
Д Е К Л А Р А Ц ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості ііро роботодавця ТОВА РИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"РЛС ОЙЛ Т РЕ Й Д " _____________________________________ _ _ __________________ ■

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Україна, 50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, буд. 81 А, офіс 415
місцезнаходж ення,

...............код Є Д РП ОУ 43358185________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

керівнії к директор ТКАЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙ О В И Ч ____________
прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника,

тел./факс +38 0675693597, dmitriy.reoil@gmail.com___________ ____
номер телефону,телефаксу, адреса електронної пошти; 

для ф ізичної особи —  підприємця: прізвищ е, 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 пош ти;

М и ко. іаївська область, місто Миколаїв, вулиця Новозаводська. будинок 13/2.________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

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

! І р А Т  «У ИСК», строк дії до 31.07.2021, серія 1788-2 №  006/1788/011320 від 07.07.2020
(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці jg  gy 9020
(дата проведення аудиту )

Я. ТКАЧ ОЛЕКСА]Щ Р АНАТОЛІЙОВИЧ____________________________________________
(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 інших ємно стей із стисненим (природний газ - 
метан) вибухонебезпечним газом, їх зберігання.__________________________________________

(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки 

та/або маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, тип або м арка (за  наявності).

помер партії, дата  виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 5 -кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:3;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд:Адміпістративна споруда - м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 81А 
Виробничий о б ’єкт Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Н о возаводська, буд. 13/2__  ____

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

mailto:dmitriy.reoil@gmail.com


Інші відомості: Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.M., механік Попряду 
О.М. пройшли навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, наданії 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний куі’ 
«Охорона праці») в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в коміс 
Головного у правління Д ержпраці у Кіровоградській обласі і (витяг з протокол) зас іда їт  
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.01,2020р. №  128),

Директор Ткач O.A. (V група з електробезпеки, допущений до роботи 
електроустановках напругою до і вище 1000 В ), енергетик Розумовський В.М. (V група 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 1 
механік Попрядухін P .M . (V група з електробезпеки, допущений до роботи 
електроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшли навчання із 111 1A Q 11 4 0 .1-1.2і 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживач і в» в ГОВ "Учбово-ку реов і 
комбінат" та перевірку знань в комісії Головного у правління Держпраці у Кіровогра;і.ськ! 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ні
14.02.2020р. № 196).____________________________________

Директор Ткач Ö.A., енергетик Розумовський В .M., механік Попрядухіп O.N 
пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
інструментами та пристроями» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знані 
комісії Головного управління Держпраці у К іровоградській області .(витяг з протоко;: 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 2 8 .02.2020р. №  283).
______ Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В..VI.. механік Попрядухін О.М
пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управліпи 
Д ержпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знаг 
з питань охорони праці від 21 .02.2020р. №  244). ......
__Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухіп О.М. пройти.-
навчання із НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з о р і ані за і ц ї б е зті ємного в с; і с і:; 
газонебезпечних робіт» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в коміс 
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу заеіданп 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 2 1.02.2020р. №  245),
__ Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройми.
навчання із НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнанії: 
що працює під тиском» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в коміг 
Головного управління Д ерж праці у Кіровоградській області (витяг з протоколу заеіданп 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2020р. №  3 19).

Директор Ткач O.A., механік АГНКС М іщеряков Ю .В.. начальник Al 1 ІКС Григорій 
Ю.Б. пройшли навчання із НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечіюї експлуат.аіііі 
обслуговування обладнання автомобільних газонаповню вальних ко.м і іресорних ста 111 и 
(АГНКС)» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головно: 
управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії 
перевірки знань з питань охорони праці від 21 .07.2020р. №  264).
___Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В .M ., механік Попрядухіп О.М. проіпії :
навчання із НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги д о роботодавців стосовно забезпечені• 
безпечного виконання робіт у вибухопожежонебезпечних середовищ ах» в ГОВ "Учбов 
курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питам
охорони праці від 06 .03.2020р. №  320)._____________

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



1 Ірацівиики, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні 
посвідчення: - наповнювач балонів Сисоєв Д.Ю. пройшов навчання у ТОВ "НКЦ 
"Моноліт" та здобув к валі ф і каці ю і іаповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення в ід
07.03.2019 року №  2739; наповнювач балонів Лукаш С.В. пройшов навчання у Т О В "НКЦ 
"Моноліт" та здобув кваліфікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення в ід
20.02.2020 року №  1666; наповню вач балонів Ягодка М.С. пройшов навчання у ТОВ "НКЦ 
"Моноліт" га здобув кваліфікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення від
20.02.2020 року №  1670; наповню вач балонів Єсаулов Д.С. пройшов навчання у ТОВ "НКЦ 
"Моноліт" та здобув кваліф ікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення від
20.02.2020 року №  1664; машиніст компресорних установок Ганієв P.E. пройшов навчання 
У ТО В «Ко псалтинговий центр «Практика» та здобув професію машиніст компресорних 
установок.

