
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ________
______________________________«АУЛЬСЬКА ХЛОРОПЕРЕЛИВНА СТАНЦІЯ»______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____ 52310. Дніпропетровська область. Криничанський район, смт. Аули. _________________
місцезнаходження,

________________________________________ 33075701________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ Богданенко Олександр Васильович.___________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________________ (05695) 9-05-14. 9-05-15. tov.ahps@ukr.net______________________
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;

__________ 52310. Дніпропетровська область. Криничанський район, смт. Аули__________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: _

Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія», м. Дніпро. Ірік.______
серія 1788-1р. № ОПН-02320 від 05.02.2020р.__________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______ 23.04.2020р.____________
(дата проведення аудиту)

Я._Богданенко Олександр Васильович______________________________________________________ ,
(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

- посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива:_____________________________________________________
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.________________________________

та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки,
- збірник абгазів. зав. № 4. 1965р.в.. СРСР;_____________________________________________________
- збірник абгазів. зав. № 6. 1965р.в.. СРСР:_____________________________________________________
- повітрозбірник. зав. № 678. 1988р.в.. СРСР:___________________________________________________
- повітрозбірник. зав. № 1. 2018р.в.. Україна:___________________________________________________
- вологомасловідділювач. зав. № 12364. 1994р.в.. Україна:______________________________________
- вологомасловідділювач. зав. № 12367. 1994р.в.. Україна:_____________________________________
- вологомасловідділювач. зав. № 12596. 1994р.в.. Україна:_______________________________________
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- вологомасловідділювач. зав. № 12597.1994р.в..Україна;
- вологомасловідділювач. зав. № 12598. 1994р.в.. Україна;
- адсорбційна колона, зав. № 10116. 1994р.в.. Україна;
- адсорбційна колона, зав. № 10117. 1994р.в.. Україна;
- контейнер для рідкого хлору -  156ІОД.: 5од.. 1969р.в.. СРСР; 9од.. 1970р.в.. СРСР; Ібод.. 1971р.в.. 
СРСР; 50од.. 1972Р.В.. СРСР; Зіод.. 1973р.в.. СРСР; 50од„ 1974р.в.. СРСР; 49од„ 1975р.в.. СРСР; 
97од.. 1976р.в.. СРСР; 105од„ 1977р.в„ СРСР; 92од„ 1978р.в„ СРСР; 121од„ 1979р.в„ СРСР; 
138од..1980р.в.. СРСР; 96од„ 1981р.в„ СРСР; 94од„ 1982р.в„ СРСР; 29од„ 1983р.в„ СРСР; 57од„ 
1984р.в.. СРСР; 64од„ 1985р.в.. СРСР; 93од„ 1986р.в.. СРСР; 53од„ 1987р.в„ СРСР; 45од„ 1988р.в„ 
СРСР; 86од.. 1989Р.В.. СРСР; 54од„ 1990р.в.. СРСР; 37од„ 1991р.в„ СРСР; 64од.. 1992р.в„ СРСР; 
9од.. 1993р.в.. Україна; Зод.. 1994р.в.. Україна; бод.. 1995р.в.. Україна; бод.. 1996р.в. Україна; 
2од.. 1997р.в.. Україна;________________________________________________________________________
- балон для рідкого хлору - 3586од: 20од. 1955р.в.. СРСР; Ібод.. 1956р.в.. СРСР; 17од.. 1957р.в.. 
СРСР; Іод.. 1958Р.В.. СРСР; 5од„ 1959р.в„ СРСР; 150од„ 1960р.в.. СРСР; 8од„ 1961р.в„ СРСР; 
Юод.. 1962р.в.. СРСР; 22од„ 1963р.в„ СРСР; 40од„ 1964р.в„ СРСР; 34од„ 1965р.в„ СРСР; 70од„ 
1966р.в.. СРСР; 67од.. 1967р.в„ СРСР; 66од„ 1968р.в„ СРСР; 67 од.. 1969р.в„ СРСР; 104од„ 1970р.в„ 
СРСР; 4од. 1971р.в.. СРСР; 91од.. 1972р.в„ СРСР; 84од„ 1973р.в„ СРСР; 70од„ 1974р.в„ СРСР; 
219од„ 1975р.в.. СРСР; 67од. 1976р.в„ СРСР; 201од„ 1977р.в„ СРСР; Пбод.. 1978р.в„ СРСР; 104од„
1979р.в.. СРСР; 170од„ 1980р.в„ СРСР; 410од„ 1981р.в„ СРСР; 124од„ 1982р.в„ СРСР; ІЗЗод.
1983р.в.. СРСР 102од„ 1984р.в.. СРСР; 119од„ 1985р.в„ СРСР; ІЗІод. 1986р.в„ СРСР; 169од.
1987р.в.. СРСР 15ІОД.. 1988Р.В.. СРСР; 40од„ 1989р.в„ СРСР; 50од„ 1990р.в„ СРСР; ІЗОод.
1991р.в.. СРСР 34од.. 1992р.в.. СРСР; 17од.. 1993р.в.. Україна; 32од.. 1994р.в.. Україна. 9од.
1995р.в.. Україна; Зод.. 1996р.в.. Україна; 4од.. 1997р.в.. Україна; 2од.. 1998р.в.. Україна; 4од.. 
1999р.в.. Україна; Іод.. 2000р.в.. Україна; Зод.. 2001р.в.. Україна; 8од.. 2002р.в.. Україна; 87од.. 
2003р.в.. Україна;____________________________________________________________________________
- твердопаливний водогрійний котел типу КВР-600СТС. зав. № 001. 2012р.в.. Україна;_____________
- твердопаливний водогрійний котел типу КВР-600СТС. зав. № 003. 2012р.в.. Україна;______________

