
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ФОСБЕЛ ІНЖИНІРИНГ", місцезнаходження: 49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, 
проспект Гагаріна, будинок 2, офіс 4, код СДРПОУ -  43789032,____________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ГДРПОУ.

керівник-директор Нефедов Олексій Юрійович, тел. (050) 3207444, кегаш1есЬ5егуІ5е@икг.пеі
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.

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

Донецька обл., м. Авдіївка, пр. Індустріальний, 1;
Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Діагональна. 4;

Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Вячеслава Чорновола, 1; 
_______________ Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Колеусівська, 1. _________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності_____

(найменування страхової компанії.

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 № 1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки. ______________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
__________________________________21 вересня 2020р.________________ __ _____________

(дата проведення аудиту)

Я,_________________________Нефедов Олексій Юрійович_______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

- балони із стисненим газом (кисень), 120 одиниць, Україна.
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походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідною дозволу.

На підприємстві працюють 12 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  2 особи.____________________________________________________________________

кількість робочих місць, утому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення гравм

Адміністративно-виробниче та складське приміщення розташоване за адресою: 69014, Запорі
зька обл.. місто Запоріжжя, вул. Виробнича, буд. 11-А (договір суборенди нежитлового примі
щення № 17 від 17.09.2020р., укладений із ТОВ «Камоні»), Експлуатація устатковання гіідви- 
щеної небезпеки здійснюється за місцем виконання робіт підприємства за адресами:
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Донецька обл.. м. Авдіївка, пр. Індустріальний, 1 (ПРАТ «Авдіївський коксохімічний завод»), 
м. Запоріжжя, вул. Діагональна, 4 (ПРАТ «Запоріжкокс»), Дніпропетровська обл., м. 
Кам’янське. вул. В. Чорновола, 1 (ПРАТ «Южкокс»), Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, 
вул. Колеусівська, 1 (ПРАТ «Дніпровський коксохімічний завод»),______________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Наказом № 08/ОП від 18.09.2020р. відповідальність за безпечне проведення робіт, справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства покладається на майстра Мешковського 
О.Є.
Наказом № ІО/ОП від 18.09.2020р. відповідальною особою за справний стан засобів індивідуа
льного захисту та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту призначено май
стра Мешковського О.Є.
Наказом № 11/ОП від 18.09.2020р. відповідальною особою за огляд та випробування гумово- 
тканевих рукавів, за виконання перевірок на газопроникненість та горіння пальників та різаків, 
за безпечну експлуатацію апаратури, за безпечне виконання газополум'яних робіт призначено 
майстра Мешковського О.Є.
Наказом № 12/ОП від 18.09.2020р. відповідальною особою за справний стан та безпечну екс
плуатацію посудин, що працюють під тиском із стисненими, зрідженими газами призначено 
майстра Мешковського О.Є.
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом 
№ 06/ОП від 18.09.2020р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони пра
ці у складі: Голова комісії -  директор Нефедов О.Ю.. Члени комісії головний інженер Клюка 
Ю.М., майстер Мешковський О.Є. - пройшли навчання та перевірку знань:
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., Майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охо
рону праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва_і вибухозахисі\л 
пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захво
рювань. надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу № 1/09-20 ЗУ-КТ від 
10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0,00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу № 4/09-20 111- 
КТ 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПТЕЕС, 1ІКНКС, І НІНУ. 11011- 
РІП. ПКЕЕ, ПЕЕЗ. ПУЕ. 4 група з електробезпеки до та вище 1000 В. Витяг з протоколу № 1.09- 
20 ЕЛ/КТ від 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОГІ 0,00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу № 
2/09-20 ОТ-КТ від 10.09.2020р.
Директор Нефедов О.Ю., головний інженер Клюка Ю.М., майстер Мешковський О.Є. пройшли 
навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання». Витяг з протоколу № 3/09-20 ГП-ПА від 10.09.2020р.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають, за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом № 05/ОП віл 18.09,2020р. функції служби охорони 
праці на підприємстві покладаються на головного інженера Клюку Ю.М. _____ ____________
наявністю служби охорони праці,



з

Газорізальники Воєводін О.Є.. Похилько О.І. -  ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ІІрофі Лайн» 
за професією -  газорізальник 4 розряду. Виписка з протоколу №251-П від 24.05.2019 р. Посвід
чення № 02880-П. №02881-П.
Газорізальники Воєводін О.Є., Похилько О.І. пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно законів і нормативно-правових актів з загального курсу «Охорони праці», 
інструкцій з охорони праці в обсязі виконуваних робіт по професіям, НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». Протокол №1 від 18.09.2020р. 
Газорізальники Воєводін О.Є., Похилько О.І. пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 2 група з електробе
зпеки до 1000 В. Протокол № 2 від 18.09.2020р.

