
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «АТБ- МАРКЕТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Олександра Поля, буд 40________
місцезнаходження,

код ЄДПРОУ 30487219_________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Шаповалова Наталія Анатоліївна_____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(0562)770-79-34, tech@atbmarket. com; atb.office@atbmarket.com_____________________________
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;
Івано-Франківська область__________________________________________________________________

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 не передбачено

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці від 29.07.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Шаповалова. Наталія Анатоліївна__________________________________________________
(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:________________________________________________________________________

(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:___________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
Ресивер Frigopoint № 0001764, дата виготовлення 2017, країна походження Росія; Ресивер 
Frigopoint № 0002189, дата виготовлення 2018, країна походження Росія (об'єкт експлуатується
за адресою: Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 92)_______________________
Ресивер Frigopoint № 0000464, дата виготовлення 2016, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, смт Заболотів, вул.
Бандери, 2а)__________________________________________________________________________
Ресивер GVN № 1116075734, дата виготовлення 2016, країна походження Туреччина (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. Б. Хмельницького, 50) 
Ресивер Frigopoint № 0000688, дата виготовлення 2017, країна походження Росія; Ресивер 
REFRI ComP № ВА 15-050-28, дата виготовлення 2017 країна походження Туреччина (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Калуш, пр-т Л. Українки, 12 а, прим. 1) 
Ресивер Frigopoint № 0002191, дата виготовлення 2018, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Мазепи, 183)_________
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Ресивер Frigopoint № 0000457, дата виготовлення 2017, країна походження Росія (об'єкт
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м Бурштин, вул. Бандери, 
75а)
Ресивер REFRI ComP № BA 15-040-28, дата виготовлення 2017 країна походження Туреччина 
(об'єкт експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Крихівці, 
вул. Слобідська 2)
Ресивер Frigopoint № 0002084, дата виготовлення 2019, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н, с. Микитинці, вул. 
Тисменицька, 244а)
Ресивер Frigopoint № 0000072, дата виготовлення 2020, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Шевченка 97)
Ресивер Frigopoint № 0001824, дата виготовлення 2019, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 24а)
Ресивер Frigopoint № 0002504, дата виготовлення 2018, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Татарів, вул. 
Незалежності, 797)
Ресивер GVN № 0318021036, дата виготовлення 2018, країна походження Туреччина (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Винниченка, 2)
Ресивер Frigopoint № 0000440, дата виготовлення 2016, країна походження Росія (об'єкт 
експлуатується за адресою: Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Палія 26б/1)

Кількість робочих місць -  55000 (п’ятдесят п’ять тисяч), у тому числі тих, на яких існує підвищений
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

ризик виникнення травм -  20000 (двадцять тисяч),
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство має право власності на нерухоме майно за адресами : Івано-Франківська обл., м. 
Коломия, вул. Палія 26б/1; Івано-Франківська обл., м. Тлумач, вул. Винниченка, 2; Івано- 
Франківська обл., Яремчанський р-н, с. Татарів, вул. Незалежності, 797; Івано-Франківська обл., 
м. Яремче, вул. Свободи, 24а; Івано-Франківська обл., м. Снятин, вул. Шевченка 97; Івано- 
Франківський р-н, с. Микитинці, вул. Тисменицька, 244а; Івано-Франківська обл., Івано- 
Франківський р-н, с. Крихівці, вул. Слобідська 2; : Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м 
Бурштин, вул. Бандери, 75а; Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Мазепи, 183; Івано- 
Франківська обл., м. Калуш, пр-т Л. Українки, 12 а, прим. 1; Івано-Франківська обл., м. Калуш, 
вул. Б. Хмельницького, 50; Івано-Франківська обл., Снятинський р-н, смт Заболотів, вул. 
Бандери, 2а; Івано-Франківська обл., м. Рогатин, вул. Галицька, 92.

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

Інші відомості
Призначені відповідальними:
- за охорону праці -  начальник відділу охорони праці Паранько Дмитро Миколайович
- Контроль за організацією безпечної експлуатації газового господарства по об’єктам

ТОВ «AТБ-Маркет» покладено на начальника відділу Григоренка Євгена Володимировича 
посвідчення №111173 протокол №1367 від 22.10.2019р.

