
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони прані
Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(для ю ридичної особи:
"АВТОГАЗ ЦЕНТР"________________________________________________________________

найменування юридичної особи,
Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н, селище міського типу________

Слобожанське, ВУЛИЦЯ 8БЕРЕЗНЯ, будинок 23-А___________________________________
місцезнаходження,

_______________________________________39668554____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

____________ СЕБІСКВЕРАДЗЕ ЗАЗА ГУРАМОВИЧ, телефон: +380675233030_________
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

________________________________ avtogazplus@gmail.com_____________________________
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; 
Дніпропетровська обл, смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, буд. 71 

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
_________________________________ договір не укладався_________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
_____________________________________ 17.09.2020 р._____________________

(дата проведення аудиту)

Я. СЕБІСКВЕРАДЗЕ ЗАЗА ГУРАМОВИЧ________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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:

- технічний огляд, випробування, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме:

- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа. крім автомобільних газових 
_____ балонів, що є ємностями для газового моторного палива.____________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

mailto:avtogazplus@gmail.com


г

2

та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

виникнення травм - 4.__________________________________________________________________
виникнення травм,

На підставі договору оренди приміщення № 276 від 28.12.2019 р. з ПрАТ 
«Аграрно-виробниче підприємство «СОДРУЖЕСТВО» TOB «АВТОГАЗ ЦЕНТР» має у 
розпоряджені нежитлові офісні приміщення площею 13,8 м.кв.. за адресою: смт. 
Слобожанське, вул. 8 березня, 23А. Згідно договору оренди нежитлового приміщення № 1 
від 27.12.2019 р. з ФОП Фролов В.А. ТОВ «АВТОГАЗ ЦЕНТР» використовує для 
провадження виробничої діяльності нежитлове приміщення загальною площею 72 м.кв. та 
прибудинкову територію, за адресою: смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського. 
буд. 71.______________________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: - директор ТОВ "АВТОГАЗ ЦЕНТР" Себіскверадзе Заза Гурамович, 
головний бухгалтер (виконуюча обов’язки служби охорони праці на підприємстві) 
Христенко Ольга Володимирівна пройшли навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області Законодавства України про охорону праці, організація роботи про 
охорону праці, вибухнебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці .профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботи з профілактики 
та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу № 20-81 від 07.08.2020 р. Посвідчення №№ 
7119а. 7116а від 07.08.2020 р.:

- директор ТОВ "АВТОГАЗ ЦЕНТР" Себіскверадзе Заза Гурамович, головний 
бухгалтер (виконуюча функції служби охорони праці на підприємстві) Христенко Ольга 
Володимирівна пройшли навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81- 
18). Витяг з протоколу № 20-83 від 12.08.2020 р. Посвідчення №№ 7117а, 7118а від 
12.08.2020 р.;

- директор ТОВ «АВТОГАЗ ЦЕНТР» Себіскверадзе Заза Гурамович, головний 
бухгалтер (виконуюча функції служби охорони праці на підприємстві) Христенко Ольга 
Володимирівна пройшли навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62.12). Витяг з 
протоколу № 20-85/3 від 12.08.2020 р. Посвідчення №№ 7115а. 7120а.

- директор ТОВ «АВТОГАЗ ЦЕНТР» Себіскверадзе Заза Гурамович (IV 
кваліфікаційна група до і вище 1000В). головний бухгалтер (виконуюча обов’язки служби 
охорони праці на підприємстві) Христенко Ольга Володимирівна (IV кваліфікаційна група 
до і вище 1000В). слюсар з встановлення ГБО Мороз Олексій Олексійович (IV 
кваліфікаційна група до і вище 1000В) пройшли навчання в ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07- 
01). Правил будови електроустановок. Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил пожежної безпеки. Витяг з протоколу № 20-82 від 12.08.2020 р.
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Посвідчення №№ 7102, 7103, 7104.
- слюсар з встановлення ГБО Мороз Олексій Олексійович, слюсар з ремонту 

автомобілів Аксьонов Артем Олександрович, газозварник Черненко Сергій Миколайович, 
слюсар з ремонту автомобілів Шевченко Олександр Володимирович, фахівець з 
неруйнівного контролю Корнієнко Микола Валентинович пройшли перевірку знань у 
комісії підприємства «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» ЩПАОП 0.00-1.81-18), «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 
(НПАОП 0.00-1.62.12) у обсязі інструкцій з охорони праці. Протокол № 1 від 29.09.2020 р.;

- слюсар з ремонту автомобілів Аксьонов Артем Олександрович, газозварник 
Черненко Сергій Миколайович, слюсар з ремонту автомобілів Шевченко Олександр 
Володимирович, фахівець з неруйнівного контролю Корнієнко Микола Валентинович 
пройшли перевірку знань у комісії з електробезпеки «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98), «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил будови електроустановок. Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів з привласненням ІІІ-Ї кваліфікаційної 
групи з електробезпеки. Протокол № 2Е від 29.09.2020 р..

