
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________________________________ "АВТОГАЗСЕРВІС"____________________

51909, Дніпропетровська область, м. Кам'янське, вулиця Січеславський шлях,
місцезнаходження,

_______________________________ будинок 222_______________________________
місцезнаходження,

_________________________ код ЄДРПОУ 31197861___________________________
код згідно з ЄДРПОУ, 

керівник - директор Позик Олександр Вікторович 
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

____________________________тел. (056) 370-95-14____________________________
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;

Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Чумаки, вул. Гагаріна, буд. 5-а;_______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г;
Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, вул. Молодіжна, буд. 5.________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________________
згідно додатку 1 "Порядку та правил проведення обов'язкового страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами 
та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може привести до аварій 
екологічного і санітарноепідеміологічного характеру" (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. 
№ 1788), ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з 
вищенаведеним ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами не проводить.____________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
______________________ 18.06.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"______________________

(дата проведення аудиту)
Я, Позик Олександр Вікторович__________________________________________

(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 інших ємностей із зрідженим газом (пропан-бутан), їх зберігання;________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



- технологічне устатковання систем газопостачання зрідженого газу суб’єктам
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

господарювання, а саме: колонка для відпуску скрапленого вуглеводневого газу марки
ПБА (пропан-бутан автомобільний) типу "Шельф 100-1LPG", 2011 р.в., країна_________
виробник - Україна (місце експлуатації АЗС № 6: Дніпропетровська обл., Томаківський 
р-н, с. Чумаки, вул. Гагаріна, буд. 5-а); колонка для відпуску скрапленого 
вуглеводневого газу марки ПБА (пропан-бутан автомобільний) типу "Шельф 100-1 LPG", 
2011 р.в., країна виробник - Україна (місце експлуатації АЗС 3: Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г); колонка для відпуску 
скрапленого вуглеводневого газу марки ПБА (пропан-бутан автомобільний) типу 
"Шельф 100-1LPG", 2011 р.в., країна виробник - Україна (місце експлуатації АЗС 
№ 5: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, вул. Молодіжна, буд. 5); 

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- обладнання призначене для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі: колонка паливороздавальна типу "Шельф 200 -2 КЕД- 
50-0,25-1-4", призначена для видачі рідкого палива, 2009 р.в., країна виробник - Україна; 
насосний агрегат типу "Shelf LPG РК 2" для перекачування ЗВГ, 2011 р.в., країна 
виробник - Україна (місце експлуатації АЗС № 6: Дніпропетровська обл., Томаківський 
р-н, с. Чумаки, вул. Гагаріна, буд. 5-а); колонка паливороздавальна 
типу "Шельф 200-4 КЕД-50-0,25-1-8", призначена для видачі рідкого палива, 2008 р.в., 
країна виробник - Україна; насосний агрегат типу "Shelf LPG РК 2" для перекачування 
ЗВГ, 2011 р.в., країна виробник - Україна (місце експлуатації АЗС № 3: 
Дніпропетровська обл., Криничанський р-н, с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г); 
колонка паливороздавальна типу "Шельф 100-1 КЕД-90-0,25-1-1", призначена для видачі 
рідкого палива, 2010 р.в., країна виробник - Україна; колонка паливороздавальна типу 
"Шельф 100-2 КЕД-50-0,25-1-2", призначена для видачі рідкого палива, 2010 р.в., країна 
виробник -  Україна, 2 од.; насосний агрегат типу "Shelf LPG РК 2" для перекачування 
ЗВГ, 2011 р.в., країна виробник - Україна (місце експлуатації АЗС № 5: 
Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, вул. Молодіжна, буд. 5).________
- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива а саме: резервуар 
типу ЗВГ-10.Н1.УХЛ наземний, об’ємом 9,96 м3 призначений для зберігання зрідженого 
вуглеводневого газу пропан-бутан, 2011 р.в., країна виробник - Україна (місце 
експлуатації АЗС № 6: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Чумаки, 
вул. Гагаріна, буд. 5-а); резервуар типу ЗВГ-10.Н1.УХЛ наземний, об’ємом 9,96 м3 
призначений для зберігання зрідженого вуглеводневого газу пропан-бутан, 2011 р.в., 
країна виробник - Україна (місце експлуатації АЗС № 3: Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г); резервуар 
типу ЗВГ-10.Н1.УХЛ наземний, об’ємом 9,96 м3 призначений для зберігання зрідженого 
вуглеводневого газу пропан-бутан, 2011 р.в., країна виробник - Україна (місце 
експлуатації АЗС № 5: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, 
вул. Молодіжна, буд. 5);_________________________________________________________

