
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЛС ОЙЛ ТРЕЙД"_________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

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

___________________________ код СДРПОУ 43358185____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________ керівник -  директор ТКАЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ___________ .
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________ тел./факс+38 (098) 187-14-96, otitb.reoil@gmail.com___________________
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;

_______ Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Новозаводська, буд. 13/2. _______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

ПрАТ «УПСК», строк дії до 31.07.2021, серія 1788-2 № 006/1788/011320 від 07.07.2020
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці j q ^  2020
(дата проведення аудиту)

Я, ТКАЧ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МЛа, крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива (п.9 Додатку 7 до Порядку в редакції постанови КМУ 
від 3 березня 2020р. №207);____________________________________________________________
- технологічне устатковання та його елементи, систем газопостачання природного та зрідженого 
газу суб’єктам господарювання палива (п.4 Додатку 7 до Порядку в редакції постанови КМУ від 
З березня 2020р. №207);_______________________________________________________________
- обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (п.6 Додатку 7 до Порядку в редакції постанови КМУ від З 
березня 2020р. №207)._________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 179, 1982 р.в., СРСР
- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 149, 1982 р.в., СРСР
- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 042, 1982 р.в., СРСР
- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 012, 1982 р.в., СРСР
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- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 027. 1982 р.в., СРСР:
- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 053. 1982 р.в., СРСР;
- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 1630, 1982 р.в., СРСР;
- балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 973 1-79 зав. № 008, 1982 р.в., СРСР.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- газопровід-ввід високого тиску сталевий, а саме:
- підземний довжиною 378 метрів, умовним діаметром 0159 мм2, Україна;_____________
- надземний довжиною 12 метрів, умовним діаметром 0159 мм2, Україна; _______
- надземний довжиною 33 метри, умовним діаметром 0150 мм2, Україна;______________
- надземний довжиною 4 метри, умовним діаметром 089 мм2, Україна.________________

2

-вимикаючий пристрій на вводі (наземна засувка 0159 мм2У-1 шт.; засувка 0150 мм2 -  Зшт.; 
-кран 0150 мм2 -  2шт; електроізолюючий фланець - 1 шт; ФСГ 0150 мм2 -1шт.; ковер з
контрольним провідником -2 шт.; СКЗ-1 шт„Україна.________________________________

малогабаритна автомобільна газонаповнювальна компресорна станція СТПК 
9.000.000.000, зав. № 27, зав. № 37, зав. № 38 2006 р.в., Україна._______________________
- коректор об’єму газу ВЕГА-1.01-ВБ-1,0-100-0,5-НЧ. зав. № 06201, р.в. 2008.Україна;
- лічильник газу ультразвуковий «КУРС-01», G-250A1. зав. № 4314, р.в. 2009, Україна.
- колонка для відпуску стисненого «SHELF» CNG-1, зав. № 12265, 2020 р.в., Україна;
- колонка для відпуску стисненого «SHELF» CNG-1, зав. № 13734. 2020 р.в., У к р а їн а ;___
- колонка для відпуску стисненого «SHELF» CNG-1, зав. № 13736, 2020 р.в., Україна;
- колонка для в і д п у с к у  стисненого «SHELF» CNG-1, зав. № 13737, 2020 р.в., Україна;
- колонка для відпуску стисненого «SHELF» CNG-1, зав. № 10754, 2020 р.в., Україна;
- колонка для відпуску стисненого «SHEEF» CNG-1, зав. № 13735, 2020 р.в., Україна;

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 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 підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд Адміністративна споруда - м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО. 81А 
Виробничий об’єкт Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Новозаводська, буд. 13/2______

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін 
О.М. пройшли навчання із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (загальний курс 
«Охорона праці») в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 31.01.2020р. № 128).______________

Директор Ткач O.A. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В), енергетик Розумовський В.М. (V група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В). 
механік Попрядухін P.M. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
елекгроустановках напругою до і вище 1000 В) пройшли навчання із НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ "Учбово-курсовий 
комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Кіровоградській 
області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
14.02.2020р. № 196)'.__________________________________________________________________

Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли 
навчання із НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневіїх 
компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах» в ТОВ "Учбово-
курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з пита 11 ь



€
охорони праці від 14.03.2020р. № 257).

Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік ГІопрядухін О.М. пройшли 
навчання із НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування 
обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)» в ТОВ 
"Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці 
у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 14.03.2020р. № 259)._______________________________________________

Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. 
пройшли навчання із НПАОГІ 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 28.02.2020р. № 283)._______
_____ Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М.
пройшли навчання із НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» в 
ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань
з питань охорони праці від 21.02.2020р. № 244)._________________________________________

Директор Ткач O.A.. енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли 
навчання із НПАОП 0.00-5.11-85 «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.02.2020р. № 245)._________________

Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли 
навчання із НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці піл час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.03.2020р. № 319)._________________

Директор Ткач O.A., механік АГНКС Мііцеряков Ю.В., начальник АГНКС Григорьев 
Ю.Б. пройшли навчання із НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та 
обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій 
(АГНКС)» в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 21.07.2020р. № 264)._________________________

