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відповідності матеріально-технічної
вимогам законодавства з питань охороні і„прарі

— -----7 и ГрУ Щ . 2 о _ Р.
Відомості про роботодавця Приватне підприємство «ЮНА-ОЙЛ»,________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50000 м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, буд.15. ЄДРПОУ 43268280_________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Подкін Микола Іванович, телефон: (056)4947404, е-таі1:Шз5егуіз. boyko@gmail.com__________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;
територія України__________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної 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 договір страхування відсутній

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився_____

(дата проведення аудиту)
Я, Подкін Микола Іванович, директор ПП «ЮНА-ОЙЛ»_________________________________

(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:
- зберігання цистерн та інших ємностей зі зрідженим газом (пропан)_______________________
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________________________________

(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
_______________________________ 5 робочих місць,____________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих,
з них 3. на яких існує підвищений ризик виникнення травм_______________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Адміністративна будівля знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Ферганська, буд.15._____

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
Виробниче приміщення знаходиться за адресою мАпостолове, вул.Елеваторна,!а (право
власності від 16.08.2019р.)___________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Подкін Микола Іванович -  директор, пройшов навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у

mailto:boyko@gmail.com


Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного
захисту України, Правил пожежної безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове_______
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій». «Правил надання до медичної допомоги у разі 
нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №10/81 від 16 
жовтня 2019р.
Павкін Олег Олександрович -  майстер, пройшов навчання в ТОВ «Навчально-курсовому 
центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного
захисту України, Правил пожежної безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове_______
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», «Правил надання до медичної допомоги у разі 
нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №10/81 від 16 
жовтня 2019р.
Бойко Світлана Вікторівна- інженер з охорони праці, пройшла навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовому центрі «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці». Кодексу Цивільного
захисту України. Правил пожежної безпеки. Закону України «Про загальнообов’язкове_______
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій». «Правил надання до медичної допомоги у разі 
нещасного випадку та інших нормативно-правових актів. Витяг з протоколу №10/81 від 16 
жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор. Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». Витяг з протоколу №10/75 від 15 жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор. Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском». Витяг з протоколу №10/92 від 22 жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор, Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила систем газопостачання». Витяг з протоколу 
№10/95 від 23 жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор. Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт». Витяг з протоколу №10/71 від 16 жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор. Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». Витяг з протоколу №207/1 від 08 жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор. Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі



«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згі дно Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Законодавства про охорону праці. Правил 
пожежної безпеки, 4 та 5 група з електробезпеки до та понад 1000В. Витяг з протоколу №10/77 
від 16 жовтня 2019р.
Подкін Микола Іванович -  директор, Павкін Олег Олександрович -  майстер. Бойко Світлана 
Вікторівна- інженер з охорони праці пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовому центрі 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій. 
Витяг з протоколу №141 від 16 жовтня 2019р.
Наказом № 13 від 11 жовтня 2019р. призначено відповідальну особу під час виконання робіт на 
висоті на підприємстві Подкіна Миколу Івановича та наказом № 9 від 10 жовтня 2019р. 
призначено особу відповідальну за безпечне виконання робіт зі зберігання ємностей із
зрідженим газом - Павкіна Олега Олександровича- майстра.______________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;
Наказ №1 від 04 жовтня 2019р. Про створення служби охорони праці та призначення особи.
відповідальної за охорону праці Бойко Світлана Вікторівна- інженер з охорони праці_________

наявністю служби охорони праці,
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
наказом №6 від 07 жовтня 2019р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Подкін Микола Іванович - директор
Члени комісії: Бойко Світлана Вікторівна - інженер з охорони праці
Павкін Олег Олександрович - майстер
Майданюк Володимир Володимирович - уповноважена найманими працівниками особа 
На підприємстві наказом №5 від 04 жовтня 2019р.затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці:
- Інструкція ОП-АЗК-ОІ з охорони праці для оператора АЗС 3 розряду
-Інструкція РП-АЗК-02 з охорони праці про порядок приймання, зберігання та відпуску 
зріджених газів
- Інструкція РП-АЗК-04 з охорони праці при обслуговуванні посудин, що працюють під тиском 
-Інструкція РП-АЗК-05 з охорони праці щодо безпечного зливу газу із цистерни у 
стаціонарний резервуар
- Інструкція РП-АЗК-07 з охорони праці при виконанні робіт на висоті з драбин, риштувань, 
помостів
- Інструкція РП-АЗК-08 з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері
- Інструкція ОП-АЗК-ІО з охорони праці щодо надання долікарняної допомоги потерпілим 
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції по 
формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці
-Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці
-Журнал протоколів перевірки знань
-Журнал обліку робіт по нарядам та розпорядженням
-Журнал обліку засобів індивідуального захисту
-Журнал видачі запобіжних пристроїв та захисних засобів захисту
-Журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків
-Журнал перевірки знань з питань охорони праці у персоналу з І групою по електробезпеці. 
Ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна документація (акти випробувань поясів тощо). 
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:_____________



-проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони праці;
-до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
-проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях._____________________
Працівники підприємства мають відповідну кваліфікацію:_______________________________
Оператор АЗС 3 розряду Прус Юрій Георгійович -свідоцтво про присвоєння кваліфікації 
№14429 від 07 листопада 2018р.
Всі працівники пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства з питань 
загального курсу охорони праці, нормативної документації з охорони праці, інструкцій з 
охорони праці та техніки безпеки, електробезпеки та пожежної безпеки. Правил охорони праці 
під час експлуатації відповідного обладнання в обсязі виконуваних робіт (протокол №3 від 
20.11.2019р.)_______________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на запобіжні пояси і 
цистерни (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з користування). Обладнання
знаходиться в справному стані, що підтверджено відповідними документами.______________

експлуатаційної документації,
У відповідності до НПАОП 0.00-7.1 .-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» та наказу № 16 
від 16 жовтня 2019р., працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою забезпечені спецодягом: костюм (на 12міс.). чоботи кирзові (на 12міс.). рукавиці 
(на Зміс.). каска захисна (до зносу) плащ (черговий). Узимку додатково: куртка утеплена (на 
Збміс.). штани утеплені (на Збміс.). чоботи утеплені (на Збміс.), рукавички утеплені (на 12 міс.) 
та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають 
вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою 
КМУ №761 від 27.08.2008р.__________________

засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання зазначених 
робіт, а саме:
- №2694-ХІІ від 14.10.92 Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та доповненнями)
- Постанова КМ України від 26.10.2011р. №1107 Про затвердження «Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (зі змінами та доповненнями)
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників».
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання виробничого 
обладнання працівниками»
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
- НПАОП «Правила безпеки систем газопостачання»
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском»
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та 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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві»
- НАПБ А 01-001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»
- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок»
- НПАОП 0.00-7.1 .-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»



- Спільний наказ МОЗ України і Держпаглядохоронпраці №263/121 від 23.09.1994р. «Про 
затвердження переліку робіт, де с потреба у професійному доборі»

ДК 003: 2010 Класифікатор професій___ працівників. затвердженого наказом
Держспоживстандарту України від 28.07.2010р. №327
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров'я України 21.05.2007р. №246. зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 23 липня 2007р. за № 846/14113.
Підприємством укладено договір на транспортування зрідженого газу (пропан) з ГІГІ 
«Нафтатранссервіс» ( договір №1 18 від 20.09.2019р.) для подальшої реалізації в мережі
автозаправних станціях._____________________________________________________________________
Також на підприємстві є кабінет з охорони праці, оснащений інформаційними стендами, 
технічними засобами, засобами індивідуального та колективного захисту, куточком з охорони 
праці, планами, графіком роботи кабінету охорони праці підприємства, графіком проведення 
інструктажів і розкладом учбових занять з охорони праці, виконання заходів з поліпшення 
стану умов і безпеки праці, наявн і пік ід. шві і небозі іеч ні виробничі фактори на робочих м іс і ія х 
структурного підрозділу та засоби захисту від ни х то що. С в наявності бібліогечн и й фонд, який 
включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти підприємства з питань 
безпеки та охорони праці, підручі і 11 ки. _ м етодич ну та до в ідкову літературу, спеціалізо в ані 
періодичні видання та інші інформаційні матеріали. Наказом № 4/1 від 04 жовтня 2019р. Бойко 
Світлану Вікторівну-інженера з охорони праці призначено відповідальною за організацію
роботи кабінету охорони праці.______________________________________________________________
Журнали, положення, інструкції з охорони праці, програми інструктажів та ін. відповідають 
вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом № 4/1 від 04 жовтня 2019р. Бойко 
Світлану Вікторівну-інженера з охорони праці призначено відповідальною за актуалізацію. 
облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну документацію з охорони
праці та навчально-методичне забезпечення.__________________________________________________

норм ативно-правової  та матеріально-технічної  бази,,  навчально-м етодичного  забезпечення)

__М.І.ГІодкін____
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці / ■ £

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, устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття га повідомили про це відповідному орган> державної податкової 
служби і мають відмітку в паспорті.


