
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО”________________________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна, 49072, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Упертий тупік. будинок 17
місцезнаходження,

___________________________код ЄДРПОУ 42283109____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________керівник -  директор ГВОЗДЕЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ____________
прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника,

_____________________тел./факс +380935032372; 42283109@ukr.net______________________
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної особи —  підприємця: прізвище, ім ’я та  по батькові, серія і номер паспорта,
і

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи підвищеної небезпеки виконуються згідно з договорами підряду на території 
України.__________________________________________________________________'

місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної_____________
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів №1788 
від 16.08.2002 року на ТОВ " ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО " страхування не проводиться, тому, 
що не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з 29.05.2020
охорони праці ТОВ «ПромТехДіагностика»

(дата проведення аудиту)

Я, ГВОЗДЕЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ___________________________
(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ридичної 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, устаткування підвищеної небезпеки:
Заповнення, злив балонів, цистерн та ємностей із стисненим, зрідженим, 
вибухонебезпечним (пропан-бутан) газом.______________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки

Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі, а саме:____________________________________________

та/або машин, механізмів,устаткування підвищ еної небезпеки,

- сталевий резервуар Р1С-20-01-06 (2 од.), об’ємом 20 м3, рік виготовлення -2018 ,________
номер тип або марка (за наявності), партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:42283109@ukr.net


країна-виробник -  Україна; сталевий резервуар Р-50, об’ємом 50 м3 (2 од.), рік_________
виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу,

виготовлення -  1998. країна-виробник -  Україна; колонка паливороздавальна «ШЕЛЬФ 
100» (2 од.), рік виготовлення -  2018, країна-виробник -  Україна; колонка газороздавальна 
«АСТРА-2-07». рік виготовлення -  2017, країна-виробник -  Україна; (за місцем 
експлуатації: Дніпропетровська область, Синельниковський район,с. Георгіївка, вул. 
Агропромислова. 1); сталевий резервуар РГС-20-15-06 (2 од.), об’ємом 20 м3, рік 
виготовлення -  2018, країна-виробник -  Україна; колонка паливороздавальна «ШЕЛЬФ 
100» (2 од.), рік виготовлення -  2018, країна-виробник -  Україна; колонка газороздавальна 
«АСТРА-2-07», рік виготовлення -  2017, країна-виробник -  Україна; (за місцем 
експлуатації: Дніпропетровська область. Царичанський район, смт Царичанка, вул. Івана 
Мазепн, буд. 1-г); сталевий резервуар РГС-20-05-07, об’ємом 20 м3, рік виготовлення -  
2018. країна-виробник -  Україна; колонка паливороздавальна «ШЕЛЬФ 100», рік 
виготовлення -  2018, країна-виробник -  Україна; колонка газороздавальна «АСТРА-2-07»,
рік виготовлення_-  2016, країна-виробник -  Україна; (за місцем експлуатації:
Дніпропетровська область, Солонянський район, с-ще Святовасилівка. вул. Івана Франка,
5-А).______________________________________________________________________________
1 Іосудини. що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів,
що є ємностями для газового моторного палива, а саме:_______________________________
- резервуар для СВГ, об’ємом 10 м3, рік виготовлення -  2016, країна-виробник -  Україна 
(за місцем експлуатації: Дніпропетровська область, Синельниковський район.с. Георгіївка. 
вул. Агропромислова, 1); ємність для зберігання зрідженого газу, об’ємом 10 м3, рік 
виготовлення -  1992. країна-виробник -  Україна (за місцем експлуатації: 
Дніпропетровська область. Царичанський район, смт Царичанка, вул. Івана Мазепи, буд. 1- 
г); ємність для зберігання зрідженого газу, об’ємом 10 м3, рік виготовлення -  1992, країна- 
виробник -  Україна (за місцем експлуатації: Дніпропетровська область, Солонянський 
район, с-ще Святовасилівка. вул. Івана Франка, 5-А);_________________________________

Кількість робочих місць: 11 ; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:9;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда - місто Дніпро, вулиця Упертий 
тупік, будинок 17, виробничих об’єктів: З АЗС._________________________________________

