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ДЕКЛАРАЦІЯ
^ 5^ / /
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам» ^
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науковий пап
«Д онНУ-Поділля»______________
(для Юридичної особи; найменування юридичної особи.

м. Вінниця
місце 11 державної реєстрації,

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 40644065
Код виду діяльності з КВЕД 74.90 «Інша професійна, наукова та технічна діяльність»
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Клименко Юрій Миколайович - генеральний директор
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер обліко^і^
_________ картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті);
----------

Телефон (0432) 50-89-48: телефакс 50-89-48; е-таі1; 8СІепсе-рагк(а)(іоппи.е<1и.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

~ — ~—

21021, Вінниця, вул. 600-річчя, 21
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)”

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: __________________
(найменування страхової компанії.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Клименко Юрій Миколайович, генеральний директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Науковий парк «ДонНУ-Поділля»_________________________
(прізвише, 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 під час дистанційного навчання з питань охорони пратті,
безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки працівників інших суб'єктів господарювання
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка, номер партії, дата
виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля» планує проводити дистанційне навчання та перевірку
знань:
- посадових осіб, спеціалістів підприємств, фахівців з проведення аудиту з охорони праці
законодавству України з питань охорони праці та пожежної безпеки відповідних нормативноправових актів з охорони праці;
- навчання робітників з безпечного виконання робіт підвишеної небезпеки, а саме:

- НПАОП 40.1 -1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок;
- НПАОПО.ОО-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
- НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;
- НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
- НПАОП Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць;
- Інструкція з безпечного обслуговування котлів.
Робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, немає.
Для проведення дистанційного навчання з питань охорони праці інших суб'єктів
господарювання
_________________ _________________ _______ _
(будівель і споруд (приміщень), виробничих 0б'єктів(цехів, ДІЛЬНИЦЬ, структурних підрозділів)

ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля» користується
приміщеннями та телекомунікаційним
устаткуванням Донецького національного зпніверситету імені Василя Стуса, який розташований за
адресою: м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21, відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво мінс
Донецьким національним зшіверситетом імені Василя Стуса та ТОВ «Науковий парк «ДонНУПоділля».
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До складу семиповерхової будівлі Донецького національного університету імені Василя Стуса
входять:
- адміністративно - побутові приміщення;
- навчальні класи;
- лабораторії.
Будівля забезпечена влаштованими згідно норм санітарно-побутовими приміщеннями для
працівників та слухачів. Навчальні аудіторії обладнані інформаційними стендами, наглядними
посібниками, комп'ютерною технікою.
Інші відомості:
____ Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони праці т а _____
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони пращ та промислової безпеки.)

