
ДЕКЛАРАЦІЯ
и ви

законодавства з питань охорони праці
відповідності матеріально-технічної бази ви шЙм ^ ^ ^

Центр надання адміністративних послуг

і  І СІЧ Щ  г

?/0

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Верхньодніпровський авторемонтний завод» 51600. Дніпропетровська обл..
Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Пальохи, 109.________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,
__________________________________________ 05461390_____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
Директор: Бідюк Іван Іванович, тел. 0676331105. sekretar.varz@ginail.com______________

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;електронної пошти
_____ Роботи виконуються на території Дніпропетровської обл. Верхньодніпровського району м.
Верхньодніпровськ вул. Пальохи. 109. 51600________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : Приватне акціонерне товариство 
«Українська пожежно-страхова компанія ПрАТ «УПСК Договір серії ДПД № 180458 від 
14.11.2018. Строк дії з 15.12.18 по 14.12.19 _____________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 25.10.2019
(дата проведення аудиту)

Я . ______ Бідюк Іван Іванович_____________________________________________________
(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: зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом (кисень
технічний): зварювальні роботи____________________________________________________________

(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 - 102. у тому числі - 12 на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробничі приміщення знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл.
Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Пальохи. 109_______________________

(кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Особа відповідальна за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки на підприємстві -  директор Бідюк Іван Іванович._______________________

/
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Всі посадові особи підприємства пройшли перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області нормативно-правовим актам з охорони праці:

Директор Бідюк Іван Іванович (посвідчення № 29); головний інженер Бабець Михайло 
Юрійович (посвідчення № ЗО); Коновалов Володимир Петрович інженер з охорони праці 
(посвідчення № 31) пройшли навчання в ТОВ «Навчальний центр» законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (витяг з протоколу № 11-1 від 08.02.2019).

Начальник виробництва Шишкін Павло Володимирович (посвідчення № 15233); інженер- 
технолог Борщенко Михайло Дмитрович (посвідчення № 15229); майстер виробничої дільниці 
Бойко Олександр Володимирович (посвідчення №15230); майстер складальної дільниці 
Корнієнко Павло Павлович (посвідчення № 15228); майстер заготівельної дільниці Лебідь С. В. 
(посвідчення № 15232) пройшли навчання «Загальний курс охорони праці» у ТОВ «Учбовий
комбінат «Дніпробуд» (витяг з Протоколу № 1481 від 19.12.2018)._____________________________

Інженер-технолог Борщенко Михайло Дмитрович (посвідчення № 699 від 20.06.2017 група 
електробезпеки IV), майстер заготівельної дільниці Лебідь С. В. (посвідчення № 698 від 
20.06.2017, група електробезпеки IV) пройшли навчання і перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ 
щодо присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки та допущені до роботи в
електроустановках напругою до 1000 В (витяг з протоколу № 11-1 від 08.02.2019).______________

Начальник виробництва Шишкін Павло Володимирович, майстер складальної дільниці 
Корнієнко Павло Павлович, майстер виробничої дільниці Бойко Олександр Володимирович 
пройшли навчання і перевірку знань ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» НПАОП 0.00-1.07-94. «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском» (протокол № 36/33-18 від 15.02.2018 р).________________________________

Начальник виробництва Шишкін Павло Володимирович наказом № 26 від 02.01.2019 
призначений відповідальною особою за електробезпеку та проведення зварювальних робіт на
TOB «ВАРЗ».____________________________________________________________________________

Начальник виробництва Шишкін Павло Володимирович наказом від № 76 від 10.07.2017) 
призначений відповідальною особою за безпечну експлуатацію, своєчасний огляд та справний 
технічний стан зварювального обладнання та зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом. 

