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Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Атмосервіс»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

22000, м. Хмільник, вул.1-го Травня, буд. 17, офіс 76, ЄДРПОУ- 41906445. КВЕД 43.22,
Іванинюк Олександр Михайлович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

(067) 52-87-433, асІБггК^икг.пеІ:.
телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи будуть виконуватися згідно договорів з замовниками по всій території України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди стахування не проводиться
(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, Іванинюк Олександр Михайлович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

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: експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки:
-1 . Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:
електромонтажник з кабельних мереж - 1 робоче місце (1 чол.);
монтажник зовнішніх трубопроводів - 1 робоче місце (2 чол.);
електрогазозварник -1 робоче місце (2 чол.);
монтажники систем вентиляції та кондиціонування повітря - 1 робоче місце (2 чол.);
2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,трубопроводах).
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:
електрогазозварник - 1 робоче місце (2 чол.);
монтажник устаткування котельних установок - 1 робоче місце (2 чол.);
3. Обстеження, ремонт і очищення димарів, повітропроводів.
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:
Пічник - 1 робоче місце (1 чол.);
4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої
частоти.
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:
електрогазозварник - 1 робоче місце (2 чол.);
електромонтажник з кабельних мереж - 1 робоче місце (1 чол.);
5. Зварювальні роботи
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм:
електрогазозварник - 1 робоче місце (2 чол.);

Вхід.

Інші відомості
Наявність служби охорони поаиі: Відповідно до чинного законодавства загальна
відповідальність в цілому по підприємству за стан охорони праці покладається на директора
Іванинюка О. М., який пройшов навчання та виявив необхідні знання із: законодавчих актів з
охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки - Посв.№108-12/18 від 05.03.2018р.
видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»
ІнсЬормації ПРО проведення навчання з питань охорони поаиі керівників:
Головний інженер Іванинюк Михайло Григорович законодавчі акти з охорони праці; НПАОП
40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів ([2...5] кв. гр. до [і
понад] 1000В); НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт (ВРР); НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання
(ПБСГ); НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (РВ);
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці підчас роботи з інструментом та пристроями (ІП);
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека в будівництві (ДБН А.3.2.-2-2009)
(ДБН А); ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будівель і споруд. Газопостачання (ДБН В);
НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних
будівельних майданчиках (ВОПБМ) - Посв.№108-13/18 від 05.03.2018 р. видане ТОВ
«Навчальний центр «МІОН»
Інженер Петровський Дмитро Олександрович
законодавчі акти з охорони праці; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів ([2...5] кв. гр. до [і понад] 1000В); НПАОП 0.00-1.75-15 Правил
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (ВРР); НПАОП 0.00-1.76-15 Правил
безпеки систем газопостачання (ПБСГ); НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці підчас
виконання робіт на висоті (РВ); НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці підчас роботи з
інструментом та пристроями (ІП); НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека в
будівництві (ДБН А.3.2.-2-2009) (ДБН А); ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будівель і
споруд. Газопостачання (ДБН В); НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (ВОПБМ) - Посв.№108-16/18 від
05.03.2018 р. видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»
Начальник будівельно-монтажної дільниці Швець Сергій Миколайович законодавчі акти з
охорони праці; НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів ([2...5] кв. гр. до [і понад] 1000В); НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під
час вантажно-розвантажувальних робіт (ВРР); НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем
газопостачання (ПБСГ); НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робітна
висоті (РВ); НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці підчас роботи з інструментом та
пристроями (ІП); НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека в будівництві (ДБН
А.3.2.-2-2009) (ДБН А); ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будівель і споруд.
Газопостачання (ДБН В); НПАОП 45.2-7.03-17 Мінімальні вимоги з охорони праці на
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (ВОПБМ) - Посв.№108-14/18 від
05.03.2018 р. видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»
Відповідальні працівники періодично проходять навчання та перевірку знань (1 раз на З роки)
діючого законодавства про охорону праці, електробезпеки, пожежної безпеки, медичної
допомоги, галузевих норм та правил, та по результатам іспитів отримали відповідні
посвідчення у спеціалізованих навчальних закладах (ТОВ НУ «МІОН» та Учб.-вироб. комбінат
«Сигнал»). В товаристві згідно наказу директора укладено договір з ДП «ТОВ НУ «МІОН» та
Учб.-вироб. комбінатом «Сигнал» щодо навчання робітників. З усіма працівниками, які
приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, стажу роботи та
посади, з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть участь у
виробничому процесі або виконують інші роботи для підприємства, проводять вступний
інструктаж згідно затвердженій на підприємстві програми вступного інструктажу. Про всі
інструктажі робляться записи до журналу проведення вступних інструктажів.
Наказами директора ТОВ «Атмосервіс» затверджено Положення про систему управління
охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про порядок
проведення медичних оглядів працівників певних категорій». В товаристві організована

