
Центр надання адміністративних послу, 
м. Дніпра

.. п , . О , -------------- 2и—!'ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ТЕХКОМПЛЕКС».____________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

адреса: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Ламана, будинок 17____________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ: 31467942.
код згідно з ЄДРПОУ,

Дипектор: Іванова Тетяна Жанівна
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел./факс: (056) 745-04-88. е-таіі: іесЬсотрІех2001 @ дта іІ.сот_____________________
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 елеісгронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки: на території Дніпропетровській області та 
згідно з договорами підряду________ ______________________________________________________

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 відсутній________________________________________________________________________

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

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

Я, Іванова Тетяна Жанівна,
(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:
 - роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;_______________________________

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

 - роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,___________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, трубопроводах);_____________________________
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

______ - земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні
розташування підземних комунікацій;___________________________________________________
______ - роботи верхолазні.________________________________________________________________

(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,

Кількість робочих місць -  15, в тому числі 11 робочих місць, на яких існує ризик 
виникнення травм. Адміністративне приміщення -  1, договір оренди нежитлового
приміщення з ТОВ «ТЕХРЕНТКОМПАНІ» №02/02-2015 від 02.02.2015р..__________________
складське/виробниче приміщення - 1, договір оренди з ТОВ «АРГО-ЛІЗИНГ» №26/17 від 
11.05.2017р_______________________________________________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:



На підприємстві призначені особи, які відповідають за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки. Відповідальним із загальних питань з 
охорони праці є начальник дільниці підприємства -  Артеменко Максим Володимирович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

Директор підприємства -  Іванова Тетяна Жанівна, начальник дільниці -  Артеменко 
Максим Володимирович, інженери -  Логінов Владислав Сергійович та Сальніков Олексій 
Валерійович пройшли навчання за курсом «Законодавство України про охорону праці, 
організація роботи з охорони праці, вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна 
безпека, електробезпека, гігієна праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій» в Навчальному центрі з охорони праці та 
згідно з результатами перевірки знань, затверджених протоколом засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Запорізькій області №1.06-18 ОП 
від 08 червня 2018 року, отримали посвідчення №38.06/18 ОП, №37.06/18 ОП, №36.06/18 
ОП та №35.06/18 ОП відповідно. Крім того, директор підприємства -  Іванова Тетяна 
Жанівна, начальник дільниці -  Артеменко Максим Володимирович, інженери -  Логінов 
Владислав Сергійович та Сальніков Олексій Валерійович пройшли навчання за курсом 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00
5.11-85) та Інструкція з охорони праці при роботі в резервуарах і замкнутих просторах 
(робота в колодязях, траншеях і т.д.) в Навчальному центрі з охорони праці та згідно з 
результатами перевірки знань, затверджених протоколом засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Запорізькій області №08.06-18 від 12 червня 
2018 року, отримали посвідчення №54-06/18, №53-06/18, №52-06/18 та №51-06/18 
відповідно. Також, директор підприємства -  Іванова Тетяна Жанівна, начальник дільниці 
-  Артеменко Максим Володимирович, інженери -  Логінов Владислав Сергійович та 
Сальніков Олексій Валерійович пройшли навчання за курсом «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН» та згідно з успішними результатами перевірки знань, затвердженими 
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області №116 від 08 травня 2018 року, отримали посвідчення №03045, 
№03046, №03047 та №03048 відповідно. Більш того, директор підприємства -  Іванова 
Тетяна Жанівна, начальник дільниці -  Артеменко Максим Володимирович, інженери -  
Логінов Владислав Сергійович та Сальніков Олексій Валерійович пройшли навчання за 
курсом «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21
98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.3 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з успішними результатами перевірки знань, затвердженими 
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області №147 від 14 червня 2018 року, отримали посвідчення №03977, 
№03978, №03979 та №03980 відповідно. Крім того, директор підприємства -  Іванова 
Тетяна Жанівна, начальник дільниці -  Артеменко Максим Володимирович, інженери -  
Логінов Владислав Сергійович та Сальніков Олексій Валерійович пройшли навчання за 
курсом «Охорони праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН 
А.3.2-2-2009 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з успішними 
результатами перевірки знань, затвердженими протоколом засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №237 від 03 
вересня 2018 року, отримали посвідчення №06560, №06561, №06562 та №06563 відповідно.
А також, директор підприємства -  Іванова Тетяна Жанівна, начальник дільниці -  
Артеменко Максим Володимирович, інженери -  Логінов Владислав Сергійович та 
Сальніков Олексій Валерійович пройшли навчання за курсом «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «Учбово- 
курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з успішними результатами перевірки знань,
затвердженими протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ГУ