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань промислової
безпеки

Наказом 74/1 № від 10.07.2017 по підприємству створена служба з охорони праці. 
Наказом № 75/1 від10.07.2017 про функції служби покладені на Коновалова Володимира 
Петровича

Наказом № 76/4 від 10.07.2017 по підприємству затвердженно «Положення про створення
служби з ОП та навчання»_______________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Інженер з охорони праці Коновалов Володимир Петрович призначений наказом по ТОВ 

«ВАРЗ» № 02-К від 02.01.2015 призначений відповідальним за дотриманням вимог законодавства 
з питань охорони праці, проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
збереженням та оновлюванням нормативно-правової та матеріально - технічної бази навчально- 
методичного забезпечення питань з охорони праці. Коновалов В.П., пройшов навчання і 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском» (протокол № 36/33-18 від 15.02.2018 р); та навчання і перевірку знань 
ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ щодо присвоєння кваліфікаційної групи з електробезпеки (протокол
№ 36/33-18 від 15.02.2018 р.)______________________________________________________________

Працівники підприємства, які експлуатують зварювальне________обладнання
електрогазозварювапьники; Мелащенко Юрий Володимирович (посвідчення № АН -37/3-19). 
Малеєв Руслан Анатолійович (посвідчення № АН - 33/2-19), Кухтін Анатолій Олександрович 
(посвідчення № АН - 37/1-19) пройшли навчання і перевірку знань в ТОВ Технічного нагляду 
«ДІЕКС» «Правила охорони праці під час зварювання металів» НПАОП 28.52-1.31-13 (протокол
№ 01-19 від 30.05.2019).__________________________________________________________________

Начальник виробництва Шишкін Павло Володимирович має освіту: диплом ІБ АР 
№ 004831, Дніпродзержинський енергетичний технікум, технік - електрик з експлуатації
електроустаткування (засобів автоматики-електричних систем).



На підприємстві наказом від 02.01.2019 № 31 створена постійно діюча комісія з перевірки
знань з питань охорони праці. Голова комісії: головний інженер Бабець М.Ю. Члени комісії: 
Коновалов В.П., Шишкін П.В.. Корнієнко П.П. (пройшли навчання і перевірку знань НПАОП 
28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів» у Полтавському навчально- 
курсовому комбінаті (протокол № 112/1 від 28.10.2019);

Також на підприємстві розроблені:
«Положення про службу охорони праці» (наказ про перегляд та затвердження № 76/4 від

10.07.2017);______________________________________________________________________________
«Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про перегляд та затвердження №

76/2 від 10.07.2017);______________________________________________________________________
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань

охорони праці» (наказ про перегляд та затвердження № 76/3 від 10.07.2017);____________________
Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ про перегляд та

затвердження № 76/3 ОП від 10.07.2017 p.);__________________________________________________
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та іншими

способами індивідуального захисту (наказ № 76/3 ОП від 10.07.2017 p.);_____________________
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та

затвердження № 76 від 10.07.2017);_______________________________________________________
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про перегляд та

затвердження № 76/1 від 10.07.2017р.);____________________________________________________
Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 60 від 

15.04.2019 ), в тому числі: «Інструкція з охорони праці “щодо безпечного виконання зварювальних 
робіт» № 25-ОТ; «Інструкція № 26-ОТ з охорони праці під час перевезення, приймання, 
зберігання і видачі балонів зі стиснутими і зрідженими газами; «Інструкція 27-ОТ з охорони праці
під час експлуатації посудин, що працюють під тиском»;___________________________________

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
(наказ про перегляд та затвердження № 60 від 15.04.2019)._______

Комісією по перевірці знань з питань охорони праці проведено навчання та щорічну 
перевірку знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ працівників підприємства (протокол № 2 від
08.01.2019).______________________________________________________________________________

Усі працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згідно загального курсу «Охорона праці» (протокол з навчання та перевірки знань комісією
підприємства від 11.01.2019 № 1-19)________________________________________________________

Усі працівники підприємства проходять відповідні інструктажі з охорони праці.___________
Усі працівники підприємства проходять раз на рік періодичний медичний огляд у 

