
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Т О ВА РИ С ТВО  З ОБМ ЕЖ ЕН ОЮ  ВІД П О ВІД А Л ЬН ІС ТЮ 
_______________________________ «СК А Й ТО РГ»________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 40Б, офіс 4
м ісцезнаходж ення,

__________________________________________ 38954216____________ __________ _______________
код  згідно  з Є Д Р П О У

______________директор -  Латайко Владислава Володимирівна___________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника,

_________________________________(096) 5137350; Hc.skvtorg@gmail.com____________________________
ном ер телеф ону, телеф аксу, адр еса ел ектр он ної пош ти; в

для ф ізи чної особи  - підприємця: прізвищ е, ім'я та  по батько ві, серія і ном ер паспорта,

ким і коли виданий, місце прож ивання, реєстраційний номер об л іко во ї картки платника

п одатків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса ел ектр он ної пош ти;

Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Січеславський шлях, 154-а 
м ісце ви конання робіт п ідви щ еної небезпеки та/або експ л уатац ії (засто су ван н я )

маш ин, м ехан ізм ів, устаткован ня  підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ПрАТ «СК «Альфа Страхування»,
16.10.2020 р о к у . 068.1512766.201 від 16.10.2019 року.................................................................................... ........

(най м енування стр ахо во ї ком панії,

строк д ії стр ахо во го  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-0342.20 від 14.05.2020 р.. проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________ . _______________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Латайко Владислава Володимирівна,
(прізвищ е, ім'я та  по батькові кер івника ю ри дичної особи

або ф ізичної 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).__________________________________________________________

(най м ен уван ня ви ду робіт п ідвищ еної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації р. потенційно вибухонебезпечному середовищі:
устатк ован н я  підвищ еної небезпеки, тип або марка (за  н аявно сті),

mailto:Hc.skvtorg@gmail.com


комплекс автозаправний модульного типу МАЗБП 2-8 ,5 -1 /1-8 .45 , 2016 р.в., Україна, у складі: 
резервуар У =8 ,5 /8 ,5  м3, 2016 р.в.. Україна; колонка паливороздавальна типу N O V A -22Q4.16B 
LPG2. 2016 р.в.. Україна; насосний агрегат типу SK C  4 .08 .5 .1160  LPG . 2016 р.в.. Польща; насос 
ВС -80, 2016 р.в.. Україна_________________________________________________________________________

номер партії, дата ви готовлення, країна походж ення, 

посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива: резервуар для ЗВГ У =8 .4 5  м3, 2016 р.в.. У країна, 

які ви кон ую ться  та/або експ луатую ться  (засто со ву ю ться) без отримання відп овідного  дозволу,

Кількість робочих місць -  12. у тому числі 7. на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих м ісць, у том у числі ти х, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

ТО В «СКА Й ТО РГ» експлуатує автозаправний комплекс, розташований за адресою: 
Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське, вул. Січеславський шлях. 154-а.

ТО В «СКА Й ТОРГ» орендує зазначений автозаправний комплекс у ТО В «Нафта Кепітал
Груп» (договір оренди № 18-09/18-8 від 18.09.2018 рЛ.________________________________ ____________

б удівел ь і споруд (прим іщ ень), виробничих об'єктів (ц ехів , д ільниц ь, стр уктур ни х підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «СКАЙТОРГ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Латайко Владислава Володимирівна пройшла в Навчальному центрі з охорони 

праці ФОП  Макаров Д .В . навчання з загального курсу охорони праці, та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 5 .07-19  ОГІ в ід

31.07 .2019  рЛ.
Інженер з охорони праці Гришин В В ., інженер з техногенно-екологічної безпеки 3анько 

К.А.. управляючі АЗС Стадніченко І.В ., Хачанян Г.С . пройшли в ТО В СП «Товариство 
технічного нагляду Д ІЕК С » навчання з загального курсу охорони праці та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 17-19 Д в ід
22.02 .2019  р.. № 17-19 Д ( П )  від 29 .03 .2019  рЛ.

Інженер з охорони праці Гришин В .В ., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько 
К.А.. управляючі АЗС Стадніченко І.В .. Хачанян Г .С . пройшли в Т О В СП «Товариство 
технічного нагляду Д ІЕК С » навчання 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 № 12-19 Д від 2 2 .0 2 .2 0 19 р J .

Інженер з охорони праці Гришин В .В .. інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько 
К.А.. управляючі АЗС Стадніченко І.В .. Хачанян Г.С . пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
навчання НПАОП 0 .00-1 .76 -15  «Правила безпеки систем газопостачання», та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 73/1-19 від
19.08.2019 рЛ.

