
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 обл., місто Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 40,
місцезнаходження,

____________________________код СДРПОУ-30487219,________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ Генеральний директор Шаповалова Наталія Анатоліївна,________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

____________ +380567700366, +380567700377, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки

Запорізька обл., м. Василівка. бульвар Центральний, 14а; м. Дніпро, вул. Боброва, 25; Черкаська 
обл., м. Сміла, вул. Б. Хмельницького. 466; м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе. 306; м. Львів, вул. 

Наукова, 7; м. Полтава, вул. Сакко. 1 ; Львівська обл., Пустомитівський р-н., с. Давидів, вул. 
Промислова, 18; Львівська обл., Мостиський р-н. с. Гостинцеве. вул. Львівська. 14; Львівська 

обл.. м. Самбір. пл. Ринок. 15; Рівненська обл.. Рівненський р-н.. с. Біла Криниця, вул. Рівненсь
ка, 1126; Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Гагаріна, 12; Львівська обл.. м. Дрогобич, 

вул. Пилипа Орлика. 186; Кіровоградська обл., м. Знам’янка, вул. Віктора Голого. 2в; м. Дніпро, 
пр. О. Поля. 28а; Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. В. Великого. 51а; Дніпропетровсь
ка обл.. м. Кривий Ріг, вул. Десантна. 15; м. Кропивницький. вул. Полтавська. 60; м. Кропивнй- 

цький, вул. Пашутинська. 69в; м. Чернігів, вул. Ринкова, 10; Черкаська обл., м. Золотоноша, 
вул. Шевченка, 72г; м. Кропивницький. вул. Генерала Жадова. 20а; Івано-Франківська обл.. м. 
Яремче, вул. Свободи, 24а; Львівська обл., м. Сокаль, вул. Шептицького, 49а; Кіровоградська 
обл. м. Долинська, вул. Чкалова, 2; Івано-Франківська обл., с. Татарів, вул. Незалежності, 797.

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 дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
_____________________________________ 29 грудня 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 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

- Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і

mailto:atb.office@atbmarket.com


мереж, технологічне електрообладнання), а саме:_________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-110/92 з силовим трансформатором ТМ- 
160/10, 2002 р. в., Україна, за місцем експлуатації: Запорізька обл., м. Василівка, бульвар 
Центральний, 14а;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП 497 з силовими трансформаторами Т-1 
ТМ-400/6, 2006 р. в.. Україна. Т-2 ТМ-400/6, 2006 р. в.. Україна, за місцем експлуатації: 
м. Дніпро, вул. Боброва. 25;

- трансформаторна підстанція ТП-218 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-160/10, 2006 
р. в.. Україна, Т-2 ТМ-160/10. 2006 р. в.. Україна, за місцем експлуатації: Черкаська обл., 
м. Сміла, вул. Б. Хмельницького, 466;

- трансформаторна підстанція ТП-5089 з силовим трансформатором ТМ-400/10, 2014 р. в., 
Україна, за місцем експлуатації: м. Дніпро, вул. Запорізьке шосе, 306;

- трансформаторна підстанція ТП-1930 з силовим трансформатором ТМ-250/10, 2005 р. в.. 
Україна, за місцем експлуатації: м. Львів, вул. Наукова, 7;

- трансформаторна підстанція ТП-32 з силовими трансформаторами Т-1 ТМГ-250/6, 2019 
р. в.. Україна. Т-2 ТМГ-250/6, 2019 р. в., Україна, за місцем експлуатації: м. Полтава, 
вул. Сакко. 1 ;

- стовпова комплектна трансформаторна підстанція СКТЛ-1031 з силовими трансформа
торами Т-1 TDA02ADYN1АХ001.2019 р. в.. Україна. Т-2 TDA02ADYN1АХ001, 2019 р. 
в.. Україна, за місцем експлуатації: Львівська обл.. Пустомитівський р-н„ с. Давидів, вул. 
Промислова. 18;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-362-07 з силовими трансформаторами Т-1 
ТМГ-250/10, 2019 р. в., Україна, Т-2 ТМГ-250/10, 2019 р. в.. Україна, за місцем експлуа
тації: Львівська обл., Мостиський р-н, с. Гостинцеве, вул. Львівська. 14;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-384 з силовими трансформаторами Т-1 
ТМ-160/10, 2018 р. в., Україна, Т-2 ТМ-160/10, 2018 р. в., Україна, за місцем експлуата
ції: Львівська обл.. м. Самбір, пл. Ринок. 15;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-962 з силовими трансформаторами Т-1 
ТМГ-160/10, 2020 р. в., Україна, Т-2 ТМГ-160/10, 2020 р. в.. Україна, за місцем експлуа
тації: Рівненська обл.. Рівненський р-н.. с. Біла Криниця, вул. Рівненська. 1126;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-442 з силовими трансформаторами Т-1 
ТМ-160/10, 1997 р. в., Україна, Т-2 ТМ-160/10, 1990 р. в., СРСР. за місцем експлуатації: 
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Гагаріна. 12;

