
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Т О В А Р И С Т В О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  В ІД П О В ІД А Л Ь Н ІС Т Ю  
____________________________________ «С А ГИ Т Т А Р1 У С »  __________________________________________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49044. Дніпропетровська обл.. місто Дії іпро. вулиця Барнаульська, будинок 2 А. кімната 72
місцезнаходження,

____________________________________________ 41657049__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

______________ директор - Стрекалов Олексій Серг ійович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________________ (050) 608-78-46; iraivalera@ukr.net_________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------— — — ----------------------------------і_________

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; ,
______________________Донецька обл.. м. Слов'янськ, вул. Сучасна. 40_______________

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 цивільної
відповідатьності перед третіми особами укладений з У П С К  11.11.2019 р._________________________

(найменування страхової 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-0334.20 від 06.05.2020 р.. проведеного 
ДП «П РИ Д Н ІП РО ВСЬКИ Й  ЕТЦ»_______________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

____________________________________ Я . Стрекалов Олексій Сергійович._____________________________
(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:

Заповнення, злив балонів, інших ємностей із зрідженим, вибухонебезпечним газом. їх зберігання 
(зріджені вуглеводневі гази).__________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації в потенційно вибухонебезпечному середовищі:_________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

модуль для заправки автомобілів зріджеінім газом, у складі: колонка газороздавальна для 
в і д п у с к у  зрідженого газу тнгіу АСТРА-2-09. 2019 р.в.. Україна: насос для перекачування 
зріджених вуглеводневих газів т и п у  Е в и 5 8 . 2016 р.в.. С ІНА:_______________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження.

mailto:iraivalera@ukr.net


посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є
ємностями д л я  газового моторного палива: резервуар ;ця С В Г  V=9.99 m j . 2017 р.в.. Україна.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць - 12. у тому числі 8. на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  експлуатує автозаправний комплекс АЗС №  23. розташований за 
адресою: Донецька обл.. м. Слов'янськ, вул. Сучасна. 40.

ГОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  орендує зазначений автозагіравний комплекс у TO B «TEK1J1A ГОЛД» 
(договір оренди №  23/20-01 від 10.01.2020 р.).________________________________________________________ ,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТО В «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у  встановленому порядку:
Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина 

Валеріївна. майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТО В «Навчально- 
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань з загального курсу охорони праці. 
НГ1АОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». Н ІІАО П  0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». 1ІПАОГ1 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці v Полтавській області (протокол №  04-2020 від 17.01.2020 ре

директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина 
Валеріївна. майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ГО В «Навчально- 
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів*'.__ ‘ '_П равила гехі іічної експлуатації
електроустановок споживачів" в комісії Управління Держпраці у Полтавській області (протокол №  
04-2020 від 17.01.2020 р.). Групи з електробезпеки - V. до та понад 1000 В.

Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина 
Валеріївна. майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТО В «Навчально- 
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" (протокол №  04-1-2020 від 17,01.2020 р.).

Директор Стрекалов Олексій Сергійович, інженер з охорони праці Константинова Ірина 
Валеріївна. майстер АЗС Удовиченко Володимир Андрійович пройшли в ТО В «Навчально- 
виробничий комбінат «Вектор» навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (протокол №  02 від 
16.01.2020 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб ііа яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
п і д в и і це н ої н ебез п е к 11:

Наказом №  51/011 від 20.01.2020 р. відповідальність за безпечне проведення робіт підвищеної 
небезпеки на АЗС покладено на майстра АЗС Удовиченка В.А.

Наказом №  19/ОГІ від 20.01.2020 р. відповідальність за електрогосподарство й справніш стан 
електроустаткування покладено на майстра АЗС Удовиченка В.А.

У ТОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  розроблено й затверджено наказом №  53/011 від 20.01.2020 перелік 
газонебезпечних робіт, що виконуються за наряд-допуском.

Наказом №  27/ОГ1 від 27.08.2018 р. відповідальність за безпечне виконання газонебезпечних 
робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах директор Стрекалов О.С. поклав на себе.

Наказом №  27/ОП від 20.01.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечпу експлуатацію 
посудин, що працюють під тиском, за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки по 
прийманню, зберіганню та ві;і п у с к у  З В Г. за безпечн\ експлуатацію систем газопостачання на АЗС
призначений майстер АЗС Удовиченко В.А.



Наказом №  31/ОП від 27.08.2018 р. [відповідальність за газове господарство покладено на
майстра АЗС Удовиченка В.А.