Директор Ткач O.A., енергетик Розумовський В.М., механік Попрядухін О.М. пройшли 
навчання із НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у вибухопожежонебезпечних середовищах» в ТОВ "Учбово- 
курсовий комбінат" та перевірю/ знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Кіровоградській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з  питань
охорони праці від 06.03.2020р. № 320). _____________________________________________

Начальник АГНКС Григорьев Ю.М. та механік АГНКС Мещеряков Ю.В. пройшли 
навчання в ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» з НПАОП 63.2-1.06-02 та отримали
посвідчення на підставі протоколу № 10-188-2019 від 11.10.2019 року;___________________

Начальник АГНКС Григорьев Ю.М. та механік АГНКС Мещеряков Ю.В. пройшли 
навчання в ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» з НПАОП 0.00-1.73-14 та отримали
посвідчення на підставі протоколу № 10-188-2019 від 11.10.2019 року;___________________

Начальник АГНКС Григорьев Ю.М. та Механік АГНКС Мещеряков Ю.В. пройшли 
навчання в ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» з НПАОП 0.00-1.81-18 та отримали
посвідчення на підставі протоколу № 10-188-2019 від 11.10.2019 року;___________________

Начальник АГНКС Григорьев Ю.М. та Механік АГНКС Мещеряков Ю.В. пройшли 
навчання в ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» з НПАОП 0.00-1.15-07 та отримали



посвідчення на підставі протоколу № 10-188-2019 від 11.10.2019 року;
Начальник АГНКС Григорьев Ю.М. та Механік АГНКС Мещеряков Ю.В. пройшли 

навчання в ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» з Загального курсу з ОП та отримали
посвідчення на підставі протоколу № 10-188-2019 від 11.10.2019 року;__________________

Начальник АГНКС Григорьев Ю.М. та Механік АГНКС Мещеряков Ю.В. пройшли 
навчання в ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» з НПАОГІ 0.00-1.76-15 та отримали
посвідчення на підставі протоколу № 10-188-2019 від 11.10.2019 року.___________________

Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи підвищеної
небезпеки та персонал, що їх виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.________
____Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають відповідні
посвідчення: - наповнювач балонів Сисоев Д.Ю. пройшов навчання у TOB "HKL1 
"Моноліт" та здобув кваліфікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення від
07.03.2019 року № 2739; наповнювач балонів Лукаш С.В. пройшов навчання у ТОВ "НКЦ 
"Моноліт" та здобув кваліфікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення від
20.02.2020 року № 1666; наповнювач балонів Ягодка М.С. пройшов навчання у TOB "НКІ [ 
"Моноліт" та здобув кваліфікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення ві;і
20.02.2020 року № 1670; наповнювач балонів Ссаулов Д.С. пройшов навчання у ТОВ "НКЦ 
"Моноліт" та здобув кваліфікацію наповнювача балонів 3 розряду. Посвідчення від
20.02.2020 року № 1664; машиніст компресорних установок Ганіев P.E. пройшов навчання 
у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика» та здобув професію машиніст компресорних 
у с т а н о в о к . __________________________________________________________________

(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 № 1 від 25.11.2019р. про створення служби з охорони праці та затвердження 

Положення про службу охорони праці TOB "PJIC ОЙЛ ТРЕЙД" - функції служби з охорони 
праці виконує, за суміщенням, механік Попрядухін О.М.

Наказ № 17 від 08.01.2020р. про затвердження плану професійно-технічного навчання 
персоналу на 2020 рік та затвердження складу комісій з перевірки знань з питань охорони
праці за н а п р я м к а м и . ___________________________________________________________

Наказ № 18 від 08.01.2020р. про актуалізацію переліку нормативно-правових документів
зОП.________________________________________________________________________________

Наказом від 25.11.2019р. № 12 «Про призначення складу постійно-діючої 
кваліфікаційної комісії з перевірки знань ПТЕЕС, ПБЕЕС та ІІУЕ» створено комісію. 
Голова комісії -  директор Ткач O.A.. члени комісії: енергетик Розумовський В .M.. 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 25.11.2019р. призначено осіб відповідальних за електрогосподарство
підприємства;________________________________________________________________________

Наказ № 19 від 08.01,2020р.про проведення медичних оглядів в 2020 році.______
Наказ № 26 від 25.07.2020 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.___________________________________

Наказ № 29 від 26.07.2020 р. про призначення відповідальної особи за безпечну 
експлуатацію посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;_______________________

Наказ № 30 від 26.07.2020 р. про призначення відповідальної особи за безгіечн\ 
експлуатацію технологічного устатковання та його елементів, систем газопостачання
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природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання палива;



Наказ № 31 від 26.07.2020 р. про призначення відповідальної особи за безпечну
експлуатацію обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у
потенційно вибухонебезпечному середовищі;__________________________________________

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

Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної 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» П 196-03:2018
(затверджене наказом № 1 від 25.11.2019р.).____________________________________________

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 
України «Про охорону праці» на підприємстві у 2020 році переглянута структура служби
охорони праці (наказ № 20 від 08.01.2020р.).____________________________________________