- закрита трансформаторна підстанція ЗТП-ЗР8 з силовими трансформаторами Т-1 ТС- 
400/10, 2012 р. в., Україна, Т-2 ТС-400/10, 2012 р. в., Україна, за місцем експлуатації: 
Львівська обл.. м. Дрогобич, вул. Пилипа Орлика. 186;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-247 з силовим трансформатором ТМ- 
160/6. 2002 р. в.. Україна, за місцем експлуатації: Кіровоградська обл.. м. Знам’янка, вул. 
Віктора Голого, 2в;

- трансформаторна підстанція ТП-5218 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-400/6, 2013 
р. в., Україна, Т-2 ТМ-400/6, 2013 р. в., Україна, за місцем експлуатації: м. Дніпро, пр. О. 
Поля. 28а;

- трансформаторна підстанція ТП-1047 з силовим трансформатором ТМ-400/6, 2007 р. в., 
Україна, за місцем експлуатації: Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. В. Великого, 
51а;

- трансформаторна підстанція ТП-821 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-1000/10,
2008 р. в., Україна. Т-2 ТМ-1000/10, 2008 р. в., Україна, за місцем експлуатації: Дніпро
петровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Десантна, 15;

- трансформаторна підстанція ТП-696 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-160/10, 2008 
р. в., Україна, Т-2 ТМ-160/10, 2008 р. в., Україна, за місцем експлуатації: м. Кропивниць
кий, вул. Полтавська, 60;

- трансформаторна підстанція ТП-642 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-250/10, 2019 
р. в., Україна, Т-2 ТМ-250/10, 2019 р. в.. Україна, за місцем експлуатації: м. Кропивниць
кий, вул. Пашутинська. 69в;

- трансформаторна підстанція ТП-672 з силовими трансформаторами Т-1 ТСЗН-400/10,
2009 р. в., Україна, Т-2 ТСЗН-400/10, 2009 р. в., Україна, за місцем експлуатації: м. Чер-



з
нігів, вул. Ринкова. 10;

- трансформаторна підстанція ТП-672 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-100/10, 2013 
р. в.. Україна. Т-2 ТМ-100/10. 2013 р. в., Україна, за місцем експлуатації: Черкаська обл., 
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 72г;

- трансформаторна підстанція ТП-679 з силовими трансформаторами Т-1 ТМ-160/10, 2007 
р. в., Україна, Т-2 ТМ-160/10, 2007 р. в.. Україна, за місцем експлуатації: м. Кропивниць- 
кий. вул. Генерала Жадова. 20а;

- трансформаторна підстанція ТП-650 з силовим трансформатором ТМГ-250/10, 2019 р. в.. 
Україна, за місцем експлуатації: Івано-Франківська обл., м. Яремче, вул. Свободи, 24а;

- трансформаторна підстанція ТП-482 з силовими трансформаторами Т-1 ТМГ-250/10,
2008 р. в., Україна, Т-2 ТМГ-250/10, 2008 р. в., Україна, за місцем експлуатації: Львівсь
ка обл.. м. Сокаль, вул. Шептицького, 49а;

- трансформаторна підстанція ТП-504 з силовим трансформатором ТМ-400/6, 2007 р. в., 
Україна, за місцем експлуатації: Кіровоградська обл. м. Долинська, вул. Чкалова, 2;

- комплектна трансформаторна підстанція КТП-648 з силовим трансформатором ТМГ- 
250/10. 2019 р. в., Україна, за місцем експлуатації: Івано-Франківська обл.. с. Татарів. 
вул. Незалежності, 797.

