відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства
з питань охорони праці
м. Дніпра

. ___ .._____п Я ПИГ 7П1Я_____ 2и '

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністю «Август Пром»__________________
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

51934, Дніпропетровська обл., м. К а м ’я нське, проспект Аношкіна, буд.80/1 ,
кв. 24,41,42_______________________________________________________________________
місцезнаходження,

ЄДРПОУ: 39176765, керівник Берковський Олександр Вікторович т./ф. (056)7871703,
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти: іп{о(а),ekoplast.com.ua _________________________________
адреса ел. 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;

територія Дніпропетровської область та згідно з укладеними договорами.______
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди

не проводилось_________________________________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
(дата проведення аудиту)

не проводився.

Я, Берковський Олександр Вікторович ____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної 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.
(найменування видів 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 : 10, на яких існує ризик виникнення травм : 6.

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

будівлі -1, споруди -1, приміщення - 0, виробничі об'єкти - 0,________ _____________
будівель і споруд (приміщень),

цехи —1, дільниці - 0, структурні підрозділи - 0___________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості: Берковський Олександр Вікторович, директор; Маяченко

Сергій Миколайович, директор нафтобази; Гончаренко Олексій Анатолійович,
начальник товарного цеху; Чернявська Лілія Олександрівна, начальник товарного
цеху.
Функції інженера з охорони праці покладені на директора нафтобази
Маяченко С.М. (наказ від 21.05.2018 №27-ОП). Наказом №22-ОП від 21.05.2018р.
переглянуто та затверджено склад комісії з перевірки знань працівників з питань
охорони праці та НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті у складі:
голова комісії: Маяченко С.М. — директор нафтобази; члени комісії
Гончаренко O.A.- начальник товарного цеху; Чернявська Л.О.-начальник товарного
цеху. Директор ТОВ «Август Пром» Берковський О.В. пройшов в ТОВ «Навчальнокурсовий центр» «Будмашоснова» навчання та перевірку знань законодавчих та
нормативно- правових актів з охорони праці в комісії Головного управління
Держпраці у Київській області(протокол № 1-1705-18 від 17.05.2018р.) Директор
нафтобази ТОВ «Август Пром» Маяченко С.М. пройшов у Д П «Придніпровський
ЕТЦ» навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно- правових актів з
охорони праці обгний курс в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 178/2 від 09.06.2016 р.).Директор
нафтобази Маяченко С.М. пройшов у ТОВ “УК Спектр” навчання та перевірку
знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці в комісії
Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області: Правила безпеки
системи газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, Д БН В 2,5-20-2001; “Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок спож ивачів”, ’’Правил
пожежної
безпеки” (протокол № 092 від 24.05.2018 р .): “Правил пожежної безпеки в
України” (протокол № 092 від 24.05.2018р.); “Правил охорони праці при виконанні
робіт на висот і’’НПАОП 0.00-1.15-07( протокол №095 выд 25.05.2016р.); “Правил з
техніки безпеки та
промислової санітарії при
експлуатації нафтобаз та
автозаправних ст анцій” НПАОП 63.2-1.13-87(протокол №074 від 14.04.2016р.);
Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
НПАОП 0.00-1.59-87 ( протокол № 138 від 03.08.2016р.); “Про
забезпечення
надійності й безпечної експлуатації споруд та інженерних м ереж ”НПАОП 45.27.01-97 (протокол № 104 від 03.06.2016р.);
Начальники товарного цеху Гончаренко O.A. і Чернявська Л.О. пройшли у ТОВ «УК
Спектр» навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів
з охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області: обший курс охорини праці ( протокол № 098 від 27.05.2016р.) “Правила
безпеки систем газопостачання”НПАОП 0.00-1.76-15, Д Б Н В 2,5-20-2001; “Правил
безпечної експлуатації електроустановок спож ивачів”, “Правил
технічної
експлуатації електроустановок спож ивачів”, “Правил
пожежної
безпеки”
(протокол № 1 1 7 від 29.06.2016р.); “Правил пожежної безпеки в Україні”
(протокол від 12.07.2016р.); “Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті

’’НПАОП 0.00-1.15-07(протокол № 095 від 25.05.2016р.) “Правил з техніки безпеки
та промислової санітарії при експлуатації нафтобаз та автозаправочних
станцій” НПАОП 63.2-1.13-87 (протокол №074 від 14.04.2016р.); “Правила безпеки
і безпечної експлуатації посудин, що працюють під т иском” НПАОП 0.00-1.5987(протокол №138 від 03.08.2016р.); “Про забезпечення надійності й безпечної
експлуатації споруд та інженерних м ереж ” НПАОП 45.2-7.01-97 (протокол №104
від 03.06.2016р.)
Відповідальні особи за безпечне виконання робіт на висоті начальники
товарного цеху Гончаренко O.A., Чернявська J1.Q. (наказ № 19-ОП
від
21.05.,2018р.); які пройшли перевірку знань з питань охорони праці з курсу «Правила
охорони праці при виконанні робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07» (Протокол №095
від 25.05.2016 р .)ТРВ “УК Спектр”.
Відповідальною особою за електрогосподарство, призначено директор
нафтобази Маяченко Сергія Миколайовича (наказ № 16-ОП від 21.05.2018р.),
«Правил безпечної експлуатації елетроутсановок споживачів», «Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні»
(витяг з протоколу №092 від 24.05.2016р.).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки;