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

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

Кількість робочих місць -  91. на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 15.____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство орендує приміщення, розташовані за адресою: Дніпропетровська область.___________
Криничанський район, смт. Аули, (договір оренди цілісного майнового комплексу від 17.06.2011р. 
реєстровий №332).____________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Директор підприємства ТОВ «АХПС» Богданенко Олександр Васильович, пройшов навчання у 

ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» і перевірку знань Законів України 
«Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією 
створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/02-19 від 25.02.2019р.)._______________________

Наказом №60 від 01.04.2019р. призначений відповідальний за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства енергетик Бесараб В.М. (V група з електробезпеки 
до і више 1000В). який пройшов навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпраці» і перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки», комісією створеною на підставі наказу від 
30.04.2020р. №109 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 36/09-20 від 25.06.2020р.). у разі його відсутності - начальник цеху (№4) Цапок С.І. (V група з
електробезпеки до і вище 1000В). який пройшов навчання у ДП «Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці» і перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації



електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів».
НАПБ А.01.001-2014 «Правил пожежної безпеки», комісією створеною на підставі наказу від 
06.08.2020р. №160 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу
№ 36/14-20 від 29.09.2020р.У__________________________________________________________________

Наказом №95 від 10.08.2020р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання під тиском начальника цеху (№1) - Тарнавського С.Б.. який пройшов 
навчання у  IIГІ «Придніпровський експертно-технічний центр Держпрапі» і перевірку знань Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про 
об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», комісією створеною на підставі наказу від 30.04.2020р. №109 Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/10-20 від 28.07.2020р.). 
НПАОП 0.00-1.23-10 «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та 
застосуванні хлору», комісією створеною на підставі наказу від 30.04.2020р. №109 Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 57-20 від 07.08.2020р.').