будівель і споруд (приміщ ень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Гвоздецький М.М., заступник директора Терентьев В.Ф., 
оператор заправних станцій Дерманець В.В., оператор заправних станцій Ьілоконь Q.M., 
оператор заправних станцій Залужний А.Л., оператор заправних станцій Веліч В.В., 
оператор заправних станцій Клюшник Г.Г., оператор заправних станцій Зайченко С.О., 
оператор заправних станцій Літвінов Д.С.. оператор заправних станцій Ворошило С.Г., 
наповнювач балонів Тарнавський О.І. пройшли навчання із загального курсу ’’Охорона
праці"_в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя та
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: від 10.02.2020
№ 2.02-20 ОП).____________________________________________________________________

Директор Гвоздецький М.М.. заступник директора Терентьев В.Ф.. оператор 
заправних станцій Дерманець В.В., оператор заправних станцій Ьілоконь P.M.. оператор 
заправних станцій Залужний А.Л., оператор заправних станцій Веліч В.В., оператор 
заправних станцій Клюшник Г.Г.. оператор заправних станцій Зайченко С.О.. оператор 
заправних станцій Літвінов Д.С., оператор заправних станцій Ворошило С.Г., наповнювач
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балонів Тарнавський О.І. пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки



з
систем газопостачання» в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. м. 
Запоріжжя га перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці: від
11.02.2020 № 2.02-20 ІЗ). ______________________________________________________
______ Директор Гвоздецький М.М., заступник директора Терентьев В.Ф., оператор
заправних станцій Дерманець В.В., оператор заправних станцій Білоконь О.М., оператор 
заправних станцій Залужний А.Л.. оператор заправних станцій Веліч В.В., оператор 
заправних станцій Клюшник Г.Г., оператор заправних станцій Зайченко С.О., оператор 
заправних станцій Літвінов Д.С., оператор заправних станцій Ворошило Є.Г.. наповнювач 
балонів Тарнавський О.І. пройшли навчання із НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в Навчальному центрі з охорони 
праці ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці: від 20.02.2020 № 1/02-20 ДР).__________________________________
______ Директор Гвоздецький М.М., заступник директора Терентьев В.Ф.. оператор
заправних станцій Дерманець В.В., оператор заправних станцій Білоконь О.М., оператор 
заправних стан цій Залужний А.Л.. оператор заправних станцій Веліч В.В.. оператор 
заправних стан і цй Клюшник Г.Г., оператор заправних станцій Зайченко С.О., оператор 
заправних станцій Літвінов Д.С., оператор заправних станцій Ворошило Є.Г.. наповнювач 
балонів Тарнавський О.І. пройшли навчання із НПАОІІ 0.00-7.12-13 «Вимого до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров 
Д.В. м. Запоріжжя та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області ( витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці: від 17.02.2020 № 4.02-20 ОП).________________________________________________
_______Директор Гвоздецький М.М., заступник директора Терентьев В.Ф.. оператор
заправних станцій Дерманець В .В., оператор заправних станцій Білоконь О.М., оператор 
заправних станцій Залужний А.Л.. оператор заправних станцій Веліч В.В., оператор 
заправних станцій Клюшник Г.Г., оператор заправних станцій Зайченко С.О., оператор 
заправних станцій Літвінов Д.С., оператор заправних станцій Ворошило Є.Г., наповнювач 
балонів Тарнавський О.І. пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в Навчальному центрі з 
охорони праці ФОГ1 Макаров Д.В. м. Запоріжжя та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці У Запорізькій області (витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці: від 12.02.2020 № 2.02-20).____________________

.1  Іиректор Гвоздецький М.М.. заступник директора Терентьев В.Ф.. оператор 
залравпих станцій Дерманець В.В., оператор заправних станцій Білоконь О.М., оператор 
заправних станцій Залужний А.Л.. оператор заправних станцій Веліч В.В., оператор 
заправних станцій Клюшник Г.Г., оператор заправних станцій Зайченко С.О., оператор 
заправних станцій Літвінов Д.С., оператор заправних станцій Ворошило Є.Г.. наповнювач 
балонів Тарнавський О.І. пройшли навчання із Пожежно-технічного мінімуму в ТОВ 
«Холдинг «Пожежна безпека та НС» м. Дніпра та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці: від 02.03.2020 № 36/03-20).___________________