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

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

На підприємстві працюють 55000 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  75 осіб.__________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

У відповідності до Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстра
цію права власності та Свідоцтв про право власності на нерухоме майно. ТОВАРИСТВО З ОБ
МЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ-МАРКЕТ» є власником нерухомого майна (будівель 
і споруд . приміщень, виробничих об’єктів) на яких експлуатуються заявлені машини, механіз
ми, устатковання підвищеної небезпеки.____________________________________________________

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

Інші відомості:
Наказом №27 від 29.04.2020 р. призначені особи, відповідальні за справний стан і безпечну екс
плуатацію електрогосподарства: ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» - головний енергетик Усенко В.І., осо
бою, що заміщає -  провідний інженер з організації експлуатації та ремонту електротехнічного 
обладнання Штефан Д.А.; Дніпровський регіон -  начальник технічного відділу Григоренко 
С .В., особою, що заміщає -  інженер з ремонту електротехнічного обладнання Заплюсвічка В. В.; 
Західний регіон -  начальник технічного відділу Хоминський О.М., особою, що заміщає -  інже
нер з ремонту електротехнічного обладнання Хахула В.З.; Київський регіон -  начальник техні
чного ві дділу Павлюк В.В.. особою, що заміщає -  інженер з ремонту електротехнічного облад- 
нання Беревець С.Б.; Одеський регіон -  начальник технічного відділу Пірогов О.М.; Харківсь
кий регіон -  начальник технічного відділу Грунський О.В., особою, що заміщає -  інженер з ре
монту електротехнічного обладнання Аксьонов С.М.
Розроблений та затверджений Головним управління Держпраці список осіб ТОВ «АТБ- 
МАРКЕТ », які мають право підпису телефонограм, оперативних переговорів та перемикань.
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 
№8 від 12.03.2020 р. переглянута та затверджена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: Голова комісії -  Генеральний директор Шаповалова H.A. Члени комісії
-  технічний директор Горевой В.І., начальник відділу охорони праці Паранько Д.М., уповнова
жена найманими працівниками особа з питань охорони праці Окрошидзе А.М. -  пройшли нав
чання та перевірку знань:
Генеральний директор Шаповалова H.A., заступник генерального директора Румянцева І.C., те
хнічний директор Горевой В.І., начальник відділу охорони праці Паранько Д.М. пройшли нав
чання в ДП «Придніпровський ЕТЦ Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці (наказ 
Держпраці від 05.03.2020 р. №41 «Про внесення змін до наказу від 15.05.2017 р. №65) згідно 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страху
вання», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно- 
правових актів з охорони праці. Витяг з протоколу №33-20 від 25.06.2020 р.