Інженер з охорони праці Гришин В .В ., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько 
К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В ., Хачанян Г.С . пройшли в ТО В СП «Т овариство 
технічного нагляду Д ІЕК С » навчання НПАОП 40 .1-1 .21 -98  «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок спож и в ач і в » 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 07-19  Д від 22 .02 .2019  рЛ, група з електробезпеки -  IV  (до 1000 В ).

Інженер з охорони праці Гришин В .В ., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько 
К.А.. управляючі АЗС Стадніченко І.В .. Хачанян Г.С . пройшли в ТО В СП «Товариство 
технічного нагляду Д ІЕК С » навчання НПАОП 0 .00-1 .62 -12  «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у  
Дніпропетровській області (протокол № 05-19  Д від 15.02.2019 рЛ.



Інженер з охорони праці Гришин В .В ., інженер з техногенно-екологічної безпеки_Занько 
К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В ., Хачанян Г .С . пройшли в T Q B СП «Товариство
технічного нагляду Д ІЕК С » навчання НПАОП 0.00-1 .71-13  «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 19-19 Д від 22 .02 .2019  р.).

Інженер з охорони праці Гришин В .В ., інженер з техногенно-екологічної безпеки Занько 
К.А., управляючі АЗС Стадніченко І.В ., Хачанян Г.С . пройшли в Т О В «Холдинг «Пожежна 
безпека та НС» навчання та перевірку знань з пожежної безпеки (протокол № 91/01-19 від
22.01 .2019 р.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 
робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № Ю /8-ОП від 02 .01 .2020  р. управляючий АЗС Хачанян Г.С . призначений 
відповідальним за електрогосподарство на АЗС.

У  ТО В «С К А Й ТО РГ» розроблений й затверджений перелік газонебезпечних робіт, що 
виконуються за наряд-допуском.

Наказом № 9/8-О П  від 02 .01 .2020  р. управляючий АЗС Хачанян Г.С . признанений 
відповідальним за безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки - газонебезпечних робіт та у 
вибухопожежонебезпечних зонах з правом видачі наряд-допусків на проведення 
газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.

Наказом № 5/8-О П  від 02 .01 .2020  р. управляючий АЗС Хачанян Г.С . признаиений 
відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, 
на АЗС.

Наказом № 7/8-О П  від 02 .01 .2020  р. управляючий АЗС Хачанян Г.С . призначений 
відповідальним за газове господарство на АЗС та за технічний стан газозаправного модуля на 
АЗС.

Представлено договір № 0 9 /0 8 -17ТМ  від 03 .01 .2019  р. з ТО В «Т ІМ  БІЛД» на надання послуг 
з сервісного обслуговування та ремонтних робіт щодо обладнання АЗС -  газових модулів (ТО В 
«ТІМ  БІЛД» має дозвіл № 2643 .17 .32  від 22 .09 .2017  р„ виданий Головним управлінням 
Держпраці у Київській області).

Наказом № 6/8-О П  від 02 .01 .2020  р. управляючий АЗС Хачанян Г.С . призначений 
відповідальним за зберігання, експлуатацію та своєчасне випробування засобів індивідуального 
захисту на АЗС.

Наказом № 1/8-ОП від 02 .01 .2020  р. управляючий АЗС Хачанян Г.С . признанений 
відповідальним за протипожежну безпеку на АЗС.

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

Наказом № 07-П Б від 22 .07 .2019  р. у ТО В «С КА Й ТО РГ» створена служба охорони праці, 
інженером з охорони праці призначений Гришин В .В .______________________________________ ____

наявністю служби охорони праці

У  ТО В «С К А Й ТО РГ» розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію наказом № 02- 
ІІБ від 22 .07 .2019  р. «Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Положення про систем у 
управління охороною праці».

У  ТО В «СК А Й ТО РГ» 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 - вступи ий. 
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 Ж урналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці.

Наказом № 01-ПБ від 22 .07 .2019  р. на Підприємстві створена комісія з перевірки знань 
діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у складі: голова комісії: 
Латайко В .В . - директор: члени комісії: Гришин В .В . -  інженер з охорони праці; Занько К.А. -  
інженер з техногенно-екологічної безпеки; Стадніченко І.В . -  управляючий АЗС.

На Підприємстві розроблені і введені в дію інструкції з охорони праці, виробничі інструкції 
(накази №№ 1/1-OT-K2Q/1-OT від 02 .01 .2019  рЛ. в тому числі «Інструкція з охорони праці
оператора заправних станцій».______________________________________________________________________

Працівники АЗС ТО В «СКА Й ТОРГ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки комісією підприємства (протоколи
перевірки знань №№ 1-6. 9-14 від 12.02.2020 рЛ-___________________________________________________

Оператори заправних станцій Люлька С.І.. Сич В .В .. Посунько О .В. здобули професійну 
підготовку за фахом на курсах ТО В «НВЦ  «Професійна безпека» (посвідчення №№ 1178-19- 
2019. 1178-8-2019. 1178-21-2019. протокол № 1178 від 16.08.2019 р Л.