Директор Гвоздецький М.М. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В), заступник директора Терентьев В.Ф. (IV 
група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад
1000 В)._оператор заправних станцій Дерманець В.В. (IV група з електробезпеки,
допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В), оператор



заправних станцій Білоконь P.M. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В), оператор заправних станцій Залужний 
A.JI. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
та понад 1000 В), оператор заправних станцій Веліч В .В. (IV група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В), оператор 
заправних станцій Клюшник Г.Г. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В), оператор заправних станцій Зайченко 
С.О. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 
та понад 1000 В), оператор заправних станцій Літвінов Д.С. (IV група з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В), оператор 
заправних станцій Воротило Є.Г. (IV група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В), наповнювач балонів Тарнавський Р І 
ПУ група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000 В) пройшли навчання із НПАРП 40.1-1.21.98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в Навчальному центрі з охорони праці ФРП Макаров Д.В. 
м. Запоріжжя та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 13.02.2020 № 2.02-20)._____________________________________________

Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищеної 
небезпеки та персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.

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

Накази з охорони праці:____________________________________________________________

Наказ № 01 від 05.07.2018 р. про створення служби з охорони праці.________________
Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 

переглянуте та введене у дію «Положення про службу охорони праці» (затверджене 
наказом № 11 від 05.07.2018 p.)._______________________________________________________

Наказ № 11 від 05.07.2018 р. про затвердження Положення про службу охорони праці 
ТРВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВР».__________________________________________________________

Наказ № 12 від 04.03.2020 р. про призначення відповідальної особи за справний стан 
і безпечну експлуатацію електрогосподарства ТРВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВР».________________

Наказ № 13 від 04.03.2020 р. про призначення відповідальної особи за охорону праці 
га пожежну безпеку ТРВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВР»._______________________________________

Наказ № 10 від 03.03.2020 р. про призначення відповідальної особи за роботу з 
обладнанням підвищеної небезпеки.___________________________________________________

Наказ № 7 від 03.03.2020 р. про затвердження та введення в дію програми вступного 
інструктажу з охорони праці, пожежної, техногенної безпеки для працівників ТРВ 
«ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВР»._______________________________________________________________

Наказ № 8 від 03.03.2020 р. про затвердження та введення в дію програм первинного 
та повторного інструктажу з охорони праці для працівників ТРВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВР».

Наказ № 6 від 03.03.2020 р. про затвердження Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві ТРВ «ЕНЕРГІЯ- 
ПАЛИВР».__________________________________________________________________________

Наказ № 5 від 03.03.2020 р. про організацію виконання газонебезпечний робіт.______

Наказ № 3 від 02.03.2020 р. щодо організації безпечного проведення робіт підвищеної 
небезпеки на підприємстві ТРВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВР»._________________________________

4



Наказ № 2 віл 02.03.2020 р. про затвердження системи управління охороною праці на 
підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО».______________________________________________

Наказ № 1 від 02.03.2020 р. про організацію проведення інструктажів з охорони 
праці на підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО».______________________________________

Наказ № 9 від 03.03.2020 р. про призначення відповідальної особи за безпечне 
виконання робіт у вибухопожежонебезпечних зонах.____________________________________

Наказ № 4 від 03.03.2020 р. про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони 
праці._______________________________________________________________________________

Наказ № 15 від 03.03.2020 р. про затвердження Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту на підприємстві ТОВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО».____________________

Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу проходять 
інструктажі і один раз на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони
праці.__________________________________________________________________________ і____

І Іранівіінки, що виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні посвідчення:

• Оператор Дерманець В.В. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ; 

• Оператор Білоконь О.М. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Загюрізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020)________________________________________________________________________; 

• Оператор Залужний А Л . здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ; 

• Оператор Веліч В.В. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ; 

• Оператор Клюшник Г.Г. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ; 

• Оператор Зайченко С.О. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ; 

• Оператор Літвінов Д.С. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ; 

