ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТО-БАТ"_______________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51400, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Тернівська, буд. 4. код СДРПОУ 38101458______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Філіпов Сергій Костянтинович, тел. +380666368235. e-mail avto-bat@i.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;

Роботи виконуються на території України_____________________________________________________
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. Згідно додатку 1
до Порядку і правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності субєктів
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України № 1788 від 16.11.2002 року у ТОВ «АВТО-БАТ» страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами не проводиться, у зв’язку з тим, що суб’єкт господарювання не є об’єктом
підвищеної небезпеки_______________________________________________________________________
(найменування

страхової

компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 24.04.2020_____________
(дата проведення аудиту)

Я, Філіпов Сергій Костянтинович______________________________________________________
(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: Зберігання балонів із стисненим (кисень
технічний), зрідженим (пропан-бутан), вибухонебезпечним (пропан-бутан) газом: Зварю зальні
роботи: Газополум’яні 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 10. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 4
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та складське приміщення орендовані (договір оренди № 1 від 01.01.2019 року з ТОВ
«ПАВЛОГРАД СПЕЦБУДРЕЗЕРВ» за адресою: 51400. Дніпропетровська обл.. м. Павлоград, вул.
Тернівська, буд. 4_______________________________________________ __________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор ТОВ «АВТО-БАТ» Філіпов Сергій Костянтинович, виконроб Бельмас Олександр
Олександрович, майстер будівельних та монтажних робіт Пазюк Олег Олексійович пройшли
навчання: в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» та перевірку знань
комісією Головного управління Держпраці у Київській області згідно: Законодавства України про
охорону праці, організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці,
медичних оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків
аварії (Загальний курс з ОП). НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті». НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском».
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу № 170-2020 від
10.04.2020 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів». «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила улаштування електроустановок» в обсязі IV
групи з електробезпеки до 1000 В в комісіях Головного управління Держпраці у Київській області та
ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» (витяг з протоколу № 90-2020 від
10.04.2020). а також навчання та перевірку знань в комісії ТОВ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР
«ЕКСПЕРТ» згідно правил пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) (витяг з протоколу №
000-10-2020 від 17.04.2020 р.).__________________________
Наказом № 16 від 20.04.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:
директор Філіпов Сергій Костянтинович (голова комісії), члени комісії: виконроб Бельмас Олександр
Олександрович, майстер будівельних та монтажних робіт Пазюк Олег Олексійович._______________
Наказом № 17 від 20.04.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра; (кисень технічний), зрідженим
(пропан-бутан), вибухонебезпечним (пропан-бутан) газом; зварювальні роботи: газополум’яні
роботи призначено виконроба Бельмаса Олександра Олександровича, а за його відсутності відповідні
обов'язки покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт Пазюка Олега Олексійовича.
Наказом № 14 від 20.04.2020 р. відповідальною особою за стан електрогосподарства Товариства
призначено виконроба Бельмаса Олександра Олександровича, а за його відсутності відповідні
обов'язки покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт Пазюка Олега
Олексійовича._____________________________________________________________________________
Наказом № 15 від 20.04.2020 р. відповідальною особою за протипожежну безпеку призначено
виконроба Бельмаса Олександра Олександровича, а за його відсутності відповідні обов'язки
покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт Пазюка Олега Олексійовича.___________
Наказом № 11 від 20.04.2020 р. відповідальною особою за видачу нарядів-допусків призначено
виконроба Бельмаса Олександра Олександровича, а за його відсутності відповідні обов'язки
покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт Пазюка Олега Олексійовича.___________
Наказом № 12 від 20.04.2020 р. відповідальною особою за проходження працівниками регулярних
медичних оглядів призначено виконроба Бельмаса Олександра Олександровича, а за його відсутності
відповідні обов'язки покладаються на майстра будівельних та монтажних робіт Пазюка Олега
Олексійовича.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки;