На підприємстві, відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом № 
07/ОП від 18.09.2020р. затверджено та введено в дію:

Положення про службу охорони праці;
Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом № 07/ОП від 18.09,2020 р. затверджено 
та введено в дію:

Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог техніки безпеки та 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 протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням.

Журнал обліку посудин, працюючих під тиском.
Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.

Наказом № 01/ОП від 18.09.2020р. затверджені та введені в дію «Тематичні плани і програми 
навчання». Наказом № 09/ОП від 18.09.2020р. на підприємстві затверджені га введені в дію по
садові інструкції. Наказом № 04/ОП від 18.09.2020р. затверджений перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.
Наказом № 09/ОП від 18.09.2020р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по 
видам робіт та професіям. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різішх 
тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НГІАОП 0.00-4.15-98 «Положен
ня про розробку інструкцій з охорони праці».______________________________________ __ __

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що викори
стовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (технічні 
паспорта та інструкції з експлуатації тощо)._____________________________________________
експлуатаційної документації,

Для експлуатації устатковання підвищеної небезпеки на підприємстві мається в наявності на
ступне обладнання: балони із стисненим газом (кисень). 120 одиниць. Україна, різак для ручно
го газокисневого зварювання типу Р1 «Донмет», 2011 р. в.. Україна - 2 од., пальник однополу- 
меневий універсальний для кисневого зварювання, пайки і підігріву типу ГЗУ «Донмет» 247* 
2008 р. в., Україна -  2 од., редуктор балонний одноступеневий кисневий БКО-50-4. 2008 р. в.. 
Україна -  2 од.

Постачання промислових газів в балонах здійснює ТОВ «Дніпропромсінтез» (До з в іл ГУ Держ-
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• праці у Дніпропетровській області № 300.12.15, чинний до 07.07.2022 р.). у відповідності до до
говору поставки № 89 від 17.09.2020р. Балони із стисненим газом зберігаються окремо, у спеці
ально пристосованих місцях під навісом з пристосуваннями для кріплення на виробничих діль- 
ницях.

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» га наказу № 
02/ОП від 18.09.2020р., працівники ТОВ «ФОСБЕЛ ІНЖИНІРИНГ», які виконують роботи з пі
двищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуаль
ного захисту. 313, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 

* складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість норматив
но-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про охорону пра
ці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (за
стосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ». затверджено го поста 11 о - 
вою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України «І Іро об'гкти підвищеної 
небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». ИГІАОІІ 90.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «І Іравила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1,71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем і а: 
зопостачання», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском». НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». НПАОП 0.00-9.12-05 «Типове по
ложення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці». 1111А - 
ОП 0.00-4,09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», Н11А- 
ОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-6,03-93 
«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимог и стосовно забезпечення робо і о-. 
давцями охорони праці працівників».

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», гірацівііики підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом № 03/ОП від 18.09.2020р. інженерний склад, технічний пе; 
рсонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і періоди
чні (протягом трудової діяльності) медичні огляди.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ФОСБР.Л ІНЖИНІ
РИНГ» (нова редакція), затвердженого загальними зборами учасників Товариства протоколом 
№02 від 16.09.2018р..

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці. 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних ро
біт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують додержання
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вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час експлуата
ції машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

нормативно-правової б а т  навчально-методичного забезпечення)

О.Ю. Нефедов
(ініціали та прізвище)

24.09.2020р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному ор
гані Держпраці «£^>> с'̂ С- 2020 р. № /ОУУ*- с&О

І

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

§х'Л . № ї і Ш ’л -о