• Оператор Ворошило Є.Г. здобув професію оператора заправочних станцій в ДП 
«Запорізький навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3500 від
24.02.2020) ;  ____________________

• Наповнювач балонів Тарнавський 0.1. здобув професію наповнювача балонів в ДП 
«За г юрізь к ий навчально-курсовий комбінат» (протокол екзаменаційної комісії № 3502 від
25.02.2020) ; _ _ _________

Для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, 
соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання 
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону
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України «Про охорону праці» на підприємстві у 2018 році створена служба охорони праці
(наказ № 1 від 05.07.2018р.).__________________________________________________________

Переглянуті та затверджені відповідні інструкції з охорони праці за професіями, а 
саме: Інструкція з ОП №1 для оператора заправочних станція. № 2 для наповнювача 
балонів.___________________________________________________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали:______________________ _____________________
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:______________________________
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;_____________________
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;___________________________________
- видачі інструкцій з охорони праці;____________________________________________________
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;____________
- видачі нарядів;______________________________________________________________________
- реєстрації аварій;___________________________________________________________________
- протоколів перевірки знань ПБЕЕС, ПТЕЕС;__________________________________________
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;___________________________________ «____
- обліку та зберігання засобів захисту.__________________________________________________

наявністю  служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та  інструктаж у з питань охорони праці,

___ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини,
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на цистерни транспортні для 
перевезення зрідженого вуглеводневого газу (паспорти, керівництва з експлуатації, акти 
технічних оглядів, графіки обслуговувань). Обстеження проводиться відповідними 
експертними організаціями, а саме: ТОВ «НВФ «Промсервісдіагностика» (Дозвіл 
№ 0511.13.30. Діє від 22.05.2013 до 22.05.2018, строк дії дозволу подовжено до 22.05.2023).

експлуатаційної документації,

Працівники ТОВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО» в повному обсязі забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту (каски, захисні окуляри, та ін.) відповідно до вимог 
Н11АОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці за професіями.__________

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого реєстру 
НІ1АОП, а саме:

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.__________________
Пост КМУ № 1107 від 26.10.2011 р Порядок видачі дозволів на виконання робіт 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів устатковання
підвищеної небезпеки (зі змінами).____________________________________________________

НГІАОГІ 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями._________________________________________________________________________

НПАОІІ 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.___________

НГІАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці._______________________________________________

Н11АОІ1 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.__________
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.________________
НІ ІАОІІ 40.1 -1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів._______________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 

працює під тиском._________________________________________________________________
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ІІПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».___________________
НГІАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення

газонебезпечних робіт»;______________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимого до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 

виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті._____
Наказ МОЗ № 246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів

працівників певних категорій_________________________________________________________
_____Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів
з охорони праці, стандартів (ТОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП. ДБН, 
тощо) та технічної документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями,
зберігається та акгуалізується._________________________________________________________

Для виконан н я заявлен их виді в робі підприємство використовує наступні засоби:
2_____слюсарний інструмент;_______________________________________________________

На підприємстві обладнано кабінети охорони праці, оснащені оргтехнікою, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону праці, 
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, необхідними для 
інструктажу, навчання га консультацій працівників з питань трудового законодавства і
охорони праці.__________________________________________________________________

При прийомі працівників на роботу у ТОВ «ЕНЕРГІЯ-ПАЛИВО» проводиться під 
розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і 
шкідливнх виробничих факторів, про їхні права, пільги і компенсації, можливі наслідки 
впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підприємства, підпорядкованість і 
розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в посадових інструкціях та 
розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативних 
актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки. Товариство 
забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони нраці. Обладнаний кабінет 
д л я  проведення в с т у п н о г о  інструктажу та навчальні аудиторії для навчання з питань 
охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програми та 
екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.

нормативгіЬ-тіравп<5ої та  матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М. ГВОЗДЕЦЬКИЙ
(ініціали та  прізвищ е)
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Декларація /зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці _____  2 0 ^ 5  р.
№ J9P. ЛР, /г

Примітки: 1. Фізична 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 (застосування) 
машин, механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки.

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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.” .
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