Згідно до вимог розділу 3 наказу № 195 від 03.09.2007 «Про затвердження Вимог до 
спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.05.2004 N 687» суб'єкт господарювання має у своєму штаті:

1. одного експерта технічного атестованого згідно з Порядком атестації фахівців, 
які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження 
устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

Малий Олександр Вікторович - експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду 
(котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води). 
Посвідчення від 18.04.2018 р. (наказ про прийняття на посаду експерта технічного з 
промислової безпеки № 13 від 25.09.20 р.);

з напряму діяльності, а саме:

- технічний огляд, машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- посудин (балонів, призначених для транспортування і зберігання зріджених, 
стиснутих і розчинених газів, крім отруйних), що працюють під тиском понад 0.05 
МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного 
палива.

Згідно до вимог розділу 3 наказу № 195 від 03.09.2007 «Про затвердження Вимог до 
спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів 
України від 26.05.2004 N 687» суб'єкт господарювання має у своєму штаті не менше двох 
фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного методу неруйнівного контролю, 
визначеного нормативно-правовими актами з охорони праці та організаційно-методичними 
документами, з кожного виду устаткування, а саме:

1. візуально-оптичний (УТ):
- Корнієнко Микола Валентинович - К О  9712:2012. рівень кваліфікації - II (другий), який 

має право контролювати основний метал та зварні з’єднання у виробничому секторі: 7 - 
контроль перед введенням та в процесі експлуатації. Сертифікат № 10946.УТ.2/17 від 
14.04.2017 р. Дійсний до 14.04.2021 р.:

2. ультразвуковий (ЦТ):
Корнієнко Микола Валентинович - фахівець з неруйнівного контролю - ультразвуковий 
(ЦТ). згідно до вимог ЕІМ ІБО 9712:2012. рівень кваліфікації - II (другий), який має право 
контролювати основний метал та зварні з’єднання у виробничому секторі: 7 - контроль 
перед введенням та в процесі експлуатації. Сертифікат № 12653. ЦТ.2/19 від 12.02.2019р. 
Дійсний до 15.12.2023 р..

з напряму діяльності, а саме:

- випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний (УТ), ультразвуковий (ЦТ))
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машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- посудин (балонів, призначених для транспортування і зберігання зріджених, 
стиснутих і розчинених газів, крім отруйних), що працюють під тиском понад 0,05 
МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного

_____ палива.__________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

У ТОВ "АВТОГАЗ ЦЕНТР" функціонує система управління охороною праці 
(СУОП). Функціонування СУОП забезпечується керівником підприємства та реалізується 
комплексом організаційних заходів.

Наказом № 15 від 28.09.2020 р. обов'язки з виконання функцій служби охорони 
праці покладені на головного бухгалтера Христенко О.В.

Наказом № 19 від 29.09.2020 р. відповідальність за вступний інструктаж покладена 
на головного бухгалтера, за проведенні первинного та повторних інструктажів 
відповідальність директор Себіскверадзе З.Г. поклав на себе.

Наказом № 20 від 29.09.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт з 
технічного огляду посудин, що працюють підтиском директор Себіскверадзе З.Г. поклав на 
себе.

Наказом № 21 від 29.09.2020 р. відповідальність за справний стан 
електрогосподарства директор Себіскверадзе З.Г. поклав на себе, а у разі його відсутності 
на слюсаря з встановлення ГБО Мороза О.О.

Наказом № 22 від 29.09.2020 р. про призначення відповідальної особи за 
метрологічну повірку засобів вимірювальної техніки, призначений слюсар з встановлення 
ГБО експерта технічного Малого О.В.

Наказом № 23 від 29.09.2020 р. відповідальною особою за актуалізацію нормативних
документів призначено головного бухгалтера Христенко О.В.____________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

На підприємстві переглянуті та затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці (Наказ № 16 від 28.09.2020р.) Загальна кількість інструкцій з ОП на підприємстві - 9. 
зокрема:

- Програма вступного інструктажу;
- № 1 Інструкція з охорони праці підчас роботі з ручним електроінструментом;

№ 2 Інструкція з охорони праці автослюсаря по ремонту автомобілів;
№ 3 Інструкція з охорони праці газоелекгрозварювальника;
№ 4 інструкція з охорони праці підчас перевезення, приймання, зберігання та видачі 
балонів із стисненими або зрідженими газами;

- № 5 Інструкція з охорони праці підчас роботи з ручними інструментами та 
приладдям;