Наказом №  59/011 від 21.04.2020 р. на А ГЗС  №  23 відповідальність за газове господарство 
покладено на майстра АЗС Удовиченка В.А.. оператори заправних станцій допущені до 
обслуговування посудин, що працюють пад тиском.

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

Наказом №  1/ОП від 20.01.2020 р. на ГОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  створена служба охорони праці, 
інженером з охорони праці призначена Копстантинова І.В._____________________________________________

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С » розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію наказом 

№  6/ОП від 20.01.2020 р. «Положення __про службу охорони праці». «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Положення про систему 
управління охороною праці».

У ТОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С » затверджені директором та введені в дію посадові інстрчкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють па 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 методі в праці, особою, яка п роводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. 

Наказом №  7/ОП від 20.01.2020 р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих
нормативно-правових__актів з питань__охорони праці працівників, у складі: голова комісії:
Стрекалов О.С. - директор: члени комісії: Копстантинова І.В. - інженер з охорони праці: 
Удовиченко В.А. - майстер АЗС.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції 
(наказ №  2/ОП від 20.01.2020 р.). в т о м у  ч и с л і  « і н с т р у к ц і я  з  охорони праці оператора заправних
станцій».___________________________________________________________________________________________________

Працівники АЗС ТО В «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи перевірки
знань №  18/01-2020QT. 23/01-2020ГІБ від 24.01.2020 р.).________________________________________________

Оператори АЗС №  23 Забірко Г.В.. Кравченко Д.С.. Сікало B .L  Кащенко В.О.. 
Філоненко Д.Ю., Іванов С.О.. Робочий О.О.. Говма Р.І. здобули професійну підготовку за фахом 
«Наповнювач балонів» на курсах ТО В «Навчально-виробничий комбінат «Вектор» та 
Слов'янському учбово-курсовому пупкті ТО В « Горінтерм» ( посвідчення № №  73-2017-04. 73-2017- 
06. 73-2017-08. 73-2017-09 від 25.10.2017 р.. № №  154-2018-27. 154-2018-28 від 16.07.2018 р.. 
№ №  15-30/14. 15-30/20 від 18.12.2015 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
нраці:_______________________________________________________________________________________________
-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 обліку наповнених балонів газобалонних установок (Г Б У ) автомобілів;



-журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з'єднань технологічного
обладнання;_________________________________________________________________________________________
-журнал огляду та ремонту будинків та с п о Ь у д ._________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу 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: резервуар для С В Г  
V=9,99 m j , 2017 р.в.. Україна: модуль для заправки автомобілів зрідженим газом, у складі: колонка 
газороздавальна для в і д п у с к у  зрідженого газу т і ш у  АСТРА-2-09. 2019 р.в.. Україна: насос для
перекачування зріджених вуглеводневих газів т и п у  Г С П  58. 2016 р.в.. С І1ІА. ____ __________________

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._____________________________________________________________________________________________

На резервуар для З В Г  У=:10 \Г. виробництва ТО В «Полтавахіммаш» надано дозвіл на 
застосування №  0334.16.53 від 20.07.2016 p.. внданнй ТУ  Держгірпромнагляду у Полтавській 
області.

На газороздавальні колонки типу «АСТРА» виготовлення Н В ТО В «АСТРО Н» надано дозвіл 
на застосування №  436.15.63 від 14.07.2015 p.. виданий ТУ  Держгіргіромнагляду у Харківській 
області.__________________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники ТО В «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним..взуттям 
та засобами індивідуального захисту (спеціальний вогнестійкий одяг, взуття без сталевих підківок і 
цвяхів, костюми бавовняні, куртки і штани ватяні, рукавиці діелектричні, черевики кожані. 
рукавички кожані) відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом. спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального
захисту.__________ ______________________________ ______ ___________ _____________ ______

засобів індивідуального захисту.

У ТОВ «С А ГИ Т Т А Р ІУ С »  організоване проведення медичних огля;цв працівників під час 
приймання на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні 
медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року 
№  246 (надано заключні акти про проходження періодичного медичного огляду працівників, видані
медичними закладами).__________________________________________________________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР  України. №  2694-ХІ1 від 
14.10.1992. із змінами: Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій па виробництві, затверджений П КМ У  №  337 від 17 .04.2019; НПАОП 0.00- 
7.12-13 «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 
тиском»; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечнії х робіт»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила б ез гі е ч н ої е кс п л уата ції ел е ктро уста н о во к
споживачів»._________________________________________________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових 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.



ж/
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 

посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________________

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.С. Стрекалов
(ініціали та прізвище)

---------7* /

Деікдарація-'зареєсірована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Д е р ж п р а ц і 20^^) .  № ________ .

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.
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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.