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та протипожежної безпеки на підприємстві
покладається на генерального директора Клименка Ю.М., спеціаліста з охоронйівПраці Лисого В.Г
(посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці (протокол № З від 9 листопада 2016р., видане
Міністерством освіти і науки України та про проходження навчання з питань пожежної безпеки,
протокол № З від 9 листопада 2016 р.).
На підставі ст.15 Закону України «Про охорону праці» та п.1.4 Типового положення про
службу охорони праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р. за
№1526/10125
_______________________________________ _________ _________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці
можуть залучатись сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не
менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці. Наказом директора ТОВ «Науковий парк
«ДонНУ-Поділля» №1-ОП від 10.08.2016 функції спеціаліста з охорони праці та контроль за
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та протипожежної безпеки по ТОВ
«Науковий парк «ДонНУ-Поділля» покладено на спеціаліста з охорони праці Лисого В.Г.
Спеціаліст з охорони праці підпорядковується безпосередньо керівнику підприємства та у разі
виявлення порушень має право:
- видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові для виконання приписи
щодо усунення наявних недоліків, одержувати від них необхідні вщомості, документацію і
пояснення з питань охорони праці;
- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених законодавством
медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань і не мають допуску до відповідних
робіт або не виконують вимог нормативно-правових актів з охорони праці;
- зупиняти роботу дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у
разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю працюючих;
- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності працівників, які
порушують вимоги щодо охорони праці.
Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише генеральний директор ТОВ
«Науковий парк «ДонНУ-Поділля».
Наказом генерального директора ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля» № 1-ОП від
10.08.2016 року введена в дію програма вступного інструктажу. Програма вступного інструктажу
розроблена спеціалістом з охорони праці Лисим В.Г. з урахуванням особливостей виробничих
процесів на підприємстві. По вказаній програмі Лисим В.Г. проводиться вступний інструктаж, а
саме:
- з працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від освіти, стажу
роботи та посади;
- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть безпосередню участь у
виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства; з студентами, які прибули на
підприємство для проходження трудового або професійного навчання, виробничої практики,
стажування;
- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці із:
- працівником, новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- працівником, який переводиться з одного структурного підрозділу до іншого;
- працівником, який виконуватиме нову для нього роботу;
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- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому
процесі на підприємстві;
- слзосачами курсів підприємства та з студентами університету перед початком навчального процесу
виробничої практики, стажування;
- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з використанням різних механізмів,
інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою осіб одного
фаху за діючими в університеті інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
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. Повторний інстрзлстаж проводиться :
- на роботах підвищеної небезпеки - 1 раз на З місяці;
- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також
при внесені змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, приладів та інструментів,
матеріалів та інших факторів, що впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що призвели до
травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів - для робіт з підвищеною
небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів;
Позаплановий інструктаж з учнями,студентами, курсантами, слухачами проводиться під час
проведення трудового і професійного навчання при порушеннях ними вимог нормативно правових актів з охорони праці, що можуть призвести або призвели до травм,аварій, пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим працівником або з групою
працівників одного фаху. Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному
окремому випадку залежно від причин і обставин,що спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведені робіт, на які відповідно до законодавства,
оформлюються наряд-допуск, наказ або розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться
індивідуально з окремим працівником або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу
визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.
Результати проведення вступного інструктажу реєструються в "Журналі реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці". Результати проведення первинного, повторного та
позапланового інструктажів реєструються у "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці". Журнали інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою.
Наказом генерального директора ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля» №_№ 1-ОП від
10.08.2016 року введено в дію Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці.
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок підприємства
навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних
випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.
На підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом генерального директора ТОВ
«Науковий парк «ДонНУ-Поділля» №1-ОП від 10.08.2016 року зареєстровані та введені в дію наступні
інструкції:
- посадова інструкція генерального директора;
- посадова інструкція головного бухгалтера;
- посадова інструкція для викладача;
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони праці при роботі на персональних комп’ютерах №1;
- інструкція з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних випадках №4;
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- інструкція про надання першо медичної при уражені електричним струмом № 7
- загальна інструкція про заходи протипожежної безпеки № 46;
Інструкції, які введені в дію, зареєстровані в журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій у
встановленому порядку та видані працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з
питань охорони праці під час проведення первинного інструктажу.
Навчальний процес, що організовується ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля», проводиться
відповідно до засад єдиної системи планування, організації та обліку навчального процесу, зокрема:
1) прийом громадян на навчання здійснюється згідно заявок та договорів (угод) з юридичними і
фізичними особами згідно з правилами прийому, розробленими ТОВ «Науковий парк «ДонНУПоділля»;
2) навчальні групи комплектуються чисельністю не більше ЗО чоловік. Навчання проводиться в
групах чисельністю не менше 10 чоловік, або індивідуальне навчання за відповідною програмою;
3) організація діяльності щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється
відповідно до плану роботи;
4) журнали обліку навчальної роботи ведуться та зберігаються згідно з чинним
законодавством;
5) для проведення навчального процесу на належному рівні викладацьким складом
підготовлено навчально-методичні та дидактичні матеріали (відеофільми, відеофрагмени електронних
презентації, методичні розробки, рекомендації, навчальні посібники, технологічні альбоми, робочі
зошити тощо).
Крім того, слухачі можуть скористатися електронною бібліотекою та електронним каталогом
всієї наявної літератури.
На підставі ст.18 Закону України «Про охорону праці» вивчення основ охорони праці, а також
підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці з урахуванням особливостей
виробництва відповідних об'єктів економіки здійснюється за програмами. У ТОВ «Науковий парк
«ДонНУ-Поділля» розроблені та затверджені відповідні програми, зокрема:
1. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб та
спеціалістів питань охорони праці, до якої входять такі основні теми:
1) законодавство України про охорону праці.
2) організація роботи з охороною праці.
3) вибухонебезпека виробництва і вибухозахист.
4) пожежна безпека.
5) електробезпека.
6) гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь і захворювань.
7) надання першої медичної допомоги потерпілим при нещасних випадках.
8) управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій.
9) безпека праці в галузі.
Навчання проводиться у формі лекцій, консультацій, практичних занять і перевірки набутих
слухачами знань у вигляді екзаменів, тестів або співбесід.
2. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
спеціалістів щодо знання правил безпечної експлуатації мащин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки.
До проектування, експлуатації, ремонту, реконструкції, обслуговування та виконання інщих
видів робіт, пов'язаних з машинами, механізмами, устаткуванням підвищеної небезпеки допускаються
особи, які пройшли навчання та перевірку знань у встановленому порядку таких Правил:
- НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок;
- НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників;
- НПАОП 0.00-1.15-07, Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями;
- НПАОПО.ОО-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті;
- НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
- НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів;

