
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця_______________________________________________________
(для ю ридичної особи: найм енування ю р ид ич но ї особи,

місцезнаходження,

код згідно з Є Д РП О У ,

прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

ФІЗИЧНА ОСОБА-1ІІДПРИЄМ ЕЦЬ ЧЕРВИНЧУК СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
для ф ізичної особи —  підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові,  

_____________________ ,_______ паспорт серії АН №  845650,____________________ ___
серія і номер паспорта,

__________ виданий Центрально-М іським РВ Криворізького М У  УМ ВС України в
ким і коли виданий,

_____________ Дніпропетровській області 07 грудня 2009 року_____________________

50082, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Сергія Колачевського.
місце проживання,

________________________ будинок 125. квартира 110_____________________________
_______________________________ 3427411794________________________________________

реєстраційний номер облікової картки платника податків ,

_______________ _______________ (098) 829 48 18_____________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса  електронн о ї пошти;

________ Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Толбхіна, 18Д_______________
місце виконання робіт  п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії  (застосування)

машин, механізмів , устатковання п ідвищ еної 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 КМ У від 16.11.2002 р. №  1788). Ф ОП 
ЧЕРВИНЧУК С.В. не є об'єктом підвищеної небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ФОП 
ЧЕРВИНЧУК С.В. страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не 
проводить.___________________________________________________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 06.08.2020р.___________
(дата проведення аудиту)

Я.  ______________________________________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника ю ридично ї особи

ФІЗИЧНА ОСОБА-ГІЩ ПРИСМЕПЬ ЧЕРВИНЧУК СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ
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:______________________________ ____________ _



- зберігання ємностей зі зрідженим газом (пропан)
(найм енування  виду робіт п ідвищ еної небезпеки

та/або маш ин, механізмів , устатковання п ідви щ ен ої небезпеки, тип  або марка  (за наявності), 

номер партії, дата  виготовлення, країна походж ення, які

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

Кількість робочих місць - 6, в тому числі на яких існує підвищений ризик________________
кількість робочих місць, у то м у  числі тих,

виникнення травм - 4__________________________________________________________________________
на яких існує п ідвищ ений ризик  виникнення травм,

Будівлі і споруди: нерухоме майно, а саме: будівля за №  18 а/п Е, яка розташована на________
вулиці Толбухіна у місті Кривому Розі, Дніпропетровської області, договір_________________
кміівлі-гіродажу нерухомого майна Серія НВА 868443: земельна ділянка житлової та 
громадської забудови для розміщення будівлі автомобільного газозаправного пункту, яка 
розташована на вул. Толбухіна, 18Д у Покровському районі м. Кривого Рогу, загальною 
площею 0,173 га, згідно договору оренди земельної ділянки від 05.09.2019 за №  2019359
укладений з Криворізькою міською радою і ФОГ1 Червинчук С.В._____________________________

будівель і споруд  (прим іщ ень),  виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, стр уктурни х  п ідрозділів)

Інші відомості: директор Червинчук С.В., заступник директора Червинчук В.І., майстер 
Галінов В.В. пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці, 
безпеки праці в галузі, вибухоненбепеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління 
роботами з профілактики та ліквідації аварій (НПАОЕІ 0.00-4.12-05) в ТОВ "Обласний 
навчальний центр "РЕГІОН БУД" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 19.06.2020 №  131. посвідчення №  1004. 
№  1005. №  1006): з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під . 
тиском" (НГІАОГІ 0.00-1.81-18) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД" в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
11.06.2020 №  120. посвідчення №  903. №  904. №  905): з "Правил безпеки систем 
газопостачання" (НГІАОГІ 0.00-1.76-15). "Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт" (НПА ОП 0.00-5.11-85) в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у Кіровоградській 
області (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань від 05.06.2020 №  629): з 
"Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах (НПАОП 0.00-7.12-13) в ТОВ "Обласний навчальний центр 
"РЕГІОН БУД" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (виписка з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 23.06.2020 №  136, посвідчення №  1048, №  1049. №  1050): з 
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", ППБ. ПУ Е в ТОВ "Учбово- 
курсовий комбінат" в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань
від 29.05.2020 №  567.__посвідчення №  567-08, №  567-09. №  567-10). IV група з
електробезпеки: з__"Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів ТОВ
"Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії з перевірки знань за участю 
начальника Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у 
Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії по перевірці знань 
від 29.05.2020 №  568). IV група з електробезпеки: з питань пожежної безпеки (пожежно- 
технічний мінімум) в ГІП "КРІОЛ" та перевірку знань з питань пожежної безпеки учбового 
закладу ПГІ "КРІОЛ" (протокол від 11.06.2020 №  204)._____________________________________ __



Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про призначення 
відповідальних ос іб :____________________________ -____________________________________________
- Наказом..від... 14.01.2020 №  11 відповідальною особою за справний стан і безпечну
експлуатацію обладнання, що працює під тиском (резервуар) призначено директора ФОП 
Червинчука С.В._______________________________________________ _______________________________
- Наказом від 14.01.2020 №  11 відповідальною особою за електрогосподарство призначено 
суб 'єкта господарювання Червинчука С.В.__________________________________________
- Наказом від 13.01.2020 №  10 відповідальною особою за технічний стан і безпечну 
експлуатацію газового господарства по підприємству з правом видачі наряд-допуску 
призначено суб’єкта господарювання Червинчука С.В._______________________________________
- Наказом від 13.01.2020 №  10 відповідальною особою за технічний стан і безпечну 
експлуатацію газового господарства, за проведення підготовчих робіт та безпечне 
проведення газонебезпечних робіт з правом видачі нарядів-допусків по структурним 
підрозділам призначено майстра Галінона В.В._______________________________________________
- Наказом від 13.01.2020 №  10 в ідповідальною особою за технічний стан і безпечну 
експлуатацію газового господарства по підприємству з правом видачі наряд-допуску 
призначено суб 'єкта господарювання Червинчука С.В._______________________________________
- Наказом від 13.01.2020 №-9 відповідальною особою за пожежну безпеку на підприємстві та
у 11 ідрозділах і іриз н аче по суб 'єкта госг юдарювання Ч ервинчука С .В ._________________________
На час відсутності відповідальних осіб (відпустка, відрядження, інше), виконання його 
о бов 'язків покладається на іншого відповідального працівника відповідним наказом по 
підприємству, який пройшов навчання та перевірку знань відповідних Правил._______ ______

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

На ФОП ЧЕРВ И Н ЧУК С.В. створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 03.01.2020 №  3. Функції 
служби охорони праці на підприємстві покладаються на суб’єкта господарювання
Червинчука С.В._______________________________________________________________________________
____На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
ФОП ЧЕРВИН ЧУК С.В. створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
від 10.01.2020 №  7: Голова комісії - директор Червинчук С.В.; члени комісії: заступник
директора Червинчук В .!.. майстер Галімон В.В._____________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________ _____
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 08.01.2020 №  
4:_____________________________________________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 03.01.2020 №  3:___________ _
- ІІоложення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
працівників ФОП Ч ЕРВ И Н ЧУК С.В.. затверджене наказом від 10.01.2020 №  8;______________
- 1 Іоложення про уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці, 
затверджене протоколом зборів трудового колективу від 14.01.2020 №  б/н;______________ ,
- Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом від
16.01.2020 №  17._____________________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці: 
Жу рнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці: Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охороні і праці на робо чому 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.____________________________________

11а ііідпріп мстві розробле н і, зг ідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року №  
336. затвердж ено та введені в дію посадові інструкції: директора, заступника директора.
майстра автомобільної газозаправної станції та інші._________________________________________

Затверджені від 17.01.2020 інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт: Робоча інструкція оператора автозаправної станції; та інші. Інструкції по формі і



з м і с т у  відповідають вимогам НІІЛОГІ 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці"._____________________________ ______ _ _ _______________________________________