Держпраці у Дніпропетровській області №231 від 29 серпня 2018 року, отримали 
посвідчення №06395, №06396, №06397 та №06398 відповідно.
Головний інженер підприємства, Большаков Андрій Олександрович пройшов навчання 
за наступними курсами з охорони праці:

- «Законодавство України про охорону праці, організація роботи з охорони праці, 
вибухонебезпека виробництва і вибухозахист, пожежна безпека, електробезпека, гігієна 
праці, профілактика професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій» в Навчальному центрі з охорони праці та згідно з результатами 
перевірки знань, затверджених протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ГУ Держпраці у Запорізькій області №2.08-18 ОП від 15 серпня 2018 року, 
отримав посвідчення №72.8-18 ОП;

- «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 
0.00-5.11-85) в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ 
«Будівельна компанія «УКРБУД» та згідно з результатами перевірки знань, 
затверджених протоколом засідання комісії перевірки знань з питань охорони праці ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області №979 від 31 серпня 2018 року, отримав 
посвідчення №096518;

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1 -1.21 -98, 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.3 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з успішними результатами перевірки знань, затвердженими 
протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області №224 від 22 серпня 2018 року, отримав посвідчення №06158;

- «Охорони праці і промислова безпека у будівництві» НПАОП 45.2-7.02-12, ДБН А.3.2- 
2-2009 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з успішними 
результатами перевірки знань, затвердженими протоколом засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №237 від 03 
вересня 2018 року, отримав посвідчення №06564;

- «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
НПАОП 0.00-1.81-18 в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН» та згідно з 
успішними результатами перевірки знань, затвердженими протоколом засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
№231 від 29 серпня 2018 року, отримав посвідчення №06399.

Згідно з наказом №4-ОП від 05.09.2018р. на начальника дільниці Артеменка Максима
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Володимировича покладено виконання функцій за суміщенням з питань охорони праці та 
промислової безпеки і здійснення контролю за дотриманням норм з охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання робіт працівниками підприємства. На підставі 
наказу №24-ОП від 07.09.2018р. інженера Сальнікова Олексія Валерійовича призначено 
відповідальним за безпечне виконання верхолазних робіт з правом видавати наряди- 
допуски на зазначені роботи. Відповідно до наказу №18-ОП від 07.09.2018р. інженер 
Сальніков Олексій Валерійович призначений відповідальною особою за безпечне 
проведення робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі з правом видачі нарядів-допусків та земляних робіт, що виконуються 
на глибині понад 2 метри. Наказом №11-ОП від 07.09.2018р. на підприємстві затверджено 
14 інструкцій з охорони праці, до числа яких входить «Інструкція з охорони праці №10 під 
час виконання робіт на висоті», «Інструкція з охорони праці №11 під час робіт в замкнутих 
просторах», «Інструкція з охорони праці №14 під час виконання земляних робіт». 
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємства 
здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці, яка створена на підставі 
наказу №2-ОП від 15.06.2018р. До складу зазначеної комісії входять: директор
підприємства -  Іванова Тетяна Жанівна, начальник дільниці -  Артеменко Максим



Володимирович, інженер -  Л о г і н о в  Владислав Сергійович. Відповідно до протоколу №1 
засідання зазначеної комісії від 07.09.2018р. проведено перевірку знань за правилами 
охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, пожежної безпеки, 
електробезпеки, загального курсу з охорони праці, а відповідно до протоколу №2 засідання 
зазначеної комісії від 10.09.2018р. проведено навчання та перевірку знань за курсом 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00
5.11-85), Інструкція з о х о р о н и  праці при роботі в резервуарах і замкнутих просторах 
(робота в колодязях, траншеях, котлованах) та земляних робіт у 11 робітників 
підприємства, залучених до виконання робіт підвищеної небезпеки:

- електромонтер з ремонту і обслуговування електроустаткування: Тимченко Микола 
Миколайович, посвідчення електромонтера №03042 від 24.07.2015р., видане ТОВ «УКК 
ПРОФІЛАЙН»;

- верхолази -  2 чол.:
Сенченко Андрій Андрійович, посвідчення про присвоєння кваліфікації верхолаза 
№01042 від 07.07.2017р., видане ТОВ «УК СПЕКТР»;
Барабан Олексій Володимирович, посвідчення про присвоєння кваліфікації верхолаза 
№01043 від 07.07.207р., видане ТОВ «УК СПЕКТР»;

