ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця П Р И В А Т Н Е П ІД П РИ Є М СТВО «Ф АН ТО М »
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________ 49903. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Золотоосіння. буд. 59
місцезнаходження,

___________________________________ 25517069_________________________________
код згідно з ЄДРП О У

______________директор - П угачов Володимир Андрійович_________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________________________ +38 096 0252013________________________
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, телеф аксу, адреса електронної пошти;

_______Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. Баглій. За_____________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір добровільного страхування
відповідальності перед третіми особами не укладався______________________________________________
(найменування стр ахової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________звіт за результатами
аудиту з охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА -0299.20 від 02.04.2020 p.. проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»________________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

___________________________________ Я, Пугачов Володимир Андрійович.__________________________
(прізвищ е, 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:
Заповнення, злив балонів, інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом. їх зберігання
(зріджені вуглеводневі гази). _____________________________________________________________________
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

стаціонарний заправник газу С ЗГ-10, 2016 р.в.. Україна, у складі: насосний агрегат SKC
4.08.5.1160 LPG. 2016 р.в.. Польща: колонка паливороздавальна типу «DRAGON 5» моделі
DRAGON 5PR. 2016 р.в.. Польща:_________________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження,

посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є

ємностями для газового моторного палива: резервуар наземний для зріджених вуглеводневих
(нафтових) газів типу «Рн-10,0» з V —10.0 mj , 2016 р.в., Україна.
які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 5, у тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Власна автозоправна станція за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. Баглій. За
(свідоцтво на право власності реєстр. № 719 від 10.08.2001 p.)._______________________________________
будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (ц ехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ПП «ФА Н ТОМ » пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці у встановленому порядку:
Директор Пугачов Володимир Андрійович, заступник директора Пугачова Олександра
Михайлівна, головний інженер Ілюшечкін Віктор Сергійович пройшли навчання в ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» та перевірку знань з загального курсу охорони праці. НПАОП 0.007.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно
вибухонебезпечних середовищах» в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 62-19 від 08.07.2019 р е 
директор Пугачов Володимир Андрійович, заступник директора Пугачова Олександра
Михайлівна, головний інженер Ілюшечкін Віктор Сергійович пройшли навчання в ТО В «УК
Спектр»
та
перевірку
знань
НПАОП
40.1-1.21-98
“Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок споживачів". “Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів” в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 127 від
27.06.2019 p.). Групи з електробезпеки - IV (до 1000 В).
Директор Пугачов Володимир Андрійович, заступник директора Пугачова Олександра
Михайлівна, головний інженер Ілюшечкін Віктор Сергійович пройшли навчання в ТО В «УК
Спектр» НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює
під тиском» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській
області (протокол № 111 від 14.06.2019 p.).
Директор Пугачов Володимир Андрійович, заступник директора Пугачова Олександра
Михайлівна, головний інженер Ілюшечкін Віктор Сергійович пройшли навчання в ТО В «УК
Спектр» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку знань в
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 119 від
24.06.2019 p.).
На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт
підвищеної небезпеки:
Наказом № 12-ОП

від

03.07.2019

р.

головний

інженер

Ілюшечкін

B.C.

призначений

відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства Підприємства.
Представлено протоколи вимірів опору ізоляції силової електропроводки й устаткування АЗС
Підприємства, виконаних електротехнічною лабораторією ТО В «Укрпожтехсервіс» (свідоцтво про
технічну компетентність № ПЧ 07-0/2202-2016 від 09.08.2016 p.).
Наказом № 15-ОП від 05.07.2019 р. відповідальним за безпечне виконання газонебезпечних
робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах призначений головний інженер Ілюшечкін B.C.
Наказом № 16-ОП від 05.07.2019 р. відповідальним за безпечну експлуатацію та справний
стан технологічного обладнання АЗС призначений головний інженер Ілюшечкін B.C.
Наказом № 17-ОП від 05.07.2019 р. відповідальність за забезпечення пожежної безпеки
директор Пугачов В.А . поклав на себе.
Наказом № 13-ОП від 03.07.2019

р.

головний

інженер

Ілюшечкін

B.C.

призначений

відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, на
АЗС.

Наказом № 19-ОП від 05.07.2019 р. головний
відповідальним за газове господарство підприємства.

інженер

Ілюшечкін

B.C .

призначений

Наказом № 20-Р П від 05.07.2019 р. головний інженер
відповідальним за технічний стан газозаправного модуля на АЗС.

Ілюшечкін

B.C.

призначений

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю тьза дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 1-ОП від 18.06.2019 р. у ПП «ФАН ТОМ » функції служби охорони покладені на
заступника директора Пугачову О.М._________________________________________________________________
наявністю служ би охорони праці