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

Кількість робочих місць - 8, в тому числі на яких існує підвищений ризик
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 6__________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: АЗС № 6 за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н,______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

с. Чумаки, вул. Гагаріна, буд. 5-а; АЗС № 3 за адресою: Дніпропетровська обл.,________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Криничанський р-н, с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г; АЗС № 5 за адресою: 
Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, вул. Молодіжна, буд. 5. 
Автозаправні станції ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" орендує згідно укладених договорів, а



саме: Договір суборенди від 18.03.20120 за № 01/04/2020Ч укладений з
ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" і громадянкою Гончар О.П. на прийняття в строкове платне 
користування нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю (автозаправна станція), що 
розташована за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Чумаки, 
вул. Гагаріна, буд. 5-а, загальною площею 8,3 кв.м; Договір суборенди від 18.03.20120 за 
№ 01/04/2020С укладений з 1Ш "АВТОГАЗСЕРВІС" і громадянкою Гончар О.П. на 
прийняття в строкове платне користування нерухоме майно, а саме: нежитлову будівлю 
(автозаправна станція), що розташована за адресою: Дніпропетровська обл., 
Криничанський р-н, с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г (колишня назва 
вул. Радянська, буд. 31-г), загальною площею 26 кв.м.; Договір суборенди від 
18.03.20120 за № 01/04/2020П укладений з 1Ш "АВТОГАЗСЕРВІС" і громадянкою 
Гончар О.П. на прийняття в строкове платне користування нерухоме майно, а 
саме: нежитлову будівлю (автозаправна станція), що розташована за 
адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, вул. Молодіжна,
буд. 5г, загальною площею 12,6 кв.м._____________________________________________

Інші відомості: директор Позик О. В., головний інженер Войтюк В.В.пройшли 
навчання: з законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони 
праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ 
ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.05.2020 № 2.05-20 ОП; 
з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 
(НПАОП 0.00-1.81-18) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.05.2020 № 2.05 -20; 
з "Правил безпеки систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15) в НАВЧАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
від 22.05.2020 № 2.05-20 ІЗ; з "Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 20.05.2020 
№ 1/05-20 ЯР: з "Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах" (НПАОП 0.00-7.12-13) в 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 26.05.2020 № 4.05-20 ОП; з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98), "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правил будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок" (НПАОП 40.1-1.32-01), "Правил експлуатації електрозахисних 
засобів" (НПАОП 40.1-1.07-01) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань від 27.05.2020 № 2.05-20, V група з електробезпеки; з 
"Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
(НПАОП 0.00-1.71-13) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП 
"Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці



Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 29.05.2020 № 1/05/02-20 ДР; з 
питань пожежної безпеки (пожежно -технічний мінімум) в ТОВ "ХОЛДИНГ 
"ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС" та перевірку знань з питань пожежної безпеки учбового
закладу, витяг з протоколу від 15.05.2020 № 136/05-20.______________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про 
призначення відповідальних осіб:_________________________________________________
- Наказом від 22.03.2020 № 22/03-20 відповідальною особою за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки з правом видачі нарядів-допусків призначено головного інженера 
підприємства Войтюка В.В.;______________________________________________________
- Наказом від 22.03.2020 № 22/03-20 відповідальною особою за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском призначено головного інженера 
підприємства Войтюка В.В.;______________________________________________________
- Наказом від 18.03.2020 № 18/03-20-4 відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію технологічного обладнання призначено головного інженера 
підприємства Войтюка В.В.;______________________________________________________
- Наказом від 22.05.2020 № 22/05-20 відповідальною особою за виконання 
газонебезпечних робіт з правом видачі нарядів-допусків призначено головного інженера 
підприємства Войтюка В.В.;______________________________________________________
- Наказом від 18.03.2020 № 18/03-20-5 відповідальною особою за безпечне виконання 
робіт у вибухопожежонебезпечних зонах призначено головного інженера підприємства 
Войтюка В.В.;__________________________________________________________________
- Наказом від 18.03.2020 № 18/03-20-2 відповідальною особою за електрогосподарство 
по підприємству призначено головного інженера підприємства Войтюка В.В.;_________
- Наказом від18.03.2020 № 18/03-20-1 відповідальною особою за за пожежну безпеку на 
підприємстві призначено головного інженера Войтюка В.В.__________________________