- за електрогосподарство -  головний енергетик Усенко Віктор Іванович (витяг з протоколу№ 
1516 від 23.11.2018р., № 612 від 18.06.2018р.)

- за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює пі д тиском у Західному 
регіоні - інженер з ремонту холодильного обладнання Шарко Володимир Олександрович 
(витяг з протоколу №010-20 від 17 вересня 2020 р.)

Генеральний директор ТОВ «AТБ-МAPКЕТ» Шаповалова Н А ., пройшла навчання і перевірку 
знань з загального курсу з охорони праці у Дії «Придніпровський ЕТЦ», витяг з протоколу № 33 -20 
від 25.06.2020 р.

Наказом № 27 від 29.04.2020р. призначенні відповідальними особами за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства - головний енергетик Усенко В.І. (V група з 
електробезпеки, до та вище 1000 В), у разі його відсутності - провідний інженер Штефан Д А . (V 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли навчання KO^AO! 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ДП «Дніпропетровський НКК «МОНОЛІТ»
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ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» і перевірку знань комісією Головного управління
Держпраці v Дніпропетровській області (копії витягів з протоколів № 1516 від 23.11.2018 р, № 612 
від 18.06.2018 р.)

Наказом № 29 від 29 квітня 2020 р. призначений відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском по ТОВ «АТБ Маркет» провідний інженер 
з організації експлуатації та ремонту холодильного обладнання Филипенко В’ячеслав Віталійович 
(навчання та перевірка знань з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском, протокол №971 від 06.08.2019 р. ДП «Дніпропетровський НКК 
«МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»). По об’єктам Західного регіону 
відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском інженер 
з ремонту холодильного обладнання Шарко Володимир Олександрович (пройшов навчання та 
перевірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском, протокол №010-20 від 17 вересня 2020 р. КП ЛОР «Львівський обласний учбовий 
центр»).

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

На підприємстві наказом № 21 від 17 липня 2017 року створена та впроваджена система 
управління охороною праці.

Згідно зі статтею 15 Закону України "Про охорону праці" наказом генерального директора № 
545 від 14.04.2008 р. створено службу охорони праці і навколишнього середовища у складі: 
начальника відділу охорони праці, інженера з охорони праці, інженера по охороні навколишнього 
середовища, спеціаліста з питань охорони праці, які керується в своїй роботі Законом України «Про 
охорону праці», Кодексом законів про працю України, посадовою інструкцією, Положенням про 
службу охорони праці Товариства та іншими нормативними актами, які забезпечують дотримання 
прав робітників гарантованих законодавством про охорону праці. Положення про службу охорони 
праці ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» розроблено на основі НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про 
службу охорони праці, і враховує специфіку виробництва, види діяльності та чисельність 
працівників, їхні умови праці та інші специфічні фактори підприємства, визначає структуру служби, 
її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до чинного 
законодавства. Наказом № 226-к від 05 грудня 2016 р призначено начальника, відділу охорони праці 
Паранько Д.М. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання з Загального курсу з 
охорони праці, НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 
0.00-1.76-15Правил безпеки систем газопостачання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила пожежної безпеки в Україні» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку 
знань комісією, що створена на підставі наказу № 41 від 05.03.2020 р. Держпраці (витяг з протоколу 
№ 33-20 від 25.06.2020 р. ДП «Дніпропетровський НКК «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(копії витягів з протоколів № 205 від 03.03.2020 р. № 1564 від 11.12.2019 р.)

Згідно з пунктом 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (НПАОП0.00-4.12-05) наказом по товариству № 36 від 07.07.2020р. 
затверджено склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

Голова комісії - генеральний директор Шаповалова Н.А., заступник голови комісії - заступник 
генерального директора Румянцева І.С. Члени комісії: технічний директор - Горевой В.І., начальник 
відділу охорони праці - Паранько ДМ ., уповноважена найманими працівниками особа з питань 
охорони праці - Окрошидзе А.М. , які пройшли навчання із Загального курсу з охорони прані v ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією, що створена на підставі наказу № 41 від 
05.03.2020 р, Держпраці (витяг з протоколу № 33-20 від 25.06.2020 р.) у ДП «Дніпропетровський 
НКК «МОНОЛІТ» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД» і перевірку знань комісіями, що створені 
на підставі: наказу від 21.03.2018 р, № 68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу № 94/4.6/2018 від 07.05.2018 р.) наказу від 30.11.2016 р. № 405 Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 34 від 27.07.2018р.)