У ПП «ФА Н ТОМ » розроблені, затверджені і введені в дію «Положення про службу охорони
праці» (наказ № 2/1-ОП від 18.06.2019 p.); «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» (наказ № 2/2-ОП від 18.06.2019 p.).
У ПП «ФА Н ТОМ » затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. Нормативні
акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93
«Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють
на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі
змінами.______________________________________________________________________________________________
Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний,
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Наказом № 5-ОП від 19.06.2019 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії:
Пугачов В.А. - директор; члени комісії: Пугачова О.М. - заступник директора: Ілюшечкін B.C. головний інженер.____________________________________________________________________________________
У ПП «ФА Н ТОМ » розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ
№ 3-ОП від 18.06.2019 p.). в тому числі «Інструкція з охорони праці № 11 для оператора заправних
станцій». «Інструкція з охорони праці № 15 для працівників, що виконують автогазозаправні
р о б о т и » . _______________________________________________________________________________________
Працівники АЗС ПП «ФА Н ТО М » пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони
праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань
№ 1 від 15.07.2019 p.. № 1-ЕЛ від 03.07.2019 p.).______________________________________________________
Оператори заправних станцій Терещенко В.О. та Якименко A .B. здобули професійну
підготовку за фахом «Оператор заправних станцій» на курсах ТО В «Навчально-курсовий центр
«Будмашоснова» та виявили знання, необхідні при виконанні робіт операторами газозаправних
станцій по транспортуванню та заповненню балонів ЗВГ з правом виконання газонебезпечних робіт
(посвідчення №№ 163-19-3. 163-19-4. протокол № 163 від 12.09.2019 р.).
На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;_____________________________
-журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;_____________
-журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань охорони
праці;___________________________ ________________________________________________________________
-журнал перевірки знань з електробезпеки;_____________________________________________________
-журнали видачі наряд-допусків. обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;________________
-журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;______________________
-журнал обліку нафтопродуктів;________________________________________________________________
-журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з ’єднань технологічного
обладнання;______ ______________________________________________________________________________
-журнал огляду та ремонту будинків та споруд.______________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: стаціонарний
заправник газу С ЗГ-10, 2016 р.в.. Україна, у складі: насосний агрегат SKC 4.08.5.1160 LPG. 2016
р.в.. Польща; колонка паливороздавальна типу «DRAGON 5» моделі DRAGON 5PR. 2016 р.в..
Польща, резервуар наземний для зріджених вуглеводневих (нафтових) газів типу «Рн-10,0» з
У = 1 0 .0 м3,______2016 р.в.. Україна.___________________________________________________________________
Резервуари для ПММ
мають паспорти. Технологічне обладнання передбачене у
вибухонебезпечному виконанні.______________________________________________________________________
Для технологічного устаткування встановлено припустимий термін служби (ресурс) з
урахуванням конкретних умов експлуатації. Дані про ресурс роботи приведені в паспортах на
устаткування._________________________________________________________________________________________
Посудина, що працює під тиском (резервуар для ЗВГ), зареєстрована на підприємстві та їй
привласнений реєстраційний номер. Посудині, що працює під тиском. 21.11.2019 р. проведено
первинний технічний огляд фахівцями ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» (дозвіл № 451.15.30.
виданий Держгірпромнаглядом України, дійсний до 02.03.2022 p.).
ТОВ «Є ВРО ГА ЗСЕРВІС» має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки
(стаціонарного заправника газу) № 590.17.32 від 03.03.2017 p.. виданий Головним управлінням
Держпраці у Київській області.
ПАТ «Коростенська райагропромтехніка» (ПАТ «КРАПТ») має дозвіл на застосування
устаткування підвищеної небезпеки № 240.13.18 від 01.03.2013 p.. виданий територіальним
управлінням Держгірпромнагляду у Житомирській області.
На газороздавальну колонку типу «DRAGON» виготовлення фірми «EM GAZ sp.zo.o.».
Польща, надано дозвіл на застосування № 1801.16.32 від 12.07.2016 p.. виданий
Головним
управлінням Держпраці у Київській області.
На насосні агрегати типу SK C . виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща)
надано дозвіл на застосування № 3286.12.32 від 21.08.2012 p.. виданий територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві.
На насосні агрегати типу SK C . виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща)
надано декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного
обладнання, затвердженого постановою КМУ від 29.10.2009 р. № 1149. Декларацію зареєстровано
за номером U A .083.D .00061-16 від 13.05.2017 р.
На насосні агрегати типу SK C , виробництва фірми «HYDRO-VACUUM S.A.» (Польща)
надано декларацію про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, затвердженого
постановою КМУ від 30.01.2013 р. № 62. Декларацію зареєстровано за номером U A .083.D .00060-16
від 13.05.2016 р._____________________________
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт
працівники забезпечені засобами захисту (костюм брезентовий, черевики шкіряні, рукавиці
брезентові, знаки безпеки).______________________
засобів індивідуального захисту.

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники Підприємства, зайняті
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у Комунальному некомерційному
підприємстві Кам’янської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» (надано
висновки за результатами первинного медичного огляду працівників від 06.09.2018 p.). За
результатами медичного огляду працівники допущені до виконання робіт.___________________________
На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативноправові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-Х ІІ від
14.10.1992. із змінами; Порядок
розслідування та
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.007.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно
вибухонебезпечних середовищах»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

НПАОП
0.00-5.11-85
«Типова
газонебезпечних робіт»; НПАОП 40. 1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і
паспортами обладнання. інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та
цільових
передбачає
проведення
інструктажів,
складання
наказів
і
нарядів-допусків.
відповідальність покладається на керівників робіт.
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки.
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.______________________________________________
нормативно-правової там атеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.А. П угачов____

,

(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці
20й^ф. №
/ 2 _________ .

Примітки:

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосуванн я) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
сво ї релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
держ авної податкової служби і маю ть відм ітку в паспорті.

