
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:

ІІаішенування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю «АТМО»

Місцезнаходження юридичної особи : 35301, Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Шпапів, вул.
Заводська, буд. 18

КоО згідно з ЄДРПОУ: 43165106

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Федорчук Олег Вікторович

Номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: тел. +38(098)3199661,
e-mail: atmorivne@gmail.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/'або експлуатанАЇ (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) : 35301, Рівненська обл.. Рівненський р-н, с. 
Шпанів, вул. Заводська, буд. 18

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третЬні
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________від с у т н і й ______

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дага його m rurr і

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

Я, Федорчук Олег Вікторович, директор ТОВ «АТМО» 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:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки:

1. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та іне{(тним газом, їх зберігання.

2. Експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних га:ювих 
балонів, що є ємностями для газового моторно;о палива, а саме:
- кон тейнер (посудина) для зберігання скраплсізо ю двоокису вуглецю, V 25730л. зав. А3.2709/ Г7, 
1984 року виготовлення, Іспанія;
- сталеві балони з двоокисом вуглецю, Україна -  10шт.

mailto:atmorivne@gmail.com


Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 4 працівники, з них 2 чоловіка виконує роботи підвищеної небезпеки.

Кількість будівель і споруд (пунмішень)'. Адміністративно-технічний корпус розташований в 
одноповерховій будівлі.

Кількість йиуобіїичих об'єкті (чехів, дільниць, структурних підрозділів) \ ТОВ «АТМО» має 
наступну структуру:

адміністративно-керівний склад; 
виробничий підрозділ.

hiiui відомості :
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з пшпаш, 
охорони праці та промислової безпеки:
Відповідальний за створення на ТОВ «АТМО» умов праці відповідно до законодавства з охорони 
праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці -  директор - Федорчук Олег Вікторович.

Наказом № 18/ОП від 27 травня 2020 року директор Федорчук О.В. поклав на себе обов’язки 
відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, за 
організацію отримання, зберігання, облік, видачу балонів із газами (посв. №4022-136/в-19 від 
18.10.2019р., видане Рівненським експертно-технічним центром). Розроблена посадова інструкція 
№4 відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском 
(наказ № 17/ОП від 27.05.2020р.).

Наявність служби охорони прані: Наказом 1 ОП від 11 листопада 2019 poKv ствопои^» 
охорони праці. Керівником служби охорони ппаці призначений інженер . охорсн,; ..р..д: '■
Є.О. (посв. № 334-1 1-18 від 02.02.2018р., видане Рівненським експертно-технічним пентро 
Наказом № 4/ОП від 11 листопада 2019 року затверджено положення про службу та наказом 
№ 3/ОП від 11 листопада 2019 року затверджено положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві.

Інформації про інструкції: Наказом № 9/ОП від 11 листопада 2019р. затверджений та введений в 
дію Перелік інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт, а саме:

інструкція №1 з надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках 
на виробництві;
інструкція з охорони праці №2 з електробезпеки для робітників і службовців; 
інструкція з охорони праці №4 для приймальника балонів; 
інструкція з охорони праці №5 під час експлуатації балонів;
інструкція з охорони праці №7 під час перевезення, приймання, зберігання і видачі балонів 
із стиснутими і зрідженими газами;
інструкція з охорони праці №8 при виконанні газонебезпечних робіт; 
інструкція з охорони праці №11 під час ручного переміщення вантажів; 
інструкція з охорони праці №12 під час робіт з ручними інструментами і пристроями; 
інструкція з охорони праці №15 при експлуатації апаратів і посудин під тиском.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Наказом № 5/ОП від 11 листопада 2019 року затверджено положення про порядок проведення 
навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «АТМО». Сформований та оприлюднений 
план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства.
Наказом № 16/ОП від 24 лютого 2020р створено комісію з перевірки знань з питань охоронлі праці 
в складі:

Голова комісії: директор Федорчук Олег Вікторович



(посвідчення №4022-136-19 від 18.10.2019р.. видане 
Рівненським експертно-технічним центром);

Члени комісії; головний бухгалтер Гаєвська Ніна Володимирівна
(посвідчення №45-6-20 від 14.02.2020р., видане TOR 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ);
інженер ,3 охорони праці Майоров Євгеній Олександрович 
(посвідчення №334-11-18 від 02.02.2018р., видане 
Рівненським експертно-технічним центром).

Працівники пройшли відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. 
Результати проведення інструктажів з питань охорони праці відображені у відповідних журналах, а 
результати перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства оформлюються 
протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, а саме; 
костюмами бавовняними, черевиками шкіряними, куртками бавовняними на утепленій підкладці, 
рукавицями для захисту рук згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуа.тьпого 
захисту у відповідності до чинних нормативних актів та Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці в ТОВ 
“АТМО” (наказ № 19/ОП від 16.06.2020р.).

Експлуатаційна документація: На ТОВ «АТМО» є паспорт, інструкція з експлуатації та технічна 
документація на контейнер (посудину) для зберігання скрапленого двоокису вуглецю, гцо 
знаходиться на балансі підприємства.

Транспортування двоокису вутлецю відбу'вається транспортом ТОВ «Сектор газу» згідно договору 
№47 від 04 вересня 2019 року. Балони з газами зберігаються у закритому приміщенні ТОВ 
«АТМО", захищені від дії сонячних променів та інших джерел тепла. Порожні балони зберігаються 
окремо від балонів, наповнених газом. Під час зберігання балони перебувають у вертикальному 
положенні, на бокових штуцерах вентилів балонів з горючими газами установлені заглушки. Крім 
того балони зберйійі^врЯ'..щнагвинченими на їхні горловини запобіжними ковпаками.

ТОВ « А Т М ^

25 червня 2020 р

і%ативно-правовими актами з питань охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб' 
органі Держпраці________________ 20__ р. № _______

-іЗ...В..ії>£дард.ук_ ....
Управління бніціалйіШїгірїз^ області |

З А Р Е в С Т ^ ^ "
За №, від. Ж

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з мстою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та па 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це підгіовідпому 
органу державної податкової служби і маюі і. відмітку в паспорті.".