(п р ізви щ е , ім ’я т а  по батькові о с іб , які в ідп о в ід аю ть  за  до тр и м ан н ям  в и м о г зако н о д авства  з п и тань охорон и  прац і та  п р о м и сл о во ї оезп еки ;

І Іаказн з охорони пр а ц і : __________________________________________________________
Наказ №  І від 25.11.2019р. про створення служби з охорони праці та затвердження 
1 Іоложепня про службу охорони праці ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" - функції служби з охорони 
праці виконує, за суміщенням, механік Попрядухін О.М.
Наказ №  17 від 0 8 .0 1,2020р. про затвердження плану професійно-технічного навчання 
персоналу на 2020 рік та затвердження складу комісій з перевірки знань з питань охорони
праці за напрямками.________________ _______________________________________________________
Наказ №  18 від 08.01.2020р. про актуалізацію переліку нормативно-правових документів з
О Н . _______________________________________________
Наказом від 25.11.2019р. №  12 «Про призначення складу постійно-діючої кваліфікаційної
комісії з перевірки знань 1ІТЕЕС, 11БЕЕС та 1ТУЕ» створено комісію. Голова комісії 
Д и р е к  го р Т кач О.А..члени коміс і ї : єн ергети к Розумове ьк ий В.М., механік Попрядухін О.М. 

Цим же наказом створена комісія з перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПУЕ, охорони
праці та пожежної безпеки у__відповідальних за електрогосподарство, а також їх
заступників; ___________________ _________________________________________________
Наказом № 8 від 2 5 .1 1.2019р. призначено осіб відповідальних за електрогосподарство
підприємства; _____________ _______________________________________________________
1 Іаказ № 19 від 08.01,2020р.про проведення медичних оглядів в 2020 році.__________________
І Іаказ № 26 від 25.07.2010 р. про призначення відповідальної особи за безпечне виконання 
робіт із заповнення, зливу балонів, цистерн та інших ємностей із стисненим (метан)
вибухонебезпечним газом, та їх зберіганням ._______________________________________________

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

І Ірацівиики зайняті при виконанні робіт підвищ еної небезпеки, навчені та мають 
відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних закладах.

Згідно з вимогами ст. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві 
переглянуте та введене у дію «Положення про службу охорони праці» ГІ 196-03:2018
(затверджене наказом №  1 від 25.11,2019р.).________________________________________________

Д ія  організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних , 
сої ііал ьно-єкономіч них і лі кувально-профілактичних заходів, спрямованих па запобігання 
псиіасних випадків, професійних захворювань і авар ій та відповідно до вимог Закону 
України «І Іро охорону праці» на підприємстві у 2020 році переглянута структура служби
охорони праці (наказ №  20 від 0 8 .0 1,2020р.).________________________________________________

Переглянуті та затвердж ені відповідні інструкції з охорони праці за професіями 
відповідно до НПАОП. а також: Інструкція з ОП №1 для наповнювача балонів, Інструкція 
з Ol І №>2 для машиніста компресорної установки._____________________________ _ _ _________



На підприємстві ведуться наступні журнали:
-реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
-реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місіи;
-реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
-видачі інструкцій з охорони праці;............. ........
-реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робі і підвиідеїюї небезпеки;
-видачі нарядів;_____________________________
-реєстрації аварій;______________________
-протоколів перевірки знань ПБЕЕС, 11ГЕЕС;_______
-реєстрації нещасних випадків на виробництві; ...........
-обліку та зберігання засобів захисту.______________________________

наявністю  служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація 11 а ма шипі 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на балони для стисненого га ■ 
2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 та обладнання малогабаритної автомобіль! !■ 
газонаповнювальної компресорної станції СТПК 9.000.000.000 (паспорт и, керівниці на 
експлуатації, акти технічних оглядів, граф і ки обслуговуван ь).

Зріджений газ підприємство отримує згідно Договору поставки , укладеного з ГОВ 
«ГАЗ-ОІЛ ГАРАНТ»._________________________________________

експлуатаційної докум ентації,

__ П рацівники ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" в повному обсязі забезпечені спецодягом :
засобами індивідуального захисту (каски, щ ш ки  зварника, захисні окуляри, та і 1111 
відповідно до вимог НПАОП 0.00-7 .17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров 
нри використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці 
професіями. В наявності: сигналізатор-аналізатор газу С I X -17-6 зав ._№ 382. вироби і ;
Україна пройшов державну метрологічну повірку__(свідоцтво №  1773/1 чиппе
02 .12.2020); сигналізатор ТХС-1 зав. №  146. виробник Україна пройшов держави 
метрологічну повірку (свідоцтво №  1775/Т чинне до 02,12.2020); сигналізатор ТХС-1 з ; - 
№  417, виробник Україна пройшов державну метрологічну повірку (свідоцт во № І 86 !
чинне до 18.12.2020); сигналізатор ТХС-1__зав. №  141. виробник Україна проймі"
державну метрологічну повірку (свідоцтво №  1774/Т чинне до 02,12.2020); сигна.іізаіoj 
аналізатор газів Дозор-С-5 зав. №  3880 виробник Україна пройшов державну мет рологіч 11 
повірку (свідоцтво №  84541/7 чинне до 29.01.2021 ).

