
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІ-АЛЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Собінова, будинок 1
місцезнаходження,

______________________ код згідно з ЄДРПОУ 21852167______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________директор Купрін Олег Геннадійович____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________ тел. +380567322486 е-таіі: si-al@ukr.net_______________
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;

Слобідське родовище габро-лабрадоритів, південно-західна околиця с. Слобідка,
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Коростишівського району Житомирської обл.; Родовище лабрадоритів та габро-анортозитів 
«Кам’яна Піч», 5,0 км на схід від залізничної станції Нова Борова Хорошівського району 
Житомирської,обл.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди договір не укладався._____________________

(найменування страхової компанії,

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 р._____________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 19.08.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Купрін Олег Геннадійович.__________________________________________________________
(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:__________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Обладнання, призначене для експлуатації (застосування) у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі, а саме:

та /або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
• автозаправний блок-пункт типу АБП-8, облік. № 49004, 2013 року виготовлення, 

країна-виробник Україна;
• автозаправний блок-пункт типу АБП-8, облік. № 49034, 2014 року виготовлення, 

країна-виробник Україна;
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• цистерна автомобільна типу АЦ-9,3 зав. № б/н, облік. № АМ7166СВ, 1994 року
виготовлення, країна-виробник Україна;

• цистерна автомобільна типу АЦ-5,5-375 зав. № 8411007, облік. № АЕ8060СМ, 1984 
року виготовлення, країна-виробник СРСР;

• колонка паливо-роздавальна навісна типу РА7000 фірми ADAM PUMPS S.p.A, зав. 
№ б/н, 2014 року виготовлення, країна-виробник Італія;

• колонка паливо-роздавальна марки PIUSI Panther 72 зав. № 1335954, 2016 року 
виготовлення, країна-виробник Італія.

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

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

Кількість робочих місць -48, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 8 
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

Офісне приміщення у кількості 1 шт. орендоване (договір оренди від 30.04.2020р. № 27/20А з 
ПрАТ «Металургмаш») за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул.Собінова, 1; 
виробничі будівлі у кількості 3 шт. орендовані (договір оренди від 02.10.2017р. № 0210/17/1 з 
ПАТ «Коростишівський кар’єр») за адресою: 12512, Житомирська обл., Коростишівський р-н, 
с. Слобідка, вул. Гранітна, 24 (на території Слобідського родовища габро-лабрадоритів, південно- 
західна околиця с. Слобідка, Коростишівського району Житомирської обл.).

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

Інші відомості:
директор Купрін Олег Геннадійович, головний інженер Ус Ігор Олександрович, головний 

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань

механік Мирончук Федір Дмитрович, головний енергетик Савчук Василь Васильович, маркшейдер 
Грищук Віталій Леонтійович, пройшли навчання в ДП «Житомирський ЕТЦ», перевірка знань 
комісією Управління Держпраці у Житомирській області, законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги, з електробезпеки, основ пожежної безпеки (загальний 
курс з ОП), протокол від 30.11.2018 р. № 91;
інженер з охорони праці Дудін Леонід Вікторович пройшов навчання в _ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙФ» законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці (протокол від 
18.06.2020р. № 114), з перевірки знань правил пожежної безпеки в Україні (протокол від 
14.05.2020р. № 7), з електробезпеки ПБЕЕС, ПТЕЕС, Ш1Б (TV група) (протокол від 20.02.2019р. № 
58).

Наказом від 21.09.2016 р. № 09.16/13 ОП призначено відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства -  гол. енергетик Савчук Василь Васильович (витяг з 
протоколу від 24.06.2020 р. № 52, виданий ДП «Житомирський ЕТЦ», засідання комісії, створеної 
наказом Управління Держпраці у Житомирській області, з перевірки знань з електробезпеки 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБ (V група).
Наказом від 17.10.2019 р. № 10/09 ОП призначено відповідального за справний стан та безпечну 
експлуатацію обладнання, призначеного для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному 
середовищі, а також організацію безпечного виконання робіт у вибухопожежонебезпечних зонах 
(склад ПММ) -  гол. інженер Ус Ігор Олександрович (витяг з протоколу від 16.10.2019 р. № 224-ф, 
виданий ОКП «Обласний УКК ЖКГ» Житомирської ОР, засідання комісії, створеної на. підставі 
наказу Управління Держпраці у Житомирській області, щодо перевірки знань Загальних вимог 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників НПАОП 0.00-7.11-12 щодо 
безпечної експлуатації нафтобаз і автозаправних станцій, ПТЕ стаціонарних, контейнерних і 
пересувних АЗС, Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах НПАОП 00.0-5.12-01, посвідчення №
104836)._____________________________________________________________________

охорони праці та промислової безпеки;

Наказом від 07.10.2019 р. № 54 по підприємству призначено з 07.10.2019 року Дудіна. Леоніда 
Вікторовича інженером з охорони праці за сумісництвом.____________________________________
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наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу

Наказом від 19.08.2020 р. № 08/02ОП по підприємству переглянута комісія з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор Купрін Олег Геннадійович; 
члени комісії: гол. інженер Ус Ігор Олександрович, гол. енергетик Савчук Василь Васильович, гол. 
механік Мирончук Федір Дмитрович._____________________________

На підприємстві розроблені та затверджені наказом від 12.09.2016 р. № 09.16/02ОП:
• Положення про службу охорони праці;
• Положення про СУОП;
• Положення про порядок навчання та перевірку знань з питань охорони праці;
• Положення про медичний огляд працівників;
• Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту;
• інші документи СУОП;