Наказом №69 від 17.07.2018р. призначено відповідальним за справний стан і безпечну 
експлуатацію водогрійних котлів начальника цеху (№4) - Цапок С.І.. який пройшов навчання у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпрапі» і перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, комісією 
створеною на підставі наказу від 06.08.2020р. №160 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/15-20 від 29.09.2020р.). НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», комісією 
створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/23-18 від 13.07.2018р.)._______________________

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

Наказом №44 від 03.08.2009р. реорганізована служба з охорони праці. Функції служби охорони_
праці покладено на інженера з охорони праці Каліту Я.М.. яка пройшла навчання у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» і перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією 
створеною на підставі наказу від 27.06.2017р. №102 Головного управління Держпрапі у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/07-18 від 26.02.2018р.).______________________
Наказом № 36 від 28.04.2017року затверджено «Положення про службу з охорони праці», наказом
№68 від 18.05.2020року затверджено «Положення про систему управління охороною праці»._______

наявністю служби охорони праці,

Наказом №78 від 01.10.2018 року затверджено перелік діючих на підприємстві інструкцій з
охорони прапі по професіям та видам робіт підвищеної небезпеки.________________________________
На підприємстві для працівників, які безпосередньо пов'язані з експлуатацією устатковання 
підвищеної небезпеки, що декларується, діють інструкції з охорони праці, а саме: №1 для 
випробувача балонів (абгазного відділення). №2 для випробувача балонів (сховища хлору). №3 при 
дегазації хлорних контейнерів. №4 при дегазації хлорних балонів. №5 при дегазації хлорних балонів 
з несправною запірною арматурою. №6 при підготовці контейнерів до наповнення рідким хлором. 
№7 при підготовці балонів до наповнення рідким хлором. №8 при наповненні контейнерів рідким 
хлором. №9 при наповненні балонів рідким хлором. №10 для приймальника балонів. №11 для 
маляра (по фарбуванню хлорної тари). №12 машиніста компресорних установок, інструкція з 
охорони прапі №67 для машиніста (кочегара) котельні, яка затверджена наказом №47 від
05.02.2019р.._________________________________________________________________________________

Робітники проходять на підприємстві інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у 
разі виникнення аварії згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» та «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», затвердженого наказом №79 від 04.10.2018р.



Наказом №34 від 18.03.2020р. затверджено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань
охорони праці._______________________________________________________________________________

Голова комісії: головний інженер Донченко I.A. пройшов навчання у ДП «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці» і перевірку знань Законів України «Про охорону праці». 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу від 
21.03.2018р. №68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 36/02-19 від 25.02.2019р.). НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», комісією створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/23-18 від 
13.07.2018р.). НПАОП 0.00-1.23-10 «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору», комісією створеною на підставі наказу від 30.04.2020р. 
№109 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 57-20 від
07.08.2020р.):________________________________________________________________________________
члени комісії: інженер з охорони праці Каліта Я.М. пройшла навчання v ДП «Придніпровський 
експертно-технічний центр Держпраці» і перевірку знань Законів України «Про охорону праиі». 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу від 
27.06.2017р. №102 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 36/07-19 від 26.02.2018р.). НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», комісією створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/23-18 від 
13.07.2018р.). НПАОП 0.00-1.23-10 «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору», комісією створеною на підставі наказу від 06.09.2019р. 
№186 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 98-19 від 
24.10.2019р.):________________________________________________________________________________
- інженер виробничого відділу Огняник В.Ю. пройшов навчання у ДП «Придніпровський експертно- 
технічний центр Держпраці» і перевірку знань Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією створеною на підставі наказу від 
21.03.2018р. №68 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 36/02-19 від 25.02.2019р.). НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», комісією створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/03-19 від 
26.02.2019р.). НПАОП 0.00-1.23-10 «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, 
транспортуванні та застосуванні хлору», комісією створеною на підставі наказу від 04.03.2019р. №58 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 43-19 від 
11.04.2019р.):________________________________________________________________________________
- голова первинної профспілкової організації Крисань A.B. пройшла навчання у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраиі» і перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування». «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів комісією 
створеною на підставі наказу від 21.03.2018р. №68 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 36/02-19 від 25.02.2019р.)._______________________

Про проведення інструктажів з питань охорони праці вноситься запис до журналу реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці та журналів реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці.______________________________________________________________________

