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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, 1оу.а1іР5@икг.пе1:_____________________
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, Київ, 1 рік,______
сепія 1788/1 р. № 006/1788/000014 від 05.02.2021р.__________________________________________

(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: роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях)______________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки,

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 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 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 Володимир Михайлович, 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.01.001-14 «Правил пожежної безпеки 
в Україні» та має V групу з електробезпеки до і вище 1000В, 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.): 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 
04.03.2019р. №58 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№ 36/12-19 від 27.03.2019р.), у разі його відсутності - начальник цеху (№4) Цапок Сергій Іванович, 
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.01.001-14 «Правил пожежної безпеки 
в Україні» та має V групу з електробезпеки до і вище 1000В 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.). Законів України «Про охорону праці», «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та 
прийнятих ві лповідно 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.).___________________________________________________________

Наказом №3 від 04.01.2021р. затверджено перелік осіб, яким надається право видачі наряду- 
допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, відповідальних керівників робіт, 
вілповіпальних за проведення підготовчих робіт та перелік робіт з підвищеною небезпекою, які 
виконуються за нарядом-допуском. ___________________________________________________

Наказом №82 від 29.07.2020р. головного інженера Донченко І.А. призначено відповідальним за 
організацію робіт щодо забезпечення безпечного проведення газонебезпечних робіт в цілому по 
підприємству, який пройшов навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний центр 
Держпрапі» і перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» 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 .). _____________________________________________________________________

Наказом №82 від 29.07.2020р. призначено начальника цеху (№1) Тарнавського С.Б, 
відповідальним за організацію та безпечне проведення газонебезпечних робіт по цеху №1 (цех 
пі дготовки та наповнення хлорної тари), наказом №3 від 04.01.2021р.. яким надається право видачі 
наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, який 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. НПАОП 0.00- 
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 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.).______________________



Наказом №82 від 29.07.2020р. призначено начальника цеху (№4) Цапок С.І відповідальним за 
організацію та безпечне проведення газонебезпечних робіт, за проведення підготовчих робіт по цеху 
№4 (ремонтно-механічний цех), наказом №3 від 04.01.2021р.. яким надається право видачі наряду- 
допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, який пройшов навчання у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» і перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на 
підставі наказу від 06.09.2019р. №186 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
('витяг з протоколу №99-19 від 24,10,2019р.Г________________________________________________

Наказом №82 від 29.07.2020р. призначено майстра (з підготовки та наповнення хлорної тари) 
Сербіна Л.М.. відповідальним за проведення підготовчих робіт по цеху №1 (цех підготовки та 
наповнення хлорної тари), який пройшов навчання у ДП «Придніпровський експертно-технічний 
центр Держпраці» і перевірку знань НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу від 30.04.20120. 
№109 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №36/07-20 
від 2 7 .0 5 .2 0 2 0 р .Г __________________________________________________________________

(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 Держпраці 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 праці по професіям та видам робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві діє інструкція з 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, інструкція з охорони праці №42 при 
виконанні газонебезпечних робіт у ємностях, інструкція з охорони праці №43 при виконанні 
газонебезпечних робіт у колодязях, інструкція з охорони праці №44 при роботі у шланговому
протигазі ПШ-1, ПШ-2. __________________________________________________________

Працівники 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 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», діючого на підприємстві, затвердженого
наказом №79 від 04.10.2018р.._____________________________________________________________

Наказом №1 від 04.01.2021р. затверджено постійно діючу комісію підприємства з перевірки знань
з питань охорони праці.__________________________________________________________________
Голова комісії: головний інженер Донченко І.А., 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 25.02.2019рЛ НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» 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/):______________________ ____________________________________________________
члени комісії: інженер з охорони праці Каліта Я.М., 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 Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№36/07-19 від 26.02.2018р.), НПАОП 0,00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу від 06.09.2019р. №186 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №99-19 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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» комісією створеною на підставі наказу від 04.03.2019р. №58 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу №43-19 від 
1 1.04.2019р .1:___________________________________________________________________________
- голова первинної профспілкової організації Крисань Г.В., 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 
пілвитттеної 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 уноситься запис до журналу реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці та журналу реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.__________________________________________________________________

Працівники підприємства, які пов’язані з виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються 
пройшли професійний добір, попередній та періодичний медичні огляди згідно з «Порядком 
проведення медичних оглядів певних категорій» (із змінами), затвердженим наказом Міністерства
охорони здоров’я України від 21.05.2007р. №246.____________________________________________

Працівники підприємства, які пов’язані з виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються 
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, інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт та 
інструкцій з охорони праці /протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
№6 від 02.03.2020р.. №7 від 02.03.2020р.. №16 від 10.03.2020р.. №39 від 23.03.2020р.. №69 від 
05.06.2020р .).___________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має власне 
обладнання, інструменти та всю необхідну експлуатаційну документацію:_______________________
- керівництво з експлуатації протигазів шлангових ПШ-1, ПШ-2;_______________________________
- керівництво з експлуатації поясів лямкових ПЛКЗ-М;________________________________________
- керівництво з експлуатації поясів рятувальних антистатичних 1СА 2:__________________________
- паспорт та керівництво з експлуатації сигналізатора-аналізатора хлору однокомпонентного
інливідуального «Дозор -  С- Пв-хлор»;_____________________________________________________
- паспорт та керівництво з експлуатації сигналізатора-аналізатора кисню однокомпонентного
індивідуального «Дозор-С-Пв-кисень»;_____________________________________________________
- паспорт та інструкція з обслуговування і експлуатації аналізатору ЛБВК-М (лампа ЛБВК) для
виявлення загазованості оглядових колодязів:_______________________________________________
- журнали обліку і зберігання засобів захисту:_______________________________________________
- журнал обліку і огляду такелажних засобів, механізмів і пристосувань:_________________________
- журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення газонебезпечних робіт.______________________

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 (спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям, захисними касками, рукавицями, костюмами Л-1. протигазами ПШ-1.
ПІІІ-2. поясами лямковими в комплекті зі стропами)._________________________________________

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»._____

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» № 2695-ХІІ (із змінами):_________________________________
- 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 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт».

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.

.тивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Богданенко
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Примітки: Язична 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, устат}

2. Реєстраційний номер облікової карті 
свої релігійні переконання відмовляю 
державної податкової служби і маю

т чу-.____
ника податків Не зазначається- фізичними особами/ які через 

його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
в паспорті.
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