система безперервного навчання з питань охорони праці, працівників підприємства, згідно з
«Типовим положенням про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці» (НПАОП-О.ОО-4.12-05), а також у відповідності з типовим розроблено
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань працівників ТОВ
«Атмосервіс». На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції з
охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98.
При прийомі на роботу робітники підприємства, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки,
проходять обов'язково медичний огляд, згідно Порядку проведення медичних оглядів
працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України
21.05.2007 № 246, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 р. За №
846/14113 та розробленим на підприємстві «Положенням про порядок проведення медичних
оглядів працівників певних категорій».
Наказом директора від01.07.2018 року № 15призначено, Петровського Д.О(Посв.№108-16/18
від 05.03.2018 р. видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»), інженеру, відповідальним за
безпечне проведення робіт на висоті.
Наказом директора від01.07.2018 року № 16 призначено Іванинюка М. Г. (Посв.№108-13/18
від 05.03.2018 р. видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»), головного інженера,
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.
На підприємстві ведуться журнали:
реєстрації вступного інструктажу,
інструктажів на робочому місці
реєстрації інструктажів з пожежної безпеки
обліку та видачі 313
На ТОВ «Атмосервіс» розроблені, затверджені та введені вдію інструкції по охороні праці по
№ ІОП-001-2018 Для проведення вступного інструктажу
1
2
N° ІОП-002-2018 3 наданім першої допомога потерпілим при нещасних випадках
N° ІОП-003-2018 Для директора
3
4
№ ІОП-004-20І8 Для головного інженера
5
№ ІОП-005-2018 Для інженера
№ ІОП-006-2018 Для начальника будівельно-монтажної дільниці
6
7
№ ІОП-007-2018 Для пічника
№ ІОП-008-2018 Для монтажника устаткування котельних установок
8
І\|о ІОП-009-2018 При виконанні зварювальних робіт
9
№ 10П-010-2018 Для електромонтажника з кабельних мереж
10
11
№ ІОП-011-2018 Для монтажника зовнішніх трубопроводів
12
№ ІОП-012-2018 Для монтажника систем вентиляції та кондиціонування повітря
Робітникам, які будуть виконувати будівельно-монтажні роботи, у тому числі підвищеної
небезпеки, закуплено засоби індивідуального захисту, спецодяг та спецвзуття згідно з
вимогами НПАОП 45.2- 3.01-04 «Норми безплатної видачі спецодягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві», а
також миючі та знешкоджувальні засоби згідно з нормами законодавства. Порядок видачі,
зберігання і користування засобами індивідуального захисту відповідає вимогам КПАОП 0.004.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту». Облік видачі спецодягу та спецвзуття
проводиться за індивідуальними картками. Під час експлуатації запобіжним поясам та
приладдям до них періодично, один раз на 6 місяців, проводиться випробування щодо
відповідності нормативним документам.
Спеціалізованою організацією, яка має дозвіл Держпраці (територіального органу)
проводяться заміри опорів ізоляції, заземлюючих пристроїв, петлі «фаза-нуль» та перехідних
контактів в терміни, передбачені нормативними документами.
1.
Для робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра. Підприємство забезпечує
працівників інструментами, приладами та засобами захисту: каски захисні типу Універсал М
215 тип Б. Виготовлені 2017р.; пояси запобіжні типу ПЛС-КРА № 62, № 63, № 64, № 65, № 66.