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 НП АОП 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:_____________________________________
- оператор заправних станцій Боровик М.Я. пройшов навчання за професією "оператор 
заправних станцій" в НВЦ "ПРО Ф ЕСІЙН А БЕЗПЕКА", витяг з протоколу засідання 
кваліфікаційної атестаційної комісії від 19.06.2020 №  742. кваліфікаційне посвідчення 
№  742-1-2020; має II гр. з електробезпеки, перевірка знань проведена в 
ГОВ "Учбово-курсовий комбінат", протокол від 29.05.2020 №  567, посвідчення 
№  567-11; з Типової інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(НПАОП 0.00-5.1 1-85) в ТОВ "Обласний навчальний центр "РЕГІОН БУД". протокол від
23.06.2020 №  138. посвідчення №  1055._____________________________________________________
- оператор заправних станцій Хоменко І.О. пройшов навчання за професією "оператор 
заправних станцій" в' НВЦ "ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА", витяг з протоколу засідання 
кваліфікаційної атестаційної комісії від 19.06.2020 №  742, кваліфікаційне посвідчення №  
742-2-2020; має II гр. з електробезпеки, перевірка знань проведена в ТОВ "Учбово-курсовий 
комбінат", протокол від 29.05.2020 №  567, посвідчення №  567-12; з Типової інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00-5.11-85) в ТОВ 
"Обласний навчальний центр "РЕЕІОН БУД". протокол від 23.06.2020 №138, посвідчення №
1056.__________________________________________________________________________________________
Працівники підприємства відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" та "Положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці ФОП ЧЕРВИНЧУК 
С.В.", затвердженого наказом по підприємству від 10.01.2020 №  8, навчені і пройшли 
перевірку знань з Закону України "Про охорону праці", з "Правил безпеки систем 
газопостачання" (НПАОП 0.00-1.76-15), "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском", з питань пожежної безпеки. Інструкцій з охорони праці 
(протокол від 12.02.2020 №  1).____ ________________________________________________________

експлуатац ій н о ї  документації .

Всі працівники п ідприємства ФОП ЧЕРВИН ЧУК С.В. забезпечені спецодягом, 
спсцвзутгям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
Н ПАОП 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, футболка бавовняна, головний убір, плащ непромокальний, чоботи кирзові, 
рукавиці, аспіратор протигазовий, куртка утеплена, штани утеплені або чоботи утеплені,
шапка утеплена та інше.______________________ ____________________________________________

засобів  індивідуального захисту

______Всі працівники ФОП Ч ЕРВ И Н ЧУ К С.В., що зайняті на роботах підвищеної небезпеки,
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд в 
лікарському закладі м. Кривого Рогу - Амбулаторії загальної практики сімейної медицини №  
З згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ У країни від 21.05.2007 №  246 та проходять психофізіологічну
експертизу в ГОВ "СІМ ЕЙН А КЛІНІКА ГІМС".______________________________________________
______На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
ієн у і у ч ото рівня охорони праці, запобігання травматизму, професійним захворюванням у 
2020 році ФОН Червинчук С.В."______________________________________________________________

__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;________ г__________________________ ___________ ________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які відповідають 
вимогам нормативних актів з питань охорони праці;_________________________________________
- своєчасним__ проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників
ФОН ЧЕРВИН ЧУК С.В.;______________________________ ________________________
- 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 та за 
експлуатацію машин, механізмів устатковання 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 ФОП ЧЕРВ И Н ЧУ К  С.В. є в наявності нормативно-правова документація; Закон
України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та па 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; Н П АО П 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; НП АОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
підвищеною небезпекою; НП АОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність 
уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці; Н П А О П  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; 
НПАОГІ 0.00-5.1 1-85 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; НПАО П 0.00-7.11-12 Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників; НПАОП 0.00-7.17- 
18 М інім альн[ .вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці; НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів; Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів та інші.________________________________________________________
______У ФОП ЧЕРВ И Н ЧУК С.В. 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 ФОП ЧЕРВИН ЧУК С.В. відповідає вимогам законодавства
з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з 
охорони праці, під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів та устатковання. які декларується._________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб 'єктів  господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ 2 _  Р- №



Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець., своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової 
служби і маю ть відмітку в паспорті.