Переглянуті та затверджені відповідні інструкції з охорони праці за професіями 
відповідно до НПАОП, а також: Інструкція з ОП №1 для наповнювача балонів, Інструкція 
з ОП №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 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 інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі на балони для стисненого газу 
2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 та обладнання малогабаритної автомобільної 
газонаповнювальної компресорної станції СТГІК 9.000.000.000 (паспорти, керівництва з 
експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань).____________________________

експлуатаційної документації,

Працівники TOB "PJIC ОЙЛ ТРЕЙД" в повному обсязі забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту (каски, щитки зварника, захисні окуляри, та інш.) 
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 за 
професіями. В наявності: сигналізатор-аналізатор газу СТХ-17-6 зав. № 382, виробник 
Україна пройшов державну метрологічну повірку (свідоцтво № 1773/Т чинне до 
02.12.2020); сигналізатор ТХС-1 зав. № 146, виробник Україна пройшов державну 
метрологічну повірку (свідоцтво № 1775/1' чинне до 02.12.2020); сигналізатор ТХС-1 зав. 
№ 417, виробник Україна пройшов державну метрологічну повірку (свідоцтво № 1864/Т 
чинне до 18.12.2020); сигналізатор ТХС-1 зав. № 141, виробник Україна пройшов 
державну метрологічну повірку (свідоцтво № 1774/Т чинне до 02.12.2020); сигналізатор-



аналізатор газів Дозор-С-5 зав. № 3880 виробник Україна пройшов державну метрологічну 
повірку (свідоцтво № 84541/7 чинне до 29.01.2021)._____________________________________

засобів індивідуального захисту

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

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

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

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

НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я нрп
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.__________

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

НПАОП 0.00-1.14-70 «Правила будови і безпечної експлуатації поршневих
компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних газах».___________________

НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання
автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)».__________________

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 40.1-1.07-01 Правила експлуатації елекгрозахисних засобів.______________
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.___________________
НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення

газонебезпечних робіт.________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що

працює під тиском._________________________________________________________________
НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного

виконання робіт у вибухопожежонебезпечних 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 (ГОСТ, ДСТУ тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН. 
тощо) та технічної документації Фонд систематично поповнюється новими виданнями.
зберігається та актуалізується.______________________________________________________

Для виконання заявлених видів робі підприємство використовує наступні засоби: - 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 179, 1982р.в.. СРСР: 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 149, 1982 р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 042, 1982 р.в., СРСР: 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 012, 1982 р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 027, 1982 р.в., СРСР: 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 053, 1982 р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 1630. 1982 р.в., СРСР; 
балон для стисненого газу 2-400-200 згідно ГОСТ 9731-79 зав. № 008, 1982 р.в., СРСР. 
Посудини під тиском зареєстровані в журналі обліку суб’єкта господарювання ГОВ "РЛС
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ОЙЛ ТРЕЙД" 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 у формі ТОВ «Промсервісдіагностика» 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 СТПК 9.000.000.000, зав. № 27, зав. № 37, зав. № 38 2006 р.в. 
прийняте в експлуатацію 16.07.2007р. актом державної приймальної комісії про прийнятої 
в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та зареєстрована в Миколаївській
інспекції державного архітектурно будівного контролю № 124 від 06.08.2007р.____________

Лічильник газу ультразвуковий «КУРС-01», G-250A1, зав. № 4314, р.в. 2009, Україна 
встановлений відповідно до технічних умов № 806/25.02.2008 виданих ВАТ «Миколаївгаз» 
та робочого проекту виконаного управлінням експлуатації газового господарства
ВАТ «Миколаївгаз». Погодження проекту № 18699 від 07.07.2008 року.__________________

Коректор об’єму газу ВЕГА-1.01-ВБ-1,0-100-0,5-НЧ зав. № 06201 виробник Україна 
пройшов державну метрологічну повірку (свідоцтво № 161/1 242 чинне до 28.09.2020р.). 

Встановлене обладнання обслуговується відповідно до регламенту спеціалізованою
організацією яка має необхідні дозвільні документи.____________________________________

На підприємстві на все обладнання в наявності технічна та паспортна документація.
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 та консультацій працівників з питань трудового законодавства і
охорони праці.______ _________________________________________________________________

При прийомі працівників на роботу у ТОВ "РЛС ОЙЛ ТРЕЙД" проводиться під 
розписку ознайомлення про умови праці, наявності на робочому місці небезпечних і 
шкідливих 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 праці. Обладнаний кабінет 
для проведення вступного інструктажу та навчальні аудиторії для навчання з питань 
охорони праці з плаунами та наглядними посібниками. Розроблені навчальні програми та 
екзаменаційні білети\п\рерзірки знань з питань охорони праці за посадами та професіями.

нормативнолпрДвФво! т  і матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

O.A. Ткач

ЛЖ
(Підпис)

2оД0 р.

(ініціали та прізвище)

\
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці У& 2 0 ^ 9  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.
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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 мають відмітку в паспорті.” .

і і оловие управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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