2.
Обстеження, ремонт і очищення димарів, повітропроводів.
При виконанні робіт під час обстеження, ремонту і очищення димарів, повітропроводів
підприємство забезпечує працівників інструментами, приладами і засобами захисту: канати
страхувальні №1, №2 (2шт.) протокол №15, №16 від 02.05.18., пояси монтерські №1, №2
(2шт.) протокол №17, №18від 02.05.18., приставна драбина №1 (1шт.) протокол №14 від
02.05.18.
3.
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В.
При виконанні робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000В підприємство
забезпечує працівників інструментами, приладами та засобами захисту: діелектричні боти
№1(1 пара) протокол №48 від 05.04.18, діелектричні рукавиці №2 (Іпара) протокол №49 від
05.04.18, ізолювальна частина штанг ПЗ до 1 кВ №1, №2 (2 шт.) протокол № 12 від 02.05.18р.,
покажчик напруги 0,4 кВ (двополюсний) № 11470367 (1 шт) протокол № 13 від 02.05.18р.
4.
Роботи в траншеях.
При виконанні земляних робіт та робіт в траншеях застосовується: Орендовані машини і
механізми (автосамоскиди, екскаватори, бульдозери); переносне огородження, щити для
укріплення ґрунту, перехідні містки, драбини, сигнальні стрічки, переносні знаки безпеки,
спеціальні дорожні переносні знаки, штахетні бар'єри, освітлювальні прилади.
5.
Зварювальні роботи
Для виконання зварювальних робіт на підприємстві використовується апарат зварювальний
інверторного типу Те5Іа\Л/еІс1ММА 295, апарат плазмової різки Те5Іа\Л/еІсІСиТ 40 М, апарат
зварювальний інверторного типу Те5Іа\Л/еІсІММА 350.0бладнання має паспорти, знаходиться
в задовільному стані та відповідає вимогам нормативно-правових актів з питань охорони
праці і промислової безпеки.
електрогазозварник -1 робоче місце (2 чол.)
№ п/н
Назва 313 (на 1 чоловіка)
Кількість
1
Костюм для зварника
1 шт.
2
1 пара
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
1 пара
3
4
Рукавиці-краги
Іпара
5
Каска
1 шт.
1 шт.
6
Окуляри захисні
7
1 шт.
Щиток захисний
8
Куртка ватна
1 шт.
1 шт.
9
Штани ватні
Іпара
10
Жилети сигнальні
1 пара
11
Чоботи робочі
12
1 пара
Чоботи гумові
монтажник устаткування котельних установок - 1 робоче місце (2 чол.);
Кількість
№ п/н
Назва 313 (на 1 чоловіка)
1 шт.
1
Костюм бавовняний
Черевики шкіряні на неслизькій підошві
1 пара
2
Рукавиці 3 надолонниками із вінілісшкіри-Т переривистої
1 пара
3
1 шт.
4
Каска
1 шт.
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
5
1 шт.
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
6
1 пара
7
Напівчоботи утеплені
1 пара
Жилети сигнальні
8
Пічник - 1 робоче місце (1 чол
Кількість
№ п/н
Назва 313 (на 1 чоловіка)
1 шт.
1
Костюм х/б
1 пара
2
Рукавиці х/б
1 шт.
3
Каска
1 шт.
4
Окуляри захисні

1 пара
Черевики шкіряні
монтажник зовнішніх трубопроводів -1 робоче місце (2 чол.);
Кількість
Назва 313 (на 1 чоловіка)
№ п/н
1 шт.
Напівкомбінезон бавовняний
1
1 пара
Черевики шкіряні
2
1 пара
Рукавиці х/б
3
1 шт.
Каска
4
1 шт.
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
5
1 шт.
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
6
1
пара
Жилети сигнальні
7
1 пара
8
Напівчоботи утеплені
електромонтажник з кабельних мереж - 1 робоче місце (1 чол.);
Кількість
Назва 313 (на 1 чоловіка)
№ п/н
1 шт.
1
Костюм х/б
1 шт.
2
Каска
1 пара
3
Черевики шкіряні
4
Діелектричні боти
1 пара
5
Діелектричні рукавиці
1 пара
6
1 пара
Жилети сигнальні
монтажники систем вентиляції та кондиціонування повітря - 1 робоче місце (2 чол.);
№ п/н
Кількість
Назва 313 (на 1 чоловіка)
1
1 шт.
Костюм х/б
2
Черевики шкіряні
1 пара
3
Рукавиці
1 пара
4
Каска
1 шт.
5
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
1 шт.
6
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
1 шт.
7
1 пара
Жилети сигнальні
Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:
ТОВ «Атмосервіс» має наступні нормативно правові акти з охорони праці:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
4. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці.
5. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
6. НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним взуттям та
іншими засобами індивідуального захисту.
7. НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок.
8. НПАОП 40.1-1.21 -98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
9. НПАОП 0.00-1.71-13 ПОП підчас роботи з інструментами та пристроями.
10. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці підчас виконання робіт на висоті.
11. НПАОП 0.00-1.75-15 ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт.
12. НПАОПГ45.2- 7.02ді27Шорона праці і промислова безпеки у будівництві (ДБН А.3.2-2-2009).

Іванинюк О. М.
(Ініціали та прізвище)

Декларація
Держпраці^З

рналі обліку суб'єктів господарювання у тери
2 0 ^ р. N