\
- НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не
більше 0,07 МПа (0,7кгс/см^), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище
115°С;
- НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
- НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів;
- НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів.
3. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб і
спеціалістів щодо знання галузевих правил, що передбачає вивчення таких документів;
- НПАОП Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених місць;
- НПАОП 01.0-1,01-12 Правила охорони праці в сільському господарстві;
- НПАОП 01,41-1,07-63 Правріла техніки безпеки при роботі з водним аміаком;
- НПАОПО.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої
води;
- НПАОП 0,00-1,45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні
сильнодіючих отрзчіних речовин;
-НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві
ацителену, кисню і газополум’яній обробці металів;
- НПАОПО.00-169-13 Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій, теплових мереж і тепловикористувальних установок;
4. Програма підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з проведення
аудиту з охорони праці тощо.
Викладачі залучаються до навчального процесу відповідно до укладених договорів підряду. До
роботи залучаються тільки ті викладачі, які відповідно до діючого законодавства, пройшли навчання
та перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення.
Викладачі, які будуть залучаються до проведення навчання з питань охорони праці:
Прізвище, ім'я та по
батькові

Освіта (назва закладу, який
закінчив, коли)

Атестація викладачів
Заклад, який
№ посвідчення,
атестував
дата
Міністерство
Посвідчення
освіти і науки
№7
України
від 09.11.2016 р.

Лисий Володимир
Григорович

Вища технічна. Вінницький
політехнічний університет, 1981
рік.
Вища юридична. Вища школа
МВС України, 1988 рік.

Решетник Василь
Павлович

Вища юридична. Вища школа
МВС України, 1980 рік

ТОВ «Навчальний
центр «МІОН»

Колєсніков Олександр
Олександрович

Вища технічна. Вінницький
Національний Аграрний
Університет, 2015 рік.

Навчально методичний центр
цивільного захисту
та безпеки
життєдіяльності у
Вінницькій області

Чжао Тетяна Валеріївна

Вища економічна. Київський
інститут залізничного
транспорту, 2001 рік.

ДонНУ імені
Василя Стуса

Посвідчення
№264
від 02.12.2015 р.
Посвідчення
№01001304
від 15.09.2017 р.

Посвідчення
№14
від 30.11.16 р.

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення
№
з/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
ЗО
31