Технік з підготовки технічної документації (уповноважена найманими працівниками особа з
питань охорони праці) Окрошидзе А.М. пройшла навчання в ДП «Дніпропетровський навчаль- 
но-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охо
рони праці. Витяг з протоколу №1512 від 09.11.2018 р. Посвідчення №100456.
Головний енергетик Усенко В.І., начальник сектору адміністративно-господарського Кулик 
В.М. пройшли навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: Правила тех
нічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки, 5 група з елект
робезпеки до та вище 1000 В. Витяг з протоколу №901 від 13.11.2020 р. Посвідчення №121854, 
№121853.
Фахівець з управління енергозбереження в будівлях Головко О.И. (5 група з електробезпеки до 
та вище 1000 В), інженер з нагляду за експлуатацією будівництва Кучерук Є.В. (4 група з елек
тробезпеки до 1000 В) пройшли навчання в ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий ком
бінат «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодавства про охорону праці: 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки. Ви
тяг з протоколу №1432 від 08.11.2019 р.
Начальник відділу експлуатації Щуров О.В. (4 група з електробезпеки до та вище 1000 В), про
відний інженер з організації експлуатації та ремонту споруд та теплосантехнічного устатку
вання Розгон В.Г. (4 група з електробезпеки до та вище 1000 В), провідний інженер з організації 
та ремонту електротехнічного обладнання Штефан Д.А. (5 група з електробезпеки до та вище 
1000 В), провідний інженер з організації експлуатації та ремонту торгового та технологічного 
обладнання Тесленко Р.І. (4 група з електробезпеки до та вище 1000 В), начальник сектору з 
управління енергозбереження Бевз М.О. (4 група з електробезпеки до та вище 1000 В) пройшли 
навчання r ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ «Будівель
на компанія «Укрбуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпро
петровській області згідно Законодавства про охорону праці: Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки. Витяг з протоколу №506 від
17.05.2019 р. Посвідчення №105355. №105356. №105357. №105358, №105359.
Начальник технічного відділу Пирогов P.M., інженер з ремонту вентиляції та кондиціювання 
опалювальних систем Руденко О.С.. інженер з ремонту вентиляції та кондиціювання опалюва
льних систем Олійник Т.М., начальник технічного відділу Кислиця A.B. пройшли навчання в 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія 
«Укрбуд» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно Законодавства про охорону праці: Правила технічної експлуатації електроуста
новок споживачів. Правила пожежної безпеки. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з про
токолу №612 від 18.06.2018 р. Посвідчення №094176. №094177. №094178. №094180.
Начальник вілпілу охорони праці Паранько Д.М. пройшов навчання в ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «Моноліт» ДПАТ «Будівельна компанія «Укрбуд» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно Законодав
ства про охорону праці: Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила 
пожежної безпеки. 4 група з електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу №1564 від 11.12.19 р. 
Провідний інженер з нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд Данилюк B.C.. 
головний енергетик Усенко В.І., провідний інженер з нагляду за будівництвом Голеня О.Л., 
провідний інженер з проектно-кошторисної роботи Солопов С.М., провідний інженер з проект
но-кошторисної роботи Суровцева Л.Г., інженер з проектно-кошторисної роботи Задорожня 
О.О., провідний інженер з нагляду за будівництвом Ніколаєнко З.С., провідний інженер з орга
нізації експлуатації та ремонту холодильного обладнання Филипенко В.В.. провідний інженер з 
організації експлуатації та ремонту холодильного обладнання Сігітов О.С.. провідний інженер з 
організації експлуатації та ремонту споруд та теплосантехнічного устаткування Карпов С.Ю.. 
провідний інженер з організації експлуатації та ремонту споруд та теплосантехнічного устатку
вання Войтюк А.Л.. провідний інженер з організації експлуатації та ремонту електротехнічного
обладнання Штефан Д.А.. провідний інженер з організації експлуатації та ремонту електротех



нічного обладнання Бондарев A.B., провідний інженер з організації експлуатації та ремонту си-
стем кондиціювання, рекуперації та вентиляції Мазепа М.І., провідний інженер з організації 
експлуатації та ремонту систем кондиціювання, рекуперації та вентиляції Максімов Є.Ю., про
відний інженер з організації експлуатації та ремонту систем кондиціювання, рекуперації та вен
тиляції Невінчана Л.П., провідний інженер з організації експлуатації та ремонту торгового та 
технологічного обладнання Тесленко Р.І., провідний інженер з організації експлуатації та ремо
нту торгового та технологічного обладнання Ситнік Є.Г., начальник сектору Бевз М.О., фахі
вець з управління енергозбереження в будівлях Головань К.О., провідний інженер з управління 
енергозбереження в будівлях Сологуб Г.В., фахівець з управління енергозбереження в будівлях 
Головко О.Й., начальник сектору Семенюк С.С., провідний еколог Білецька Т.О.. провідний 
еколог Шабанова Ю.О.. начальник сектору Киреев О.О.. начальник сектору Манойло B.C., ін
женер з організації експлуатації та ремонту Крутько С.П., інженер з організації експлуатації та 
ремонту Ріпний Д.М., інженер з організації експлуатації та ремонту Гарькавенко В.М., інженер 
з організації експлуатації та ремонту Міленко P.O., інженер з організації експлуатації та ремон
ту Шароніна A.B.. начальник сектору Артемчук Г.В. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно Закону України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типо
ве положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
Протокол №2 від 14.02.2020 р._____________________________________________________________

(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» 
наказом №545 від 14.04.2008 р. створений вілліл охорони праці та навколишнього середовища в 
складі: начальник віллілу охорони праці, інженер з охорони праці, інженер з охорони навколи
шнього середовища, фахівець з питань охорони праці._______________________________________