комунальному закладі «Верхньодніпровська районна лікарня» (Заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників ТОВ «ВАРЗ» від 29.08.2019)_______________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво 

з експлуатації . інструкції з користування на все технологічне устаткування, що декларується), а 
саме : зварювальні апарати (зварювальний апарат Fronius в комплекті з механізмом подачі 
зварювального дроту ВСТ-457-2, зварювальний апарат ESAB WARRIO в комплекті з механізмом 
подачі зварювального дроту ESAB WARRIQ-5001, зварювальний апарат ESAB в комплекті з 
механізмом подачі, зварювального дроту WARRIO FEED 304 W; Випрямляч Origo в комплекті 
з механізмом подачі зварювального дроту Origo Mig L-405 Origo Feed 30-4. зварювальний 
аппарат КП-002 машина теплової різки типу «АГАТ» з УПР-4011, плазма ручна JAKLE 
PLASM. Плазма ручна Powermax 30 АІР. Підприємство має Дозвіл № 1167.14.12 від 26.11.2014
на виконання зварювальних робіт виданий Головним управлінням Держпраці_____у
Дніпропетровській області. Договір на поставку балонів ТОВ «Верхньодніпровський 
авторемонтний завод» з ПАТ «Лінде Газ Україна № 2499 від 01.03.2019 на постачання
промислових

експлуатаційної документації,



Працівники підприємства забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту 
(наказ № 3 від 02.01.2018р) для безпечного виконання робіт, згідно з нормами: : спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобоми індивідуального захисту (щитки, захисні окуляри, рукавиці 
та інше'), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста 
картка видач засобів індивідуального захистуі. Ведеться «Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, засобів індивідуального захисту. 
Працівники забезпечені: костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, окуляри 
захисні, каски захисні, маски зварювальника. каска захисна з підшоломником.__________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою, технічною та організаційною 

документацією з питань охорони праці та промислової безпеки в повному обсязі. 
На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»_______________________*
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»___________________ і
- -НПАОП 0.00-4.12-05, «Типове положення про порядок проведення навчання і .перевірки 
знань з питань охорони праці»;___________________________________________________________ .
-  НПАОП 0.00-4.01-08 «Типове положення про порядок забезпечення працівників______ .
спеціальним одягом, взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».____________ ;_____-
НПАОП 0.001-62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;____________ . -
Положення про комісію з питань охорони праці TOB «ВАРЗ»;_______________________ ; -
Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань охорони праці ТОВ 
«ВАРЗ»._________________________________________________________ .

Технологічне устаткування підвищеної небезпеки, що заходиться на підприємстві: 
Зварювальний аппарат Fronius в комплекті з механізмом подачі зварювального дроту ВСТ-457-2 -  
10 одиниць. Зварювальний аппарат ESAB WARRIO в комплекті з механізмом подачі 
зварювального дроту ESAB WARRIQ-5001 -  2 одиниці. Зварювальний аппарат ESAB в 
комплекті з механізмом подачі зварювального дроту WARRIO FEED 304 W; Випрямляч Origo 
в комплекті з механізмом подачі зварювального дроту Origo Mig L-405 Origo Feed 30-4 -  2 
одиці. Зварювальний аппарат КП-002 -  1 одиниця. Машина теплової різки типу «АГАТ» з 
УПР-4011, плазма ручна JAKLE PLASMA -1 одиниця. Плазма ручна Powermax 30 AIP -  1 
одиниця.

Для зберігання балонів на підприємстві передбачені площадки з навісами, які захищають їх 
від впливу опадів та прямих сонячних променів. Площадки з навісами вироблені з негорючих 
матеріалів._____ _________________________________________________________________________1

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці.____________________________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань нормативно-правової та матеріально-технічної бази
навчально-методичного забезпечення)._____________ .________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

"  л і 
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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, устаткування 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."