наявністю служби охорони праці,
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Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці» у Товаристві розроблені та введені в дію 
наказом від 08.01.2008 р. № 17 відповідні положення з охорони праці, а саме:

- про систему управління охороною праці;
- про службу охороною праці;
- про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
- про медичний огляд працівників Товариства;
- про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

індивідуальними засобами.
Робітники підприємства проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці 

відповідно до Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затвердженого наказом директора №21 від 17 липня 2017 р.

Відповідно до вимог «Правил безпеки систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15 та з метою 
забезпечення безпечної експлуатації систем газопостачання об’єктів ТОВ «АТБ -Маркет» наказом 
№ 6 «Про призначення осіб, відповідальних за безпечну експлуатацію газового господарства» 
Призначені особи, відповідальні за технічний стан та безпечну експлуатацію систем газопостачання 
об’єктів ТОВ «АТБ-Маркет».

Наказом № 4 від 01 лютого 2019 року ТОВ «АТБ Маркет» розробило та ввело в дію наступні 
інструкції з охорони праці:

-№ 1 для всіх працівників ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»;
-№ 2 по наданню домедичної допомоги;
-№ 20 для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування;
-№ 51 під час експлуатації посудин, що працюють під тиском;
-№ 45 під час експлуатації електроустановок;

На підприємстві розроблені та затверджені наказом №21 від 17 липня 2017р. програми 
вступного, первинного інструктажів з питань охорони праці. Проводяться інструктажі з питань 
охорони праці - вступний, первинний на робочому місці, повторний, цільовий з наступною 
реєстрацією в журналах відповідних форм.

Працівники підприємства проходять медичний огляд відповідно до Порядку проведення 
медоглядів ОИ-5.1-001-2018 затвердженого наказом по підприємству від 26.03.2018 р. 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація, копії паспортів, інструкцій з експлуатації та гарантійні талони 
на обладнання підвищеної небезпеки зберігаються на підприємстві відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Ресивери знаходяться у справному працездатному стані. Апарати виготовлені та налаштовані 
відповідно до технічних умов та відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.______________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Наказом № П-М-2018-000480 від 07.08.2018 р. на підприємстві створена комісія з_ приймання 
і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на_ підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.

Працівники ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» 
(спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками, 
рукавицями). Всі засоби захисту пройшли випробування.

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «АТБ-Маркет» забезпечене необхідної навчально - методичною літературою та 
наглядними посібниками, є необхідні нормативно - правові акти з охорони праці:

1.1. Закон України «Про охорону праці».
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1.2. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений 
Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 року № 1107.
1.3. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці».__________________________________________
1.4. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»._____
1.5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
1.6. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві»._________________________
1.7. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
1.8. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».__________
1.9. ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання».___________________________________
1.10. НАПБ А.01-001-2015 «Правила пожежної безпеки в Україні»._____________
1.11. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
1.12. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
1.13. НПАОП 40.1-1.32-01 «Електрообладнання спеціальних установок»._______
1.14. НПАОП 40.1 .-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
1.15. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час екплуатації обладнання, що 

працює під тиском
1.16. НПАОП 0.00-7.17-08 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.
1.17. ДК 003: 2010 Класифікатор професій працівників, затвердженого наказом 
Держспоживстандарту України від 28.07.2010 року за № 327.
1.18. Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений 
Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров’я України 21.05.2007 р. № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 23 липня 2007 р. за № 846/14113 .Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час експлуатації обладнання, що декларується.

У ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними 
для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства, охорони праці. перещ^ЯГзіШ ^а.питань охорони праці.

нормативно-правової та маїеріалм^о-технічнгпбазй навчально-методичного забезпечення)
f/

H.A. Шаповалова 
(ініціали та прізвище)

Н ятисііЦ.|а
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держи раці , 2 0 ^ р .  № /££-

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 відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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