наявністю служби охорони праці,

Електромонтери Овчаренко Г.І., Кривокобильський A.C.. Граділь Ю.Ю., Бурдильов Ю.Л.. Гер
ман Ю.В.. Горпинюк М.С.. Скакуненко С.Г.. Стратонов K.M.. Дем’янов Ю.М.. Грищенко О.О. 
пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБ. 4 
група з електробезпеки до та вище 1000 В.
Посвідчення №06116 від 25.08.2020 p.. №06113 від 25.08.2020 p.. №06106 від 25.08.2020 p., 
№06101 від 25.08.2020 p.. №06102 від 25.08.2020 р„ №06105 від 25.08.2020 p.. №06163 від 
28.08.2020 p.. №06166 від 28.08.2020 p.. №06109 від 25.08.2020 p.. №06107 від 25.08.2020 р.

На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АТБ- 
МАРКЕТ». відповідно до вимог Закону України «Про охорону праці», наказом №21 від 
17.07.2017 р. переглянуто, затверджено та введено в дію:

- Положення про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників.
- Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників.
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 

праці.
- Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» спеціальним одя

гом. спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
- Тематичний план та програма навчання працівників.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення функціону
вання системи охорони праці на підприємстві, наказом №21 від 17.07.2017 р. переглянуто, за
тверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
З метою виконання вимог законодавства з питань охорони праці, наказом №121 від 05.12.2018 
р. затверджено та введено в дію «Положення про службу охорони праці ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». 
Відповідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типового положення про порядок проведення навчання і пе
ревірки знань з питань охорони праці», з метою організації проведення вступних інструктажів з 
питань охорони праці в структурних підрозділах ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» затверджена «Програма 
вступного інструктажу з питань охорони праці». На підприємстві затверджені, введені в дію та 
доведені під підпис посадові інструкції. Затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, 
які виконуються на підприємстві.
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, поло
женнями. переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація по до
триманню вимог охорони праці та пожежної безпеки:



б
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та інші.

На підприємстві ТОВ «АТБ-МАРКЕТ», наказом №4 від 01.02.2019 р. переглянуті, затверджені 
та введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:

- Інструкція з ОП для всіх працівників ТОВ «АТБ-МАРКЕТ».
- Інструкція з ОП по наданню домедичної допомоги.
- Інструкція з ОП для слюсаря-електрика з ремонту електроустаткування.
- Інструкція з ОП для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.
- Інструкція з ОП під час експлуатації електроустановок.

Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
Формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструк
цій 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). Для експлуатації устатковання підвищеної небезпе
ки на підприємстві мається в наявності наступне обладнання: основні електрозахисні засоби для 
роботи в електроустановках-ізолюючі штанги, показники напруги, ізолюючі клещі. додаткові 
електрозахисні засоби для роботи в електроустановках-діелектричні рукавиці, діелектричні ка
лоші. ізолюючі підставки, штанги для переносу та вирівнювання потенціалу, сигналізатори на
пруги. інструмент з ізолюючими рукоятками. Приєднання електроустановок до електричних 
мереж здійснено у відповідності до договорів про приєднання до електричних мереж та Техніч
них умов приєднання до електричних мереж електроустановок, виданих ПАТ «ДТЕК Дніпро- 
обленерго». АТ «ДТЕК Дніпровські електромережі». ВАТ «ЕК » Дніпрообленерго Дніпропет
ровські міські електричні мережі». ПАТ «Запоріжжяобленерго». ВАТ «Кіровоградобленерго», 
ПрАТ «Львівобленерго»,ВАТ ЕК «Чегнігівобленерго», ПАТ «Центральна енергетична компа
нія». Виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту трансформаторних підстанцій 
здійснює ПП «ТИМАН» (Дозвіл ГУ Держпраці у Дніпропетровській області №1327.16.12, чин
ний ДОІ8.10.2021 р.), у відповідності до договору на виконання робіт з технічного обслугову
вання і ремонту обладнання №94837 від 05.05.2020 р. У відповідності до вимог НПАОП 40.1- 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», основні та додаткові електрозахисні 
засоби для роботи в електроустановках, електроінструмент, пройшли випробування підвище
ною напругою та допущені до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В. Про
токоли випробувань (№19.02.20-ЗС-2 від 19.02.2020 р., №19.02.20-ЗС від 19.02.2020 р., №10.08- 
20-ЗСЗ від 10.08.2020 р. -  Електротехнічна лабораторія ПП «Е.К.О.Б.У.Д.» (Свідоцтво про атес
тацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 06-2/216-2018, чинне до 23.08.2021 р.); №33 
8/211220 від 21.12.2020 р.. №33 7/211220 від 21.12.2020 р. -  Електротехнічна лабораторія ТОВ 
«ПОА Купіна» (Свідоцтво про атестацію ДП «Дніпростандартметрологія» №ПЧ 06-2/155-2018, 
чинне до 25.04.2021 р.)).