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого р е г а т
ІІПАОП, a сам е :_________

ЗУ №229- IV від Закон України «Про охорону праці» 21.11.2002р.
Постанова КМ У  №1107 від 26.10.2011 р Порядок видач і дозволів на викопаппя роб : 

підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) маміип, механізмів устагковами
підвищеної небезпеки (зі змінами)................................................... ..........

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом і
пристроями........................................................................ ...................

НПАОП 0.0Q-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я пг 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок і іроведеі і пя навчання 
перевірки знань з питань охорони праці.

НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнаїм ■ 
автомобільних газонаповнювальних компресорних ст а нцій (Al 1 ІКС)»,

v  -
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НПАОІ [ 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
ІIIІ ЛОЇ І 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці._____________
II11АОІІ 40.1 -1.07 -01 Правила експлуатації електрозахисних засобів._____________
ІII ІАОІ І 40.1 -1 .21-98 1 Іравила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
111 І АОІ 1 0.00- 1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
111 ІАОІ І 0.00-5.11-85...Типової інструкції___ з __організації__безпечного ведення

газонебезпечних робіт. __ __ _______________________________ ________________________
ІII ІАОІ І 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що

праї іюс під тис ком. __________________________________________ ____________ ______
НІ ІАОІ І 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного

виконання робіт у вибухопожежонебезпечних середовищах.______________________ _________
1II ІАОІ І 0.00-1.15-07 Правила охорони праці п ід ч ас виконання робіт на висоті.
Наказ МОЗ №  246 від 21 .05.2007р. П орядок__проведення медичних оглядів

працівників певних категорій. ____________________________________________
В і б; і і отеч ни й фонд нормативних документів, в  т о м у  ч и с л і  нормативно-правових актів 

з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиІІ, ДБН, 
тощо) та технічної документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями.
зберігається та актуалізується. ______________________________________________

Для ви ко нания за явлених ви; і ів робі підприємство використовує наступні засоби: - 
балоїі для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9 7 3 1-79 зав. №  179, 1982р.в., СРСР; 
балон для сти сненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  149, 1982р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  042, 1982р.в.. С Р С Р ; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  012, 1982р.в., СРСР: 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  027, 1982р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  053, 1982р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  1630. 1982р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. №  008, 1982р.в.. СРСР 
1 [осудний під ти ском зареєстровані в журналі обліку суб’єкта господарювання ТОВ "РЛС 

ОИЛ ГРГЙД" під номером 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13 від 10.07.2020р. У зв'язку з закінченням 
строку експлуатації, усім вищевказаним балонам для стисненого газу Науково-виробнича 
фірма \ формі ГОВ «Промссрвісдіагностика» провела експертне обстеження, огляд. 
гідростатичне випробування 03.07.2019 року, та всі посудини визнані придатними до
подальшої експлуатації на паспортні характеристики до 03.07.2023. _________________

Встановлене обладнання малогабаритної автомобільної газонаповнювальної 
компресорної станції С І ПК 9.000.000.000. зав. №  27, зав. №  37, зав. №  38 2006 р.в. 
прийняте в екеп.іуатаїіію 16.07.2007р. актом державної приймальної комісії про прийняття 
в е ке і и іуата цію за к інчсі і о і о будіві іиі ггвом об’єкта та зареєстрована в Миколаївській
іпепекції державного архітектурно будівного контролю №  124 від 06 .08.2007р._______

Коректор об ’єму газу ВІ Т А - 1.01 -ВВ -1.0-100-0,5-НЧ зав. №  0 6 2 0 1 виробник Україна 
пройшов державну метрологічну повірку (свідоцтво №  161/1 242 чинне до 28.09.2020р.).

11а 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 прогр амами, необхідними для 
інструктажу, навчання га консультацій працівників з питань трудового законодавства і
охорони праці. _______________________________________________________________

При прийомі працівників на роботу у ТОВ "РЛС ОИЛ ТРЕЙД" проводиться під 
розпискл о з 11 а й о мі їсипя гір о умови праці, наявності на робочому місці иебезпечиих і 
шкідливих в и р обн и ч и х ф а к  горі в, п р о їх і н П рава, пільги і компенсації, можливі наслідки



r

впливу шкідливих виробничих факторів. Структура підпрі і см с г на. 11 ііді і оря; що ва піст і» 
розподіл відповідальності посадових осіб, що наведені в посадових інструкціях 
розпорядчих документах забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативнії 
актів з питань охорони праці щодо вказаних робіт підвпщепої небезпеки. Товарне п 
забезпечене нормативно-правовими актами з питань охорони прані. Обладнаний кабіні 
для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії для навчання з пита; 
охорони^п^апт з плакатами та наглядними гіосібіпікам и . Розроблепі навчальні програми 

" перевірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями
т и в і^ -п р ір о в р їт а  м атеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

O.A. Ткач
(ін іціали та  прізвищ е)

зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці
№ J U > . /J L

Примітки: і. Фізична о со б а—  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних 
метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування ) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особам': 
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про не
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті. '.

!ІГ^'МсграторУ
C g A/j м/, і