Наказами на підприємстві затверджено положення про:
- положення про службу охорони праці ( наказ № 13-ОП від 01.05.2014р.);
- положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці ( наказ №21-ОП від 01.05.2014р.);
- положення про систему управління охороною праці (СУОП) ( наказ № 05-РП
від 01.05.2014р.;
- Інструкції з охорони праці ( наказ № 14-ОП від 05.01.2017р.).
Робітники ТОВ «Август Пром» Скляренко О.В., Шаповалов І.M., Накорик
О.В., Шаповалов O.A., Лозован М.В.,Гринюк В.Ф., які виконують заявлені роботи,
пройшли первинні та повторні інструктажі з питань охорони праці, перевірку
знань “Інструкції з охорони праці № 22 при виконанні робіт на висоті”, яка
розроблена на підприємстві згідно вимог НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці під час виконання робіт на висот і”(Протокол № 1 від 18.04.2018р.)
Виконання заявлених робіт у ТОВ «Август Пром» проводиться з
неогородженних поверхонь та з постійно закріплених металевих драбин з
обов ’я зковим використанням провіренних та випробуваних запобіжних поясів.______
Пояси запобіжні (мають бірки з вказівкою дати проведення останньої
перевірки придатності їх до роботи пройшли випробування: монтажний пояс
безлямковий - 2 шт. (Протокол випробувань №1 від 18.05.2018року).
Інструмент з ізольованими рукоятками (плоскогубці, викрутки - (Протоколи
випробування № 2 від 16 лютого 2018р.), захисні засоби з діелектричної гуми
(рукавиці, боти, килимки (Протоколи випробування №№2, 4, 5 від 16.06.2018р.)
каски, драбини, ручний інструмент на акумуляторах (шуруповерт, дриль,
перфоратор).
ТОВ «Август Пром» забезпечує працівників спецодягом, спецвзуттям та
індивідуальними засобами захисту.__________________________________________________
На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація, куточок
охорони праці

Наказом на підприємстві №14-ОП від 05.01.2017 р .. переглянуто та введені в дію
інструкції з охорони праці з:
1. Програма вступного інструктажу з охорони праці;
2. Вступний інструктаж з охорони праці;
3. Програма проведення первинного інструктажу з охорони праці на робочому
місці;
4.Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному комп 'ютері;
5. Інструкція з охорони праці для оператора товарного;
6. Інструкція з охорони праці під час зливу-наливу нафтопродуктів;
7. Інструкція для осіб відповідальних за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства ( осіб відповідальних за
електрогосподарство);
8. Інструкція з охорони праці під час роботи з ручним
електроінструментом та переносними електросветільниками;
9. Інструкція з охорони праці для прибиральника;
10. Інструкція з охорони праці для прибиральника території;
11. Інструкція з надання першої долікарняної допомоги;
12. Інструкція з охорони праці з електробезпеки для І групи;
13. Інструкція з охорони праці під час транспортування , приймання ,
зберігання та видачі балонів з стислими та зрідженими газами;
14. Інструкція з охорони праці для водія автомобіля- цистерни
(нафтопродукти);
15. Інструкція про заходи пожежної безпеки;
16. Інструкція з технічної експлуатації виробничих приміщень будівль та
споруд;
17.Посадова інструкція директора;
18.Посадова інструкція начальника виробничого відділу;
19. Посадова інструкція головного технолога;
20. Посадова інструкція інженер з охорони праці;
21. Посадова інструкція директора нафтобази;
22. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
23. Інструкція щодо дій персоналу при загрозі або виникненні надзвичайних
ситуацій;
24. Інструкція про заходи пожежної безпеки для о б ’єктів підприємства;
25. Інструкція з организації безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних о б ’єктах;
26. Інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт на
підприємстві;
27. Інструкція з охорони праці під час зливу скрапленого газу із
автоцистерни (АЦСГ) в резервуар;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання , у тому
чіслі та що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

-реєстрації інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
На підприємстві обладнано кабінет охорони праці, оснащений оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами,
необхідними для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань
трудового законодавства і охорони праці.
На підприємстві організовано і проводиться первинний медичний огляд
працівників. Медогляд проходять в Одеській міській комунальній лікарні. На підставі
результатів медогляду оформлюються і зберігаються «Картки працівників , які
підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду». При прийомі
працівників на роботу у ТОВ «Август Пром» 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 вимог законодавчих і
нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної
небезпеки. Товариство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони
праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.
Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань
охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні
білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам чинного Законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. Бібліотечний фонд. Фонд нормативних
документів, в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів
(ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП , ДБН. тощо) та технічної
документації підприємства складає понад 20 видань у паперовому (друкованому)
вигляді та на електронних носіях. Фонд систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується.
В наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру НПАОП, а
саме:
ЗУ №229- IV від 21.11.2002р. Закон України «Про охорону праці»
Пост К М У № 1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин , механізмів
устаткування , підвищеної небезпеки.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів

*

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним
одягом,
спеціальним
взуттям
та
іншими
засобами
індивідуального захисту
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 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів
Наказ М О З№ 246 від 21,05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів
працівників певних категорій
Наказ міністерства від 16.05.2013р. №273 Правила технічної експлуатації
електроустановок

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт , підвищеної небезпеки
які декларуються._________________________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Берковський Олександр Вікторович
(підпис)

« З/

»

УО

(ініціали та прізвище)

2018

р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці /
^
2Си^р.
________ .

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

