
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам за

охорони праці

Центр надання адміністративних послуг

конодішства з питань
20

И

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АТЛАС АВТО ТРАНС АГ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
53073, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н., с.Златоустівка. в у л . Пшстепна, 6.65-А

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
СДРПОУ 37890581, Коваленко Андрій Анатолійович, тел. +380675645523

E-mail: aat ag@ukr.net,_________________________________ _______________________
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;

Роботи виконуються на території м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області___________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Коваленко Андрій Анатолійович
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6 до Порядку)__________
(найменування виду робіт

- Зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку)_____________________________________
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
кількість робочих місць: 49, у т. ч. на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) : 2________________________________________________________________________

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

Інші відомості:
Директор ТОВ «АТЛАС АВТО ТРАНС АГ» Коваленко A.A. пройшов перевірку знань 

законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, створеною на підставі 
наказу Головного управління держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р.

mailto:ag@ukr.net


(протокол № 8/101 від 15.08.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ «Навчально-курсовий
центр «Моноліт».

Наказом по підприємству № 53-18 від 11.06.2018р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників підприємства. Голова комісії -  директор ТОВ «АТЛАС 
АВТО ТРАНС АГ» Коваленко A.A., та члени комісії: інженер з охорони праці Левашов Ю.В., 
механік з випуску автомобілів Шрамко A.B., пройшли перевірку знань законодавчих і 
нормативно-правових актів: з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол 
№ 8/101 від 15.08.2018 р. та № 4/31 від 12.04.2018р.) після проходження навчання у ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт».

Голова комісії -  директор ТОВ «АТЛАС АВТО ТРАНС АГ» Коваленко A.A. (IV група з 
електробезпеки до 1000 В), та члени комісії: інженер з охорони праці Лєвашов Ю.В. (IV група з 
електробезпеки до 1000 В), а також механік з ремонту автомобілів Вдовиченко В.А, (III група з 
електробезпеки до 1000 В) пройшли перевірку знань НПАОП 40.-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 7/64 від
18.07.2018 р.), «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» комісією, 
створеною на підставі наказу № 3 від 10.01.2018 р. ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 8/164 від
31.08.2018 р., № 9/1-1 від 04.09.2018р.) після проходження навчання у ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «Моноліт».

Голова комісії -  директор ТОВ «АТЛАС АВТО ТРАНС АГ» Коваленко A.A. та члени комісії: 
механік з випуску автомобілів Шрамко A.B., а також механік з ремонту автомобілів 
Вдовиченко В.А, пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 8/153 від 29.08.2018 
р.) після проходження навчання у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт».

Наказом по підприємству № 64-18 від 18.07.2018 р о к у  призначено відповідального за 
виконання робіт на висоті понад 1,3 метра - механіка з ремонту автомобілів Вдовиченко В.А., 
який пройшов перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (протокол № 8/153 від 29.08.2018 
р.) після проходження навчання у ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт».

Наказом по підприємству № 65-18 від 18.07.2018 року призначено відповідального за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства -  директора підприємства 
Коваленко A.A. (IV група з електробезпеки до 1000 В), який пройшов перевірку знань НПАОП 
40.-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління держпраці у Дніпропетровській області № 
68 від 21.03.2018 р. (протокол № 7/64 від 18.07.2018 р.), «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» комісією, створеною на підставі наказу № 3 від 10.01.2018 р. 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 8/164 від 31.08.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ
«Навчально-курсовий центр «Моноліт».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству № 26-10-15 від 16.10.2015 року створено службу охорони праці, та 

призначено інженера з охорони праці Левашова Ю.В. керівником служби охорони праці
охорони праці та промислової безпеки;наявністю служби охорони праці,

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці на види 
робіт підвищеної небезпеки та на професії. Затверджено перелік інструкцій з охорони паці, що 
діють на підприємстві. В тому числі затверджено інструкцію з охорони праці № 13 « При 
виконанні робіт на висоті» та інструкцію з охорони праці № 9 «Для електрогазозварника»

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники, які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою проходять спеціальне навчання і перевірку знань в ліцензіонних 
учбових закладах та отримують відповідні д о п у с к и  до виконання цих робіт. На підприємстві
ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали



реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками про проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти) на виробниче обладнання, 

прилади, електрообладнання, електроінструмент і т.п. В наявності технічні висновки, 
протоколи іспитів електрообладнання і ін. На роботи з підвищеною небезпекою розробляються 
і затверджуються директором технологічні карти, інструктивно-технологічні карти. Ведуться
необхідні експлуатаційні журнали. На окремі роботи видається наряд-допуск.

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту згідно діючих норм в повному обсязі. Спецодяг, спецвзуття 
та інші засоби індівідуального захисту підлягають періодичним перевіркам та оглядам. 
Наказом по підприємству № 46-18 від 16.04.2018 року створено комісію для перевірки засобів 
індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-технічної документації

засобів індивідуального захисту,
TOB «АТЛАС АВТО ТРАНС АГ» забезпечено нормативно-правовою документацією, що 

розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, що декларуються, в т.ч.:
-  Закон України «Про охорону праці»;
-  «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на виконання 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» (постанова КМУ 
від 26.10.2011 р.№  1107):

-  НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті»;
-  НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;
-  НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 

актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 

працівників»;
-  НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, 

спецвзуттям та іншими засобами індівідуального захисту»;
-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;
-  НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями»;
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
-  «Правила улаштування електроустановок»;
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;
-  НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».

Матеріально-технічна база ТОВ «АТЛАС АВТО ТРАНС АГ» відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових 
актів з охорони нраці, під час виконання робіт, що декларуються.

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

A.A. Коваленко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці^ У  20 у іС  'У

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання
Примітки: 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}