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

На ИП "АВТОГАЗСЕРВІС" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 18.03.2020 
№ 18/03-20. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на головного
інженера Войтюк В.В.___________________________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці ІIIІ "АВТОГАЗСЕРВІС", 
затверджене наказом від 03.12.2019 № 2-ОП._______________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 18.03.2020 
№ 18/03-20.____________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці працівників підприємства, затверджене наказом від 03.12.2019 № 2-ОП.__________
- Положення про уповноваженого найманими працівниками з питань охорони праці, 
затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ІIIІ "АВТОГАЗСЕРВІС" 
від 15.04.2020 № 1.______________________________________________________________
- Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, затверджене 
наказом від 03.12.2019 № 2-ОП.___________________________________________________
- Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом
від 03.12.2019 № 2-ОП.__________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів 
з питань пожежної безпеки; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на 
підприємстві; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві.___________________________________________________________________



На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року
№ 336, затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора підприємства; 
головного інженера підприємства; інженера з охорони праці та інші.__________________

Затверджені наказом від 18.03.2020 № 18/03-20-9 інструкції з охорони праці за 
професіями та видам робіт: Інструкція з охорони праці № 1 для офісних працівників; 
Інструкція з охорони праці № 2 для оператора заправних станцій; Інструкція з охорони 
праці № 3 під час виконання робіт з ручним електроінструментом та пристроями; 
Інструкція з охорони праці № 4 для працівників з І групою з електробезпеки; Інструкція 
з охорони праці № 5 по наданню першої долікарської допомоги; Інструкція з охорони 
праці № 6 під час виконання газонебезпечних робіт; Інструкція з охорони праці № 7 при 
експлуатації первинних засобів пожежогасіння; Інструкція з охорони праці № 8 з 
електробезпеки для технологічного персоналу; Інструкція з охорони праці № 9 при 
користування електропобутовими приладами; Інструкція з охорони праці № 10 при 
експлуатації посудин, що працюють під тиском; та інші._____________________________

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

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення:
- оператори заправних станцій: Толошина І.В., Підпальна А.Г., Хохуля Г.Ю., 
Дмитриїва Я.С., Кононенко І.М., Лукаш І.В. пройшли навчання: за професією "оператор 
заправних станцій" в ДП "Запорізький начально-курсовий комбінат", протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 02.06.2020 № 3561; з загального 
курсу охорони праці в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.05.2020 № 2.05-20 ОП; 
з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" 
(НПАОП 0.00-1.81-18) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров 
Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 19.05.2020 № 2.05-20; з "Правил безпеки 
систем газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 22.05.2020 
№ 2.05-20 ІЗ; з "Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах" (НПАОП 0.00-7.12-13) в 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 26.05.2020 № 4.05-20 ОП; з "Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт" (НПАОП 0.00-5.11-85) в НАВЧАЛЬНОМУ 
ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
20.05.2020 № 1/05-20 ЯР: з "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів" (НПАОП 40.1-1.21-98), "Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів", "Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних 
установок" (НПАОП 40.1-1.32-01), "Правил експлуатації електрозахисних засобів"
(НПАОП 40.1-1.07-01) в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров 
Д.В." та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного



управління Держпраці у Запорізькій області, витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань від 27.05.2020 № 2.05-20, IV група з електробезпеки; з "Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13) в 
НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП "Макаров Д.В." та перевірку знань 
в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 29.05.2020 № 1/05/02-20 ДР; з питань пожежної безпеки 
(пожежно-технічний мінімум) в ТОВ "ХОЛДИНГ "ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ТА НС" та 
перевірку знань з питань пожежної безпеки учбового закладу, витяг з протоколу
від 15.05.2020 № 136/05-20.______________________________________________________