- № 6 Інструкція з охорони праці підчас експлуатації балонів;
№ 7 Інструкція з охорони праці експерта технічного;

- № 8 Інструкція з охорони праці фахівця з неруйнівного контролю II рівня.
№ 9 Інструкція з охорони праці випробувача балонів.
Інструкції по формі відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 

розробку інструкцій з охорони праці».
У ТОВ "АВТОГАЗ ЦЕНТР" ведеться внутрішня документація з охорони праці:
журнал вступного інструктажу.
журнал реєстрації інструктажів з охорони праці.
журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків на підприємстві._______________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ Наказом № 14 від 28.09.2020 р. переглянуті та затверджені і введені в дію:__________
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«Положення про систему управління охороною праці»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»;
«Програма проведення первинного інструктажу»;
«Програма проведення вступного інструктажу»;
Фонд нормативних документів та технічної документації на підприємстві забезпечує 

інформаційну підтримку організації технічного огляду та випробування устатковання 
підвищеної небезпеки у повному обсязі, при необхідності фонд поповнюється та 
актуалізується у ліцензованих чи офіційних видавництвах.

Наказом № 24 від 29.09.2020 р. відповідальною особою за актуалізацію нормативних
документів призначений експерт технічний з промислової безпеки Малий О . В . _________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та

Для виконання заявлених робіт у ТОВ "АВТОГАЗ ЦЕНТР" є в наявності:
• Установка для випробування балонів. 2005 р.. Україна, у складі:

/ 2  • манометр електроконтактний ЕКМ-2У, 0-600 кгс/см . зав. № 469626. повірка від
03.20 р.;

- манометр ('контрольний) МТП 0-160. 0-400 кгс/см2. зав. 720397;
. Різьбові калібри.
. Ваги статичного зважування РП-200Ш13М, зав. № 580. (виготовлені за ГОСТ 29329- 

92. країна-виробник Україна);
• Ультразвуковий товщіномір ТУЗ-5, зав. № 39 (країна-виробник Україна);
• Ендоскоп ЕВП 10.1300 для перевірки стану внутрішньої поверхні балонів, зав. № 141. 

(країна-виробник Російська Федерація);
• Візок для перевезення балонів;
. Слюсарний інструмент для монтажу паливних систем автомобілей на стисненому та 

зріджених газах.
Засоби вимірювальної техніки проходять періодичну повірку в ДП 

«Дніпростандартметрологія».
Установка для випробування балонів:

• призначена для випробування балонів для стиснених, зріджених і розчинених 
газів, які виготовлені з легованих сталей, металокомпозитних матеріалів, 
вуглецевих сталей, металопластикових та неметалевих матеріалів малого з 
робочім тиском до 19,6 МПа (200 кгс/см2), в тому числі балони, які призначені 
для забезпечення пальним двигунів транспортних засобів.

Технологічна лінія включає в себе, приймання, розбракування, опосвідчення 
(технічного огляду) та ремонту балонів, та введена в експлуатацію 2005 р..

На установці випробування балонів можливе виконання наступних операцій:
. вивертання та ввертання вентилів балонів;
. зовнішнє та внутрішнє очищення;
. промивання балонів;
• огляд зовнішньої та внутрішньої поверхні балонів;
• опресування з визначенням залишкової деформації:
• зважування;
• клеймування.

Технічна характеристика агрегату насосного:
. подача, л/г - 25;
. тиск, МПа (кгс/см2) - 40/400;
• число подвійних ходів, сЛподв.хід/мін) - 1,5(90);
• маса, кг -  120;

електрообладнання: напруга електромережі -  220/380В; напруга переносних ламп 
для внутрішнього огляду балонів та освітлення пристосування -  12В.

матеріально-технічної бази

______ Працівники ТОВ "АВТОГАЗ ЦЕНТР" забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
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іншими засобами індивідуального захисту, які відповідають характеру можливих 
небезпечних і шкідливих виробничих факторів, у відповідності з вимогами та забезпечують 
захист від можливих негативних впливів природного характеру, погодних умов.

Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. 
№ 246:

працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою у кількості 4 особи,
14.09.20 р. пройшли медогляд у Комунальному підприємстві «СЛОБОЖАНСЬКА 
ЦЕНТРАЛЬНА ЛІКАРНЯ» Слобожанської селищної ради. 
особи, що мають протипоказання за станом здоров'я, не допускаються до

_________ виконання робіт підвищеної небезпеки.________________________________________
навчально-методичного забезпечення)

З.Г. СЕБІСКВЕРАДЗЕ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці $ с/’ W  / # / 2 0 .  № /УО  К  Л _____ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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.



Головне управління Держпраці. 
у Дніпропетровській області

о<.<о.мь