Назва
Конституція України.
Кодекс законів України про працю
Закон України "Про охорону праці"
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011р.№1107
Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24 червня 2004 року № 1859-ІУ
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності" від 23 вересня 1999 року № 1105-ХГУ.
Закон України "Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення"
від 17 грудня 1996 року N 607/96-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232 "Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві"
НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного навчання
неповнолітніх професіям, пов'язаним 3 роботами із шкідливими та важкими умовами праці,
а також з роботами 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 3 питань охорони праці
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-1.01-07 Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів
НПАОП 0.00-1.02-08 Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального захисту
органів дихання
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої
води
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників
НПАОП 0.00-1.20-98Правила безпеки систем газопостачання України
НПАОП 0.00-1.22-08 Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів
НПАОП 0.00-1.26-96 Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари
не більше 0,07 МПА (0,7кгс/см^), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою
нагріву води не вище 115°С
НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних
машин
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0.00-1.36-03 Правила будови і безпечної експлуатації підйомників
НПАОП 0.00-1.43-85 Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві
ацетилену, кисню і газополуменевій обробці металів
НПАОП 0.00-1.45-69 Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні
сильнодіючих отруйних речовин
НПАОП 0.00-1.51-88 Правила будови і безпечної експлуатації фреонових холодильних
установок
НПАОП 0.00-1.59-70 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин що працюють під
тиском
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34
35
36
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40
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43
44
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46
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НПАОП 0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних
котлів
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
НПАОП 63.1-1.06-85
Правила техніки безпеки при проведенні вантажнорозвантажувальних робіт на транспортно-складських роботах
НПАОП 63.11-7.04-84 ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні, складські та
транспортні роботи. Вимоги безпеки
НПАОП 63.23-1.03-08 Правила безпеки праці під час роботи з пально-мастильними
матеріалами та спец рідинами
НПАОП 01.1-1.01-12 Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.2-1.03-08 Правила охорони праці у птахівництві
НПАОП 01.2-1.09-05 Правила охорони праці у тваринництві. Свинарство
НПАОП 01.2-1.10-05 Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата худоба
НПАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та
ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
НПАОП 01.41-1.07-63 Правила техніки безпеки при роботі з водним аміаком (аміачною
водою)
НПАОП 01.41-1.08-82 Правила безпечного застосування рідкого аміаку в сільському
господарстві
НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна
НПАОП 15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників м’ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв забою та
первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 15.3-1.19-98 Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств
НПАОП 15.4-1.06-97 Правила безпеки для олійно-жирового виробництва
НПАОП 15.4-1.09-97 Правила безпеки у виробництві гідрованих жирів
НПАОП 15.4-1.10-92 Правила безпеки у виробництві олії методом пресування та екстракції
НПАОП 15.5-1.05-99 Правила охорони праці для працівників підприємств по переробці
молока
НПАОП 15.8-1.14-97 Правила безпеки для кондитерського виробництва
НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для виробництва хліба, хлібобулочних та
макаронних виробів
НПАОП 15.8-1.28-72 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в цукровій
промисловості
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва
НПАОП 24.1-1.30-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розділення повітря
НПАОП 24.11-1.03-78 Правила безпеки при виробництві водню методом електролізу води
НПАОП 24.11-1.09-73 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 24.11-1.18-84 Правила безпеки при виробництві, зберіганні та роботі з воднем
НПАОП 28.52-1.31-13 Правил охорони праці під час зварювання металів
НПАОП 28.0-1.30-12 Правила охорони праці під час роботи з абразивним інструментом
НПАОП 29.23-1.04-90 Правила будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних
установок
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій і теплових мереж
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
ГОСТ 12.1.009-76 (1999) ССБТ. Електробезпека. Терміни і визначення
ГОСТ 12.3.020-80 Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.3.036-84. Газополум'яна обробка металів

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

ГОСТ 12.3.025-80. Обробка металів різанням. Вимоги безпеки
ГОСТ 12.3.039-85. Плазмова обробка металів. Вимоги безпеки
СНиП 3.05.05-84. Технологічне устаткування і технологічні трубопроводи
ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ. Електричні поля промислової частоти. Припустимі рівні
напруженості й вимоги до проведення контролю на робочих місцях
ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Загальні вимоги
ГОСТ 36.1-003-98.Ліфти пасажирські та вантажні. З’єднання зварювальні. Загальні технічні
вимоги
ГСТУ 36.1-009-99 Ліфти пасажирські та вантажні. Нормативи оснащеності на виконання
робіт 3 монтажу, ремонту та технічного обслуговування ліфтів
ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки.
ГОСТ 12.2.040-79. Гідроприводи об’ємні, системи мастильні. Загальні вимоги безпеки
конструкції.
ГОСТ 3242-79. З’єднання зварювальні. Методи контролю жосіі
ГОСТ 5614-74. Машини для термічного різання металів. Типи, основні параметри і розміри
ГОСТ 8824-84. Ліфти електричні вантажні малі. Основні параметри і розміри
ГОСТ 12.2.065-81 Краньї грузоподьемньїе. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.2.090-93 Краньї грузоподьемньїе. Органьї грузозахватньїе. Требования
безопасности.
ГОСТ 12.3.009-76 Работьі погрузочно-разгрузочньїе. Требования безопасности.
ГОСТ 14110-80 Стропьі многооборотньїе полужесткие. Технические условия.
ГОСТ 22573-83 Стропьі грузовьіе канатньїе для строительства.
ГОСТ 2105-75 Крюки кованьїе и штампованньїе. Технические условия.
ГОСТ 2224-93 Коуши стальньїе для стальних канатов. Технические условия.
ГОСТ 3241-91 (180 3108-74) Канатьі стальньїе. Технические условия.
ГОСТ 25032-81 Средства грузозахватньїе. Класификация и технические требования.
ДСТУ 2986-95 Крани вантажопідіймальні. Частина 1. Терміни та визначення основних
понять.
ДСТУ 3555-97 Ланцюги вантажопідіймальні. Калібровані, високоміцні. Технічні умови.
180 4309-90 Краньї. Проволочньїе канатьі. Нормьі и правила осмотра и браковки.
180 8792-86 Канатньїе стропьі. Критерии безопасности и контрольньїе осмотрьі при
зксплуатации.

ТОВ «Науковий парк «ДонНУ-Поділля»
Ю.М.Клименко
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