На підприємстві експлуатується наступне обладнання та устатковання:___________
- АЗС № 6 за адресою: Дніпропетровська обл., Томаківський р-н, с. Чумаки,
вул. Гагаріна, буд. 5-а:___________________________________________________________
______- модуль для заправки автомобілів зрідженим газом ШЕЛЬФ . ЬРО" за
ТУ У 29.1-30838462-006:2009, типу "Шельф 1-10н 1/1/100-1 LPG" виготовлення 
ТОВ "НВК "Шельф", м. Дебальцеве, Україна, зав. № 257, 2011 р.в., призначений для 
прийому, зберігання і заправки зрідженим вуглеводневим газом (далі ЗВГ) автомобілів 
оснащених газобалонними установками з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа до
складу якого входе наступне:_____________________________________________________
____________ - резервуар типу ЗВГ-10.Н1.УХЛ наземний об’ємом 9,96 м3,
ТУ У 28.2-32276928-003:2009 з робочим середовищем: вуглеводневий газ пропан-бутан, 
зав. № 463, 2011 р.в., виробник ТОВ "Шельф - Оіл", м. Єнакієве, Донецька обл., Україна;
____________ - колонка для відпуску скрапленого вуглеводневого газу марки ПБА
(пропан-бутан автомобільний) "Ш ельф .LPG" за ТУ У 33.2-30838462-002-2003, 
типу "Шельф 100-1LPG", зав. № 7589, 2011 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф",
Україна;_______________________________________________________________________
____________ - насосний агрегат типу "Shelf LPG РК 2" для перекачування ЗВГ,
заводський № 07551, 2011 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф", Україна;_________
______- колонка паливороздавальна. "ШЕЛЬФ..." за ТУ У 33.2-30838462-001-2002
призначена для видачі рідкого палива, типу "Шельф 200-2 КЕД-50-0,25-1-4", 
зав. № 5173, 2009 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф", Україна;________________
- АЗС № 3 за адресою: Дніпропетровська обл., Криничанський р-н,
с. Світлогорське, вул. Сонячна, буд. 31-г:__________________________________________
______- модуль для заправки автомобілів зрідженим газом Ш ЕЛЬФ.ЬРО" за
ТУ У 29.1-30838462-006:2009, типу "Шельф 1-10н 1/1/100-1 LPG" виготовлення 
ТОВ "НВК "Шельф", м. Дебальцеве, Україна, зав. № 274, 2011 р.в., призначений для 
прийому, зберігання і заправки зрідженим вуглеводневим газом (далі ЗВГ) автомобілів 
оснащених газобалонними установками з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа до
складу якого входе наступне:_____________________________________________________
____________ - резервуар типу ЗВГ-10.Н1.УХЛ наземний об’ємом 9,96 м3,
ТУ У 28.2-32276928-003:2009 з робочим середовищем: вуглеводневий газ пропан-бутан, 
зав. № 474, 2011 р.в., виробник ТОВ "Шельф - Оіл", м. Єнакієве, Донецька обл.,
Україна;________________________________________________________________________
____________ - колонка для відпуску скрапленого вуглеводневого газу марки ПБА
(пропан-бутан автомобільний) "Ш ельф .LPG" за ТУ У 33.2-30838462-002-2003, 
типу "Шельф 100-1LPG", зав. № 7679, 2011 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф",
Україна;________________________________________________________________________
____________ - насосний агрегат типу "Shelf LPG РК 2" для перекачування ЗВГ,
заводський № 07556; 2011 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф", Україна;_________
______- колонка паливороздавальна, "ШЕЛЬФ..." за ТУ У 33.2-30838462-001-2002
призначена для видачі рідкого палива, типу "Шельф 200-4 КЕД-50-0,25-1-8", 
зав. № 4038, 2008 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф", Україна;________________
- АЗС № 5 за адресою: Дніпропетровська обл., Царичанський р-н, с. Прядівка, 
вул. Молодіжна, буд. 5:__________________________________________________________