Працівники підприємства, безпосередньо пов'язані з експлуатацією устатковання підвищеної 
небезпеки, що декларується, пройшли професійний добір, попередній та періодичний медичні огляди 
згідно з «Порядком проведення медичних оглядів певних категорій» (зі змінами), затвердженим 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007р. №246. а також наркологічний та 
психіатричний огляди.________________________________________________________________________

Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які безпосередньо пов'язані з експлуатацією 
устатковання підвищеної небезпеки, що декларується, відповідає даному виду діяльності, у
відповідності до наказу Міністерства праиі та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336



економічної діяльності. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників» і мають 
відповідну кваліфікацію:_____________________________________________________________________
- випробувачі балонів - ІсакЮ.В.. Сердюк Ю.В.. НежевийВ.С.. Душка О.О.. Кушнір О.О.. Караул 
В.В.. Присвітлий К.І.. Кошик С.В.. Тарасенко О.Г.. Осінній O.A.. Шапель В.В.. Мухін В.П. пройшли 
у постійно діючій комісії підприємства перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки v разі виникнення аварії, пожежної 
безпеки, з виробничих інструкцій, діючих на підприємстві (протоколи засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці №1 від 26.02.2020р.. №2 від 26.02.2020р.. №28 від 18.03.2020р.. №37 
від 23.03.2020р.. №55 від 08.05.2020р.) та допущені до обслуговування обладнання під тиском 
наказами №26 від 26.02.2020р.. №27 від 26.02.2020р.. №35 від 18.03.2020р.. №37 від 23.03.2020р..
№ 64 від 08.05.2020р.:_________________________________________________________________________
- машиніст компресорних установок - Мельник В.В. пройшов у постійно діючій комісії підприємства 
перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії, пожежної безпеки, з виробничих інструкцій, 
діючих на підприємстві (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №18 
від 11.03.2020р.). перевірку знань з електробезпеки (II група з електробезпеки до 1000В). (протокол 
перевірки знань з електробезпеки від 11.02.2020р.) та допущений до обслуговування обладнання під 
тиском наказом №32 від 11.03.2020р.:__________________________________________________________
- маляри (по фарбуванню хлорної тари) -  Білоус В.В.. Слісаренко JI.B. пройшли у постійно діючій 
комісії підприємства перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії та пожежної безпеки 
(протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці №12 від 04.03.2020р.. №41 від 
23.03.2020р.:_________________________________________________________________________________
- приймальники балонів -  Присвітла О .Д . Осіння М.О. пройшли у постійно діючій комісії 
підприємства перевірку знань з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, правил поведінки у разі виникнення аварії, пожежної безпеки та з виробничих 
інструкцій, діючих на підприємстві (протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці №11 від 03.03.2020р.. №34 від 20.03.2020р.):______________________________________________
- машиністи (кочегари) котельні -  Горбонос В.В.. Чехович С.І.. Малюк Г.С.. Боюн О.Г. пройшли у 
постійно діючій комісії підприємства перевірку знань з питань охорони прапі. надання домедичної 
допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки v разі виникнення аварії, пожежної 
безпеки, з виробничої інструкції, діючої на підприємстві (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці №77 від 15.10.2020р.) та допущений до обслуговування обладнання під 
тиском наказом №103 від 15.10.2020р.._________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Устатковання підвищеної небезпеки, яке декларується забезпечене експлуатаційною 
документацією:______________________________________________________________________________
- паспорти і інструкції з монтажу, експлуатації (збірників абгазів. повітрозбірників. 
вологомаслові дділювачів. адсорбційних колон, водогрійних котлів):______________________________
- паспорти і інструкції з експлуатації на контейнери для рідкого хлору:___________________________
- експертні висновки за результатами комплексної оцінки технічного стану контейнерів для рідкого 
хлору:_______________________________________________________________________________________
- висновки експертизи за результатами експертного обстеження (збірників абгазів. повітрозбірників. 
вологомасловідділювачів. адсорбційних колон):_________________________________________________
- картотека всього наявного парку на контейнери та балони:_____________________________________
- журнали наповнення контейнерів і балонів для рі дкого хлору:__________________________________
- журнали випробувань контейнерів і балонів для рідкого хлору:__________________________________
- методичні вказівки з технічного огляду балонів для рі дкого хлору:_______________________________
- журнал обліку обладнання під тиском:_______________________________________________________
- ремонтні журнали на обладнання під тиском:_________________________________________________
- змінні журнали:_____________________________________________________________________________
- виробничі інструкції з режиму роботи і безпечного обслуговування посудин._____________________