Трансформаторні підстанції з силовими трансформаторами, електрообладнання, пройшли 
випробування (вимірювання опору ізоляції обмоток, перевірка групи з ’єднань, вимірювання ко
ефіцієнта трансформації, вимірювання опору обмоток постійному струму, перевірка герметич
ності ущільнень трансформаторів, випробування ізоляції обмоток підвищеною напругою, ви- 
пробування трансформаторної оливи тощо) та вимірювання опору розтікання на основних зазе
млювачах та перехідного опору магістралей і обладнання Електротехнічною лабораторією ПП 
«Е.К.О.Б.У.Д.» (лист мовчазної згоди Держпраці №13007/1/12-ДП-16 від 26.12.2016 р. на про
ведення робіт з випробування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки). Транс
форматори придатні до експлуатації. Електрообладнання придатне до експлуатації по електри- 
чній частині, стан перехідних опорів магістралей і обладнання та опір розтікання на основних 
заземлювачах відповідають вимогам ПТЕЕС. Протоколи випробувань: №03.08.20 від 03.08.20, 
№12.08.20 від 12.08.20. №14.08.20 від 14.08.20. №05.08.20 від 05.08.20, №07.08.20 від 07.08.20, 
№08.08.20 від 08.08.20. №05.08.20 від 05.08.20. №06.08.20 від 06.08.20. №21.08.20 від 21.08.20. 
№21.08.20 від 21.08.20. №30.07.20 від 30.07.20. №04.08.20 від 04.08.20. №13.08.20 від 13.08.20.



№04.08.20 від 04.08.20. №20.08.20 від 20.08.20. №13.08.20 від 13.08.20, №13.08.20 від 13.08.20. 
№10.08.20 від 10.08.20. №05.10.20 від 05.10.20. №11.08.20 від 11.08.20. №07.10.20 від 07.10.20. 
№07.08.20 від 07.08.20. №06.10.20 від 06.10.20. №20.10.20 від 20.11.20 р._____________________

експлуатаційної документації,

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» працівни
ки підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Наказом №21 від 17.07.2017 р. пере
глянуто. затверджено та введено в дію «Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ 
«АТБ-МАРКЕТ» спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуально
го захисту». Наказом №П-М-2018-000480 від 07.08.2018 р. переглянуто, затверджено та введено 
в дію «Норми безоплатної видачі спеціального, санітарного одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту робітникам ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Засоби індивідуального за
хисту. що використовують за призначенням, зберігаються у технічно справному стані та прово
диться 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 300 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 в тому числі (Закон України «Про 
охорону праці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на екс
плуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердже
ного постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р.. Закон України «Про об‘єкти 
підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Прави
ла технічної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила екс
плуатації електрозахисних засобів». НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації еле- 
ктроустановок». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок». ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індиві
дуального захисту на робочому місці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію 
з питань охорони праці підприємства». НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інстру
кцій з охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботода
вцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 «За- 
гальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»).

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Інженерний склад, технічний персонал та персонал, що зайнятий на 
роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) 
медичні огляди, працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпеч
ними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов'язкового 
медичного огляду осіб віком до 21 року. Наказом №21 від 17.07.2017 р. переглянуто, затвер
джено та введено в дію «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників 
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Працівники підприємства пройшли медичний огляд відповідно до По
рядку проведення медичних оглядів ОИ-5.1-001-2018. затвердженого наказом по підприємству 
від 26.03.2018 р.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «АТБ-МАРКЕТ» (нова ре
дакція). затвердженого рішенням загальних зборів учасників протоколом №25/04-2019 від
25.04.2019 р.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 ви



мог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної
небезпеки. Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час 
експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки._________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

(підпис)

30.12.2020 р.

Н.А. Шаповалова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці « / ^ » ______ 202 • 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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