- стропальник: Катруш Сергій Григорович, посвідчення про присвоєння кваліфікації 
стропальника №0241 від 10.03.2017р., видане ТОВ «УК СПЕКТР»;

- газорізальник: Кірілін Роман Олегович, диплом професійно-технічної освіти за 
професією газорізальник, виданий Професійно-технічним училищем №45 м. Дніпро 
18.02.2009р.;

- електрозварник: Анісімов Костянтин Євгенович, посвідчення зварника №79-ДН-58 від 
23.04.2018р. та№149-ДН-58 від 07.06.2018р., видані ТОВ ПНП 
«Коксохімтепломонтаж»;

- слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування — 2 чол.:
Сухомлин Андрій Олександрович, посвідчення про присвоєння кваліфікації слюсаря з 
експлуатації та ремонту газового устаткування №0193 від 05.02.2018р., видане ТОВ «УК 
СПЕКТР»,
Кирлаш Олексій Анатолійович, посвідчення про присвоєння кваліфікації слюсаря з 
експлуатації та ремонту газового устаткування №0771 від 23.04.2018р., видане ТОВ «УК 
СПЕКТР»;

- монтажник технологічних трубопроводів: Бобровніков Володимир Миколайович, 
посвідчення про присвоєння кваліфікації монтажника технологічних трубопроводів 
№0975 від 08.06.2018р., видане ТОВ «УК СПЕКТР»;

- монтажник зовнішніх трубопроводів: Соломонов Олександр Володимирович, 
посвідчення про присвоєння кваліфікації монтажника зовнішніх трубопроводів №0419 
від 05.03.2018р., видане ТОВ «УК СПЕКТР»;

- машиніст екскаватора: Шинкарьов Валерій Володимирович, посвідчення про 
присвоєння кваліфікації №4316 від 12.05.2017р., видане ТОВ «Учбовий комбінат 
«ДНІПРОБУД».

До виконання верхолазних робіт допущені верхолази Сенченко А.А. та Барабан О.В., до 
виконання робіт на висоті допущені усі 11 робітників, до виконання робіт в замкнутих 
просторах та земляних робіт допущені: електрозварник Анісімов К. Є., газорізальник 
Кірілін Р. О., монтажник зовнішніх трубопроводів Соломонов О. В. та машиніст 
екскаватора Шинкарьов В.В.
Інструктажі працівників підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 
проводяться та фіксуються в журналі інструктажів, реєстрація нарядів-допусків на 
виконання робіт на висоті відбувається в журналі реєстрації нарядів-допусків. На 
підприємстві ведуться наступні журнали з охорони праці:

■ Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
■ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
■ Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
■ Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;



■ Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;
■ Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт в діючих електроустановках 

понад 1000 В;
■ Журнал обліку занять по «Правилам безпеки при експлуатації електроустановок»;
■ Журнал обліку наряд-допусків на проведення робіт з вантажопідіймальними кранами та 

підйомниками;
■ Журнал обліку наряд-допусків на проведення газонебезпечних робіт;
■ Журнал обліку наряд-допусків на проведення верхолазних робіт;
■ Журнал обліку наряд-допусків на проведення робіт в замкнутих просторах;
■ Журнал перевірки знань з електробезпеки;
■ Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів;
■ Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
■ Журнал обліку актів випробування риштувань та поясів;

■ Журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці на підприємстві;
■ Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків.

Працівники виконують роботи згідно з інструкціями з охорони праці та посадовими 
інструкціями, затвердженими наказом №11-011 від 07.09.2018р. і при цьому дотримуються 
норм охорони праці та промислової безпеки. Згідно з наказом №06-011 від 05.09.2018р. 
працівники підприємства забезпечені спецодягом та іншими засобами індивідуального 
захисту, а саме:_______________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту, матерІальної-технічної бази,

- калоші діелектричні -  4 пари;
- рукавички діелектричні -  4 пари;
- очки захисні -  5 од.;
- респіратори СОМРА88 Тополь АЇРІ 6066 -  2 од.;
- пояса лямкові запобіжні ЗПЛ-К -  2 од.;
- чоботи -  12 пар;
- каски захисні -  13 од.;
- газосигналізатор Дозор-С-П -  1 од.;
- індикатор газу ЛБВК -  1 од.;
- протигази ПШ-1 -  3 од.;
- комплекти спецодягу -  10 од.;

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з охорони праці та 
промислової безпеки, яка включає:

- дриль-шуруповерт акумуляторний Вогі ВАВ-18-5 -  1 од.;
- перфоратор Макіїа ІІЯ4010С -  1 од.;
- кутова шліфувальна машина Бе\\^АЬТ Б28490 -  1 од.;
- перфоратор ПРОТОН П З-900/П - 1 од.;
- комплект слюсарно-монтажного інструменту -  2 од.;
- показник напруги «Контакт» -  2 од.;
- інструмент з діелектричною рукояткою -  5 од.;
- показник напруги УВН-90М 35 -  2 од.;
- показник напруги УВН-80 -  2 од.;
- дриль-шуруповерт ВозсЬ Р8К. 1 2 - 1  од.;
- кутова шліфувальна машина Макіїа 90678 -  1 од.;
- бетонозмішувач редукторний Т8МТ1401 -  1 од.;
- тепловий фен 8КІЬ НЕАТ ОІЖ 8003 -  1 од.;
- випрямляч дуговий інверторний ВД-180И -  1 од.;
- строп канатний двопетельний СКП 2,5 -  1 од.;
- аптечки медичні універсальні -  2 од.;
- мегомметр ЕС0202/1-Г -  1 од,;
- тестер ЕК 0201 -  1 од.;
- омметр М41070/1 -  1 од.



Під час виконання робіт використовується обладнання та інструменти: драбини, 
риштування та інше, які мають сертифікати відповідності і задовольняють норми з 
охорони праці та експлуатаційну документацію. Обладнання, яке використовується під 
час виконання робіт в замкнутих просторах, верхолазних робіт та робіт на висоті, 
проходить перевірки відповідною комісією, склад якої визначено наказом №19-ОП від 
07.09.2018р. на підприємстві. Результати випробувань поясів запобіжних, драбин та 
риштувань, мотузок сигнальних, страхувальних засобів зафіксовані протоколом №1 
зазначеної комісії від 10.09.2018р. на підставі актів випробувань №1 та №2 від 10.09.2018р., 
згідно з яким обладнання та виробничі засоби відповідають нормам з охорони праці та 
промислової безпеки і прийняті комісією до виробничої експлуатації. Крім того, 
підприємство уклало договір №14 від 04.06.2018р. про надання послуг будівельних 
механізмів з ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» щодо оренди 
екскаватора-навантажувача 1СВ-4Х, який експлуатується відповідно до дозволу на 
експлуатацію №0316.15.12 від 12.03.2012р., виданий ТУ Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області, з терміном дії до 10.06.2020р.
Для поновлення та повноти відомостей щодо норм з охорони праці на підприємстві наявна
нормативно-правової бази, навчально-методичного забезпечення)

постійно актуалізована нормативно-правова база, яка використовується як 
відповідальними особами з охорони праці, так і іншими працівниками підприємства, і 
зберігається на паперових та електронних носіях за місцем розташування 
адміністративного приміщення:

- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992р. №2695-ХІ 1
- Кодекс Цивільного захисту України від 02.10.2012р. № 5403-УІ
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки» постанова 
Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011р.

- НПАОП 0.00-6.03-93

- НПАОП 0.00-4.15-98
- НПАОП 40.1-1.21-98
- ГОСТ 12.4.01189

- НПАОП 0.00-1.30-01
- НПАОП 0.00-4.12-05

- НПАОП 40.1-1.07-01
- НАПБА.01.001-2004
- НПАОП 28.52-1.31-13
- НПАОП 0.00-1.36-03

- НПАОП 0.00-1.01-07

- ДНАОП 1.4.32-2.90
85 (ОСТ 25 1200-85)

- НПАОП 0.00-1.59-87

- НПАОП 0.00-1.15-07
- НПАОП 0.00-1.76-15, 

ДБН В.2.5-20-2001
- НПАОП 0.00-5.11-85

«Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» 
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
Система стандартов безопасности труда. Средства защитьі 
работающих. Общие требования и классификация 
«Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями» 
«Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».
Правила експлуатації електрозахисних засобів укр 
Правила пожежної безпеки в Україні 
Правила охорони праці під час зварювання металів 
«Правила будови і безпечної експлуатації підйомників»

«Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів»
«Порядок забезпечення робітників і службовців засобами 
індивідуального захисту, видачі, користування, експлуатації і 
утримання
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском»
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»
«Правила безпеки систем газопостачання»
«Г азопостачання»
«Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт».



Крім того, виділена певна площа в адміністративному приміщенні для розміщення 
матеріалів з питань охорони праці та промислової безпеки, плакатів для проведення 
навчань з питань охорони праці та надання першої невідкладної допомоги під час 
нещасних випадках.

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.”.

Т. Ж. Іванова
(підпис) (ініціали та  прізвище)

іа^Й^#£ЄЄо™®вана у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
Г 2018р., № ^< 5.̂ лсґ. / 2 _____________