експлуатаційній документації,



Всі працівники підприємства в повному обсязі безоплатно забезпечені засобами індивідуального 
захисту, які передбачені нормативно-правовими актами, нормами безоплатної видачі спеціального 
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту з урахуванням специфічних 
умов праці. «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості» НПАОП 
0.00-3.07-09. та згідно колективного договору понад встановлені норми.__________________________

Наказом № 84 від 23.12.2019р. затверджено «Положення про порядок забезпечення працівників 
засобами індивідуального захисту», відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки 
і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці» (спеціальним одягом, спеціальним взуттям, захисними касками, захисними окулярами, 
навушниками протишумовими, рукавицями, протигазами фільтрувальними).______________________

Наказом №99 від 11.08.2020р. на підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних 
документів. Спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби індивідуального захисту мають позитивні 
висновки органів оцінки відповідності, сертифікати відповідності чи декларації відповідності та 
відповідають вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту щодо безпеки та
стандартам стосовно конструкції і виготовлення.________________________________________________
Видача працівникам і повернення ними засобів індивідуального захисту обліковується в особистій 
картці обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. 
Засоби індивідуального захисту використовують за призначення і відповідно до інструкцій з
експлуатації, з проведенням періодичних випробувань та перевірки їх придатності ._______________
На підприємстві облаштовано приміщення для прання спеціального одягу і сушарні для спеціального 
одягу та спеціального взуття. Працівники постійно забезпечуються безоплатно миючими засобами.
засобами домедичної допомоги постраждалим при нещасних випадках.__________________________

засобів індивідуального захисту,

Перелік нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у ТОВ «АХПС» затверджений 
директором 02.01.2020р.. Нормативно-правові акти є в наявності в повному обсязі у кабінеті з 
охорони праці і відповідальних осіб підприємства, у тому числі:__________________________________
- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами);_____________________
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами);__________________________________
-НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»;___________________________________
-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 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці»;________________________________________________________________________
-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»;_______
-Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій
на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 337;______
-НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;_______________________________
-Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.11.2009 р. №1262;____________________________________________
- 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 вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці
працівників»;________________________________________________________________________________
-НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки»;____________________________________________
-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском»;____________________________________________________________________________________
-НПАОП 0.00-1.23-10 «Правил охорони праці при виробництві, зберіганні, транспортуванні та 
застосуванні хлору».__________________________________________________________________________



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.______________ _____________________________________________________________________

На підприємстві є кабінет з охорони праці, який оснащений наочними посібниками (з охорони 
праці, електробезпеки, пожежної безпеки, надання домедичної допомоги постраждалим при 
нещасних випадках), екранними пристроями з програмним забезпеченням. Автоекзаменатор 
«Охорона праці» для проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці, 
електробезпеки та пожежної безпеки. Розроблені та затверджені навчальні плани і програми 
спеціального навчання з питань охорони праці працівників, екзаменаційні білети для перевірки знань 
із питань охорони праці для працівників підприємства. Необхідні законодавчі акти, стандарти та
нормативно-правові акти регулярно оновлюються._________________________________________________

ормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Богданенко
(ініціали та прізвище)

20 А/Ор.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці сЯг? _______ 20 с&У р. № /̂ *1_________ .

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.