Наповнювачі балонів Посунько О .В .. Люлька С.І. здобули професійну підготовку за фахом 
на курсах ТО В «Н ВЦ  «Професійна безпека» (посвідчення №№ 1219-4-2019. 1219-5-2019, 
протокол № 1219 від 12.07.2019 рЛ.

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 інструкт ажу 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 обліку наповнених балонів газобалонних установок (Г Б У ) автомобілів;
- журнал випробувань гумотканинних рукавів________________________________________________
- 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 обладнанії я, 
що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: комплекс 
автозаправний модульного типу МАЗБП 2-8 .5 -1 /1-8 .45 . зав. № 7017, 2016 р.в., виготовленого 
ТД В «СЗХНО», Україна, у складі: резервуар У =8 .5 /8 ,5  м3. зав. № 8762, 2016 р.в.. виготовленіїй 
ТД В «СЗХНО». Україна; колонка паливороздавальна типу N O V A -22Q 4.16B LP G 2, зав. № 0987. 
2016 р.в.. виробництва Т О В «АЗТ Славутич». Україна; насосний агрегат типу SK C  4 .0 8 .5 .1 J60 
LPG, зав. № 796300 , 2016  р.в., виготовлений фірмою «H Y D RO -V A C U U M  S.A .», Польща; насос 
ВС -80, зав. № 24, 2016 р.в., виготовлений «45 Експериментальний механічний завод», Україна;
резервуар для З В Г У = 8 ,4 5  м3, зав. № 7010, 2016 р.в., виробництва Т Д В «СЗХН О », Україна.______

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.___________________________________________________________________________________



Т Д В «СЗХНО» має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки (в тому числі 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа) № 0026 .13 .09-29 .56 .1  від 0 8 .0 1.2013 p.. 
виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Луганській області.

T O B "АЗТ С Л А ВУ ТИ Ч " має дозвіл на застосування устаткування підвищеної небезпеки 
(колонки паливороздавальна N O VA ) № 0578 .19 .14  від 22 .11 .2019  p.. видану Головним 
управлінням Держпраці у Донецькій області).

На насосні агрегати типу SK C , виробництва фірми «H Y D RO -V A C U U M  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 «H Y D RO -V A C U U M  S.A .» (Поль і на) 
надано декларацію про відповідність Технічному регламенту низьковольтного електричного 
обладнання, затвердженого постановою К М У 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 «H Y D RO -V A C U U M  S.A .» (Польща) 
надано декларацію про відповідність Технічному регламенту безпеки машин, затвердженого 
постановою К М У від 30 .01 .2013  р. № 62. Декларацію зареєстровано за номером U A .083.D .00060- 
16 від 13.05.2016 р.

Посудині, що працює під тиском, 29 .01 .2020  р. проведено первинний технічний огляд 
фахівцями Н В Ф  у формі Т О В «Промсервісдіагностика» (дозвіл Держгірпромнагляду № 5 1 1 .13,30 
від 22.05.2013 р„ термін дії дозволу продовжено до 22 .05 .2023 p.)................................... ............... .......

експлуатацій ної докум ентац ії,

Робітники Т О В «С К А Й ТО РГ» згідно наказу № 6/3-О П  від 24 .047 .2019  р. 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 інди відуального захи сту,

У  ТО В «С КА Й ТО РГ» організоване проведення медичних оглядів 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 М іністерства охорони здоров'я України від 21 травня 2007 року 
№ 246, згідно наказу ТО В «СКА Й ТОРГ» № 08-ПБ від 10.10.2019 р. (медичні довідки 11ро 
проходження попереднього 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- 
X II від 14.10.1992, із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на 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 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 
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.



Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюю ться 
за допомогою Інтернету та друкованих видань._____________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20< £Р р- № 'У /* ? ■ ^ __________ •

П римітки: 1. Ф ізи чн а  о соб а  - підприємець сво їм  підписом надає зго д у  на обробку п ерсональних дани х з м етою  
забезпечення ви конання ви м о г П орядку ви дачі до зво л ів  на ви конання робіт п ідвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (засто су ва н н я ) маш ин, м еханізм ів, устаткован ня  п ідвищ еної небезпеки.

2 . Реєстраційний ном ер о б л іко во ї картки платника податків не зазначається  фізичними особам и, які через 
св о ї релігій ні переконання відм овляю ться  в ід  його прийняття та повідом или про це в ідп овідном у органу 
дер ж авн ої п о д атко во ї служ би і м аю ть в ідм ітку  в  паспорті.
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