Наказом № 13 від 20.04.2020 р. створено службу охорони праці, обов’язки інженера з охорони праці
покладено на директора Філіпова Сергія Костянтиновича. Він пройшов навчання в ТОВ
«НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР» та перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Київській області згідно: Законодавства України про охорону праці,
організації роботи з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних
оглядів, профілактики професійних захворювань, надання першої домедичної допомоги потерпілим
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії
(Загальний курс з ОП). НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів». НПАОП 0.00-1.81-18
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу
№ 170-2020 від 10.04.2020 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних
засобів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування
електроустановок» в обсязі IV групи з електробезпеки до 1000 В в комісіях Головного управління
Держпраці у Київській області та ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ «ВЕКТОР»
(витяг з протоколу № 90-2020 від 10.04.2020), а також навчання та перевірку знань в комісії ТОВ
«НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» згідно правил пожежної безпеки (пожежнотехнічний мінімум) (витяг з протоколу № 000-10-2020 від 17.04.2020 р.).__________________________
наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань, 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». До виконання зварвальних та газополум'яних робіт, а
також до виконання робіт вище 1.3 метра допущений кваліфікований електрогазозварник Челпанов
Олександр Віталійович. Він пройшов навчання та перевірку знань, умінь та навичок з професії
Електрогазозварник (4 р о з р я д ) в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА ТА
НАДІЙНІСТЬ» (протокол № 44 від 28.04.2020 р., посвідчення № 44-1-2020), а також навчання та
перевірку знань в комісії ТОВ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» згідно правил
пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) (витяг з протоколу № 000-10-2020 від 17.04.2020 р„
посвідчення № 000-10-2020-12): навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ КОМБІНАТ
«ВЕКТОР» та перевірку знань, умінь та навичок комісією Головного управління Держпраці у
Київській області за нвчальними програмами: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті» - на допуск до безпечного виконання висотно-верхолазних робіт з
використанням індивідуальних страхувальних засобів: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» на допуск до безпечної експлуатації та
обслуговування обладнання, що працює під тиском (витяг з протоколу № 171-2020 від 10.04.2020 р..
посвідчення № 171-2020-3)._________________________________________________________ _________
Наказом № 10 від 20.04.2020 р. затверджено інструкції з охорони праці за професіями та видами
робіт, в т.ч.: № 1 з пожежної безпеки; № 2 вступного інструктажу з питань охорони праці; № 3 з
надання першої медичної допомоги потерпілим у разі нещасних випадків на виробництві; № 4 під
для електрогазозварника; № 5 під час виконання робіт на висоті; № 6 з безпечного зберігання
балонів.___________________________________________________________________________________
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 місті________________________
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки_____________________________________
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві__________________________________
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві_______________________________
Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці_____________
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту_________________________
Журнал обліку видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки и суміщених робіт
Журнал обліку та зберігання засобів захисту__________________________________________________
Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми______________________________________
Журнал протоколів перевірки знань

При прийомі на роботу на підприємстві проводиться під розписку ознайомлення працівників про
умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та їх
можливі наслідки впливу. Під час прийняття на роботу та періодично з працівниками проводяться
інструктажі з питань охорони праці із записами в Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці та Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._______
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності експлуатаційна документація, в т.ч. на обладнання для зварвальних та газополум’яних
робіт (паспорти заводів-виробників. інструкції з експлуатації тощо). Розроблені та затверджені
технологічні карти._________________________________________________________________________
експлуатаційної документації,

На роботах зі шкідливими та небезпечними умовами праці, а також роботах, що пов’язані із
забрудненням, або тих, що здійснюються в несприятливих метеорологічних умовах, працівникам
підприємства видаються безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші 313 за
встановленими нормами, які є обов’язковим мінімумом, з визначенням захисних властивостей 313 та
строків їх використання (наказ № 18 від 20.04.2020 p.). а саме: захисні каски та шоломи: захисний
спеціальний одяг; захисне спеціальне взуття; спецодяг, який захищає від непогоди: захисні окуляри,
лицеві щитки; навушники, рукавиці та рукавички; маски заврника. засоби захисту від падіння з
висоти; засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом; фільтрувальні й
ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори тощо). Засоби індивідуального захисту
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту. На кожного
робітника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу.
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.__________________________________________
Робітники, які виконують роботи на висоті, забезпечені запобіжними поясами 2ПБ. стропами
канатними з амортизаторами 1МСКР1 та іншими засобами страхування (запобіжними огородженням
тощо). Пояси та стропи пройшли випробування та введені в експлуатацію (акт випробування № 1 від
20.04.2020 р._______________________________________________________________________________
Балони для зберігання надаються в оренду згідно з договорами з постачальниками (оренда балонів та
поставка газів, технічне обслуговування) (договір № 175 від 03.09.2019 p., укладений з ТОВ
«СЕРВІСНА КОМПАНІЯ «ШЕВРОН»._______________________________________________________
засобів індивідуального захисту,

В наявності актуалізований фонд нормативно-правових документів, які регламентують виконання
робіт, на паперових та електронних носіях:____________________________________________________
Закон України «Про охорону праці»._________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці».______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».___________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».____________________
НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про
охорону праці, що діють на підприємстві».____________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».______________________________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»._______
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».____________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».___________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»._________________
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»._____________________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском»___________ _______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»_________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».______
Нормативно-правова база оновлюється за допомогою Інтернет.__________________________________
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.
__________________________________________________________________

/

бази навчально-методичного забезпечення)

С.К. Філіпов
(ініціали та прізвище)
0
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Декларація
органі Держпраці

Примітки:

обліку суб'єктів господарювання у територіальному
№
Ж ?. /г ?

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}
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