТ ТОВ «НВП

Укрметпром» «Положення про службу охорони праці» 
наявністю служби охорони праці,

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 1/ОТ від

02.01.2018р.). Голова комісії головний інженер підприємства Гордєєв Василь Анатолійович та члени

комісії: заступник директора з охорони праці, промислової безпеки та екології Черненко Григорій

Костянтинович, енергетик Дубінін Сергій Юрійович, майстер з ремонту електроустатковання

Камінь Микола Іванович, майстер з ремонту устатковання Ш апош ник Олександр Дмитрович,

Майстер виробничої дільниці Серов Олег Юрійович.

Наказом JV» 2/ОТ від 02.01.2018р. створена комісія з перевірки знань на групу з електробезпеки 

Голова комісії -  енергетик Дубінін С.Ю.

Члени комісії: головний інженер -  Гордєєв В. А.

Заступник директора з ОП, ПБ та Е. -  Черненко Г.К.

Майстер з ремонту електроустатковання -  Камінь М.І.

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, проходять навчання, перевірку знань з 

питань охорони праці та відповідні інструктажі з питань охорони праці згідно з 

НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 

питань охорони праці.

Наказом JV» 17/ОТ від 02.01.2018р. призначено відповідальних:

1. За технічний стан технологічних транспортних засобів - майстра з ремонту устатковання 

Ш апошника Олександра Дмитровича,

2. За безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів -  головного інженера Гордєєва 

Василя Анатолійовича.

Перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві переглянуто та затверджено наказом № 20а /ОТ 

від 03.01.2018р. Наказом № 38/ОТ від 01.09.2016р. гіерезатвердженні та введені в дію на підприємстві 

інструкції з охорони праці, які видаються робітникам на руки під підпис у відповідності до професії та 

видів робіт, в тому числі при експлуатації технологічних транспортних засобів, що декларуються:

№1 - Для машиніста екскаватора, №  4 - Для машиніста бульдозера, № 20 - Для водія навантажувача 

та інші.

Робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію.

Навчання та перевірка знань працівників проводиться відповідно до вимог «Положення про порядок 

проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», яке переглянуте та введене на 

підприємстві в дію наказом №56/ОТ від 07.09.2018р. у додатках до якого затверджені програми 

стажування, навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з охорони праці.

Наказом № 11/ОТ від 02.01.2018р. за вказаними у декларації технологічними транспортними засобами 

закріплені машиністи та водії, які мають відповідну кваліфікацію та пройшли перевірку знань з 

питань О ХОРОНИ праці та НПАОП, а саме:



1. Захаров Олексій М иколайович -  Пройшов навчання в учбовому комбінаті «Дніпробуд», та 

отримав кваліфікацію машиніст-екскаватора. Посвідчення № 27201 видане 01.06. 2010р.. Остання 

перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства, протокол №13 від 15.06.2018р.

2. Кодак Олексій Володимирович - Пройшов навчання в учбовому комбінаті УПрза «Бандуровский 

п/о Александрияуголь» та отримав кваліфікацію машиніст-екскаватора Посвідчення № 35 видане. 

10.06.1988р.. Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства, протокол №13 

від 15.06.2018р.

3. Головко Андрій М иколайович - Пройшов навчання в учбовому комбінаті 

«Белгородгазпромстрой», та отримав кваліфікацію машиніст-екскаватора. Посвідчення № 690 

видане 22.06. 1986р.. Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства, 

протокол №13 від 15.06.2018р.

4. Борейко Ілля Валентинович - Пройшов навчання в учбовому комбінаті ГП ОУК концерна 

«Дніпробуд» та отримав кваліфікацію машиніст-екскаватора. Посвідчення №  6535 видане

01.06. 2000р.. Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства, протокол №13 

від 15.06.2018р.

5. Семенченко Сергій Олександрович - Пройшов навчання в учбовому комбінаті 

«Белгородгазпромстрой». та отримав кваліфікацію машиніст бульдозера. Посвідчення № 1188 

видане 17.08.1988р„ Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства, 

протокол №14 від 18.06.2018р.

6. Семенов Сергій М иколайович - Пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», та 

отримав кваліфікацію водій навантажувача. Посвідчення № 3663 видане 15.04.2011р.. Остання 

перевірка знань з питань охорони праці комісією підприємства, протокол №13 від 15.06.2018р.

7. Безбородов Віктор М иколайович - Пройшов навчання в учбовому комбінаті ТОВ «Центр 

сертифікаційних випробувань навантажувальної техніки», та отримав кваліфікацію водій 

навантажувача. Посвідчення № АК 12-136 від 18.07.2012р.. Остання перевірка знань з питань 

охорони праці комісією підприємства, протокол №14 від 18.06.2018р.

З робітниками підприємства проводяться відповідні інструктажі з охорони праці, що 

підтверджуються відмітками записами в журналах.

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 

охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками 

проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів: журнал обліку видачі 

інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці, журнал 

реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки, журнал ведення протоколів засідань комісії з 

перевірки знань з питань охорони праці; журнал обліку, перевірки та випробовування 

електроінструменту і допоміжного обладнання до нього; журнал обліку робіт за нарядами і 

розпорядженнями; журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту. 

інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на те, що 

використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки 

експлуатаційної документації,



Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі 

відповідно до Н П А О П  0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».

Наказом №  ІО/ОТ від 03.01.2017р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки 

засобів індивідуального захисту, що надходить на підприємство на відповідність вимогам 

нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, 

зберігають технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 

експлуатаційних випробувань ( за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 

експлуатації виробників. 

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 

охорони праці та  промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для 

організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі.

Наказом № 83/ОТ від 21.12.2017р. по підприємству переглянутий перелік діючих законодавчих 

та нормативно-правових актів  з питань охорони праці та промислової безпеки який включає: Закон 

України «Про охорону праці». Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 

на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011р. № 1107 із змінами, «Порядок проведення атестації 

робочих місць за умовами праці», затверджений Постановою КМУ від 01.08.1992р №442, Технічний 

р е г л а м е н т  засобів індивідуального захисту, затверджений Постановою КМ У від 27.08.2008р. №761, 

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ 

від 25.11.2009р. № 1262.
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт 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 та затвердження 

власником нормативних актів  про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-7.11-12 

«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00- 

4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 

та іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці роботи з 

інструментом та пристроями»,

НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті»,

НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила 

улаштування електроустановок» «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 

НАПБ А.01.001-2014 «П равила пожежної безпеки в Україні». ГОСТ 12.1.004-91 «ССБП. Пожежна 

безпека. Загальні вимоги».

На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є проведення організаційної та 

методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці 

та профілактики аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань.



Куток о х о р о н и  п р а ц і  забезпечений посібниками, підручниками, нормативно-правовими актами з

охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, наглядними 

матеріалами. М атер іал ьн о -тех н іч н а  база відповідає вимогам законодавства з охорони праці.

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

В.О. Чорноусов 
(ініціали та прізвище)

3 & £ 0. 2018 р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному органі

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.".