-  розроблені та затверджені:
• Положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань 

пожежної безпеки;
• Програма проведення занять з пожежно -технічного мінімуму;
• Перелік питань для проведення вступного, первинного та повторного 

протипожежних інструктажів;
-  заведена необхідна документація, тощо;
-  розроблені та затверджені керівником:

• Програму вступного інструктажу.
• Перелік робіт підвищеної небезпеки, що виконуються по нарядам;
• Перелік професій, працівники яких підлягають медичному огляду;
• Перелік професій і робіт з підвищеною небезпекою при виконанні яких необхідно 

попередньо до початку роботи і періодично один раз у рік проходити навчання з 
перевіркою знань з питань охорони праці____________

з питань охорони праці,
Розроблені, переглянуті та затверджені наказом від 12.09.2016 р. № 09.16/020П (зі змінами згідно 
наказу від 17.10.2019 р. № 10/08 ОП) виробничі та інструкції з охорони праці по професіям та 
видам робіт, у т.ч.:

• для оператора АЗС;
• про заходи пожежної безпеки;
• інші інструкції.

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на. підприємстві:
• журнал реєстрації вступного інструктажу з ОП;
• журнали реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці; журнали 

протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань ОП, пожежної та 
електробезпеки;

• журнали обліку та видачі інструкції з ОП;
• інші журнали.

Медичний огляд працівники підприємства проходять за визначеним на підприємстві порядком, в 
наявності картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду, 
проведений обов’язковий попередній (періодичний) психіатричний та профілактичний 
наркологічний огляди, в наявності відповідні медичні довідки (форма 122 -2/о) та сертифікати 
(форма 140/о).

Підприємством організовується та проводиться атестація робочих місць за умовами праці 
працівників, підсумковий наказ від 23.10.2019 р. № 10/0ЮП.

Працівники підприємства, які виконують роботи та експлуатують устатковання підвищеної 
небезпеки, мають професійну підготовку операторів АЗС, пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в обсязі робіт, що ними виконуються:
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• посвідчення ОКП «Обласний УКК ЖКГ» Житомирської ОР від 16.10.2019 р. № 104807, 
видане Дубіні Леоніду Станіславовичу, про навчання за професією оператора АЗС та 
допуск до обслуговування обладнання АЗС та до виконання газонебезпечних робіт, 
протокол перевірки знань від 16.10.2019 р. № 224;

• посвідчення ОКП «Обласний УКК ЖКГ» Житомирської ОР від 16.10.2019 р. № 104806, 
видане Кучеруку Сергію Миколайовичу, про навчання за професією оператора АЗС та 
допуск до обслуговування обладнання АЗС та до виконання газонебезпечних робіт, 
протокол перевірки знань від 16.10.2019 р. № 224,

допущені до самостійного виконання робіт наказом від 09.07.2019 р. № 119; пройшли повторну 
перевірку знань (протокол ТОВ «СІ-АЛЬ» з перевірки знань 15.10.2020р. № 06/2020 К засідання 
комісії, створеної на підставі наказу від 19.08.2020 р. № 08/02РП).

Для експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство має таке 
обладнання:________________________________________________________________________

• автозаправний блок-пункт типу АБП-8, облік. № 49004, 2013 року виготовлення ТОВ ВП 
«НАФТОМАШ» (м. Дніпро), країна-виробник Україна;

• автозаправний блок-пункт типу АБП-8, облік. № 49034, 2014 року виготовлення ТОВ ВП 
«НАФТОМАШ» (м. Дніпро), країна-виробник Україна;

• колонка паливо-роздавальна навісна типу РА7000 фірми ADAM PUMPS S.p.A, зав. № б/н, 
2014 року виготовлення, країна-виробник Італія;

• колонка паливо-роздавальна марки PIUSI Panther 72 зав. № 1335954, 2016 року 
виготовлення, країна-виробник Італія:

• пункт пожежного інвентарю та засобів пожежогасіння та інш.
Усе електрообладнання складу ПММ заземлене відповідно до вимог ПУЕ. Територія складу ПММ 
захищена від прямих попадань блискавки та її вторинних проявів. Склад ПММ обладнаний 
системою зовнішнього протипожежного водопостачання та первинним засобами пожежегасіння, 
телефонним зв’язком.
Усе обладнання використовується за призначенням, утримується у технічно справному стані з 
проведення технічного обслуговування, ремонту, технічного огляду та/або експертного 
обстеження відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника. В 
наявності паспорти встановленої форми, інструкції з монтажу, експлуатації та технічному
обслуговуванню._____________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, рукавиці, літній/зимовий одяг та взуття та інше), у відповідності до 
чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності:
• Закон України «Про охорону праці»;
• НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
• НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці»;
• НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних 

копалин відкритим способом»;
• НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 

праці працівників;
• НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 

вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»;
• Правила технічної експлуатації стаціонарних, контейнерних і пересувних АЗС;
• Правила технічної експлуатації резервуарів для нафтопродуктів;
• інші нормативно-правові документи.
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Матеріально-технічна база TOB «СІ-АЛЬ» відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час
виконання робіт та експлуатації заявлених машин, які декларуються.__________

У TQB «СІ-АЛЬ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, програмним 
забезпеченням для персональних комп'ютерів, 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 проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.__________________________

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

О.Г. Купрін
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці « 2(ЬЙ?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 мають відмітку в паспорті”.
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