______- модуль для заправки автомобілів зрідженим газом ШЕЛЬФ...LPО"
за ТУ У 29.1-30838462-006:2009, типу "Шельф 1-10н 1/1/100-1 LPG" виготовлення 
ТОВ "НВК "Шельф", м. Дебальцеве, Україна, зав. № 255, 2011 р.в., призначений для 
прийому, зберігання і заправки зрідженим вуглеводневим газом (далі ЗВГ) автомобілів 
оснащених газобалонними установками з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа до
складу якого входе наступне:_____________________________________________________
____________ - резервуар типу ЗВГ-10.Н1.УХЛ наземний об’ємом 9,96 м3, ТУ У 28.2
32276928-003:2009 з робочим середовищем: вуглеводневий газ пропан-бутан, зав. № 445,
2011 р.в., виробник ТОВ "Шельф - Оіл", м. Єнакієве, Донецька обл., Україна;__________
____________ - колонка для відпуску скрапленого вуглеводневого газу марки ПБА
(пропан-бутан автомобільний) "Ш ельф .LPG" за ТУ У 33.2-30838462-002-2003, типу 
"Шельф 100-1LPG", зав. № 7588, 2011 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф",
Україна;________________________________________________________________________
____________ - насосний агрегат типу "Shelf LPG РК 2" для перекачування ЗВГ,
заводський № 07549, 2011 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф" Україна;_________
______- колонка паливороздавальна "Ш ЕЛЬФ ." за ТУ У 33.2-30838462-001-2002
призначена для видачі рідкого палива, типу "Шельф 100-1 КЕД-90-0,25-1-1",
зав. № 6450, 2010 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф" Україна;________________
______- колонка паливороздавальна "Ш ЕЛЬФ ." за ТУ У 33.2-30838462-001-2002
призначена для видачі рідкого палива, типу "Шельф 100-2 КЕД-50-0,25-1-2",
зав. № 6451, 2010 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф" Україна;_________________
______- колонка паливороздавальна "Ш ЕЛЬФ ." за ТУ У 33.2-30838462-001-2002
призначена для видачі рідкого палива, типу "Шельф 100-2 КЕД-50-0,25-1-2",
зав. № 6456, 2010 р.в., країна виробник ТОВ "НВК "Шельф" Україна._________________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" забезпечені спецодягом,
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", а саме: костюм 
бавовняний, куртка на утепленій прокладці, штани на утепленій прокладці, рукавиці
комбіновані, чоботи кирзові, окуляри захисні, жилет сигнальний та інше._____________

засобів індивідуального захисту
_____Підприємство має Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію заявлених машин, механізмів, устатковання, а саме:____________________
- Дозвіл № 795.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 28.09.2012 термін дії якого продовжено до 28.09.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на виконання робіт 
підвищеної небезпеки:___________________________________________________________

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах;____________________
- зберігання ємностей із зрідженим (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001), 

вибухонебезпечним (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001) газом, їх заповнення,
спорожнення,__________________________________________________________________
за адресою: АГЗП -  51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Дніпропетровська, 222;______________________________________________________
- Дозвіл № 837.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки:________________________________________________

- технологічне устатковання систем газопостачання зрідженим газом суб’єктів 
господарювання (колонки заправні типу "Шельф 100-1 LPG" (2 од.), 2006 р.в., та 
2007 р.в., Україна);______________________________________________________________

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (підземні резервуари УСГЗ 
об’ємом 5 м3 для зберігання зрідженого газу (пропан-бутан) (2 од.), 1983 р.в., СРСР);



електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у
вибухонебезпечних зонах (насос для перекачування ЗВГ типу SKD 4.07.5.1161 LPG,
2006 р.в., Польща),______________________________________________________________
за адресою: АГЗП - 51909, Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, 
вул. Дніпропетровська, 222.______________________________________________________
- Дозвіл № 838.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки:________________________________________________

- технологічне устатковання систем газопостачання зрідженим газом суб’єктів 
господарювання (колонка заправна типу "Шельф 100-1 LPG", 2006 р.в., Україна);______

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (надземна ємність об’ємом
10,56 м3 для зберігання зрідженого газу (пропан-бутан), 1982 р.в., СРСР);_____________

- електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у 
вибухонебезпечних зонах (насос для перекачування ЗВГ типу SKD 4.08.5.1161 LPG,
2007 р.в., Польща),______________________________________________________________
за адресою: АГЗП - Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, 
вул. Першотравнева, буд. 1Т.____________________________________________________
- Дозвіл № 839.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на виконання робіт 
підвищеної небезпеки:___________________________________________________________

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах;____________________
- зберігання ємностей із зрідженим (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001), 

вибухонебезпечним (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001) газом, їх заповнення,
спорожнення,__________________________________________________________________
за адресою: АГЗП -  Дніпропетровська обл., Петропавлівський р-н, с. Миколаївка, 
вул. Першотравнева, буд. 1Т._____________________________________________________
- Дозвіл № 840.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на виконання робіт 
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах;___________________
- зберігання ємностей із зрідженим (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001), 

вибухонебезпечним (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001) газом, їх заповнення,
спорожнення,__________________________________________________________________
за адресою: АГЗП -  Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, буд. 45.
- Дозвіл № 841.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки:________________________________________________

- технологічне устатковання систем газопостачання зрідженим газом суб’єктів 
господарювання (колонка заправна, типу "Шельф 100-1 LPG", 2007 р.в., Україна);______

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (підземні резервуари об’ємом 
4,2 м3 для зберігання зрідженого газу (пропан-бутан), 1980 р.в. та 1 од. 1984 р.в., СРСР);

- електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у 
вибухонебезпечних зонах (насос для перекачування ЗВГ типу SKD 4.07.5.1161 LPG,
2006 р.в., Польща),______________________________________________________________
за адресою: АГЗП - Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, вул. Широка, буд. 45.

- Дозвіл № 842.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки:________________________________________________



- технологічне устатковання систем газопостачання зрідженим газом суб’єктів 
господарювання (колонка заправна типу "Шельф 100-1 LPG", 2005 р.в., Україна);______

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (надземна ємність об’ємом
10,56 м3 для зберігання зрідженого газу (пропан-бутан), 1982 р.в., СРСР);_____________

- електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у 
вибухонебезпечних зонах (насос для перекачування ЗВГ типу SKC 4.08.5.1161 LPG,
2007 р.в., Польща),______________________________________________________________
за адресою: АГЗП - Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Карла Маркса, 19.
- Дозвіл № 843.12.12 виданий територіальним управлінням Держгірпромнагляду у 
Дніпропетровській області від 12.10.2012 термін дії якого продовжено до 12.10.2022 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області на виконання робіт 
підвищеної небезпеки:___________________________________________________________
- газонебезпечні роботи та роботи у вибухонебезпечних зонах;________________________
- зберігання ємностей із зрідженим (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001), 
вибухонебезпечним (пропан-бутан по ДСТУ 4047-2001) газом, їх заповнення,
спорожнення,__________________________________________________________________
за адресою: АГЗП -  Дніпропетровська обл., м. Першотравенськ, вул. Карла Маркса, 19.
_____Всі працівники підприємства ПП "АВТОГАЗСЕРВІС", що зайняті на роботах
підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд в КЗ "Дніпровська міська поліклініка № 6" Дніпровської міської ради 
згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій",
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.___________________________
_____На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.. 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого
травматизму,____ професійного захворювання,____ аваріям і пожежам в
ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" на 2020 рік"._____________________________________________
____ Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження
аварійних ситуацій забезпечується:________________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на, підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;____________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;____________________
- проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ПП "АВТОГАЗСЕРВІС";_________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;_________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.___
_____У ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" є в наявності нормативно-правова
документація: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687; Порядок ідентифікації та обліку об’єктів 
підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2002 р. № 956; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня



механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 687; Порядок ідентифікації та обліку об’єктів 
підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2002 р. № 956; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 
2007 р. № 246 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я 
України від 14 лютого 2012 р. № 107); НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями;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 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою; НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці; НПАОП 0.00-4.12-05 Типове 
положення про порядок проведення навчання і 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 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт; НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві; 
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників; НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах; 
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; 
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;Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів
та інші._________________________________________________________________________
_____У ПП "АВТОГАЗСЕРВІС” є кабінет охорони праці, обладнанні оргтехнікою,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно-правовими актами з
охорони праці, методичною та довідковою літературою._____________________________
_____Матеріально - технічна база ПП "АВТОГАЗСЕРВІС" відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час експлуатації машин, механізмів та
устатковання, які декларується.___________________________________________________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

О.В. Позик
(ін іц іали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 /2
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