
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬШСТЮ«МЕТАН-ТОРГ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Дніпро, вул. Комунарівська, буд. 11
місце знаходження,

ЄДРПОУ 39387021,
код згідно з ЄДРПОУ,

Хохлов Ростислав Володимирович (093)3686099; agnks2011@gmail.com_________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;
м. Дніпро, вул. Панікахи 2-К; м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 10Б; м. Дніпро, вул. 

Маршала Малиновського 108-Б; автодорога Н041002 Новомосковськ-Спаське, км. 0, 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області; м. Дніпро, смт Ювілейне вул. 

Василя Сухомлинського, 78; м.Кам’янське, вул. Набережна 7;
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  договір добровільного 
страхування відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002, АЗС підприємства не є об'єктом 
підвищеної небезпеки

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  09.06.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Хохлов Ростислав Володимирови ,
(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:

- Налагодження, ремонт, технічне обслуговування, машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- устатковання, пов’язане з використанням, зберіганням, транспортуванням, 
застосуванням, вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, 
маса яких дорівнює або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою 
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002р. № 956 “Про ідентифікацію та 
декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., 
№ 29, ст. 1357);

- технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного та 
зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів;
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- обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) 
у потенційно вибухонебезпечному середовищі;_______________________________________

- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання);____________________________________

- посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива.______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

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

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць:32, з них 25, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «Метан-Торг» експлуатує обладнання складу ПММ та АЗС, що розташовано за 
адресами: м. Дніпро, вул. Панікахи 2-К; м. Дніпро, вул. Дніпросталівська 10Б; м. Дніпро, 
вул. Маршала Малиновського 108-Б; автодорога Н041002 Новомосковськ-Спаське, км. 0, 
Дніпропетровського району Дніпропетровської області; м. Дніпро, смт Ювілейне вул. 

Василя Сухомлинського, 78; м.Кам’янське, вул. Набережна 7; а також офісні приміщення,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Керівники та фахівці ТОВ «Метан-Торг» пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у встановленому порядку:

Хохлов Ростислав Володимирович -  директор; Коломоєць Вололдимир 
Миколайович - Начальник Компресорної станції; Панов Костянтин Юрійович -Начальник 
Компресорної станції; Бухтіяров Олексій Анатолійович - Начальник Компресорної 
станції; Клачик Анатолій Олександрович - Начальник Компресорної станції; Коломоєць 
Вололдимир Миколайович - Директор з транспорту; Лощинна Ганна Вікторівна - Інженер 
з охорони праці пройшли навчання з загального курсу «Охорона праці» у навчальному 
центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (протоколи № 1488 від 
09.12.19; 1449 від 28.11.2019; 289 від 18.05.2020; 203/1 від 24.02.2020; 289 від 18.05.2020), 
перевірки знань комісією Головного управління Держпраці Украіни у Дніпропетровській 
області.

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

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №25 
від 01.03.2020р., члени якої (Коломоєць Вололдимир Миколайович - Начальник 
Компресорної станції; Панов Костянтин Юрійович - Начальник Компресорної станції; 
Бухтіяров Олексій Анатолійович - Начальник Компресорної станції; Клачик Анатолій 
Олександрович - Начальник Компресорної станції; Коломоєць Вололдимир Миколайович
- Директор з транспорту; Лощинна Ганна Вікторівна - Інженер з охорони праці пройшли 
навчання з курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 
0.00-1.15-07) (протокол № 900 від 25.08.20) у навчальному центрі з охорони праці ТОВ 
«Учбовий комбінат «Дніпробуд», з курсу ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЗВСЕ, НПАОП 
0.00-1.71-13, з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» (протокол від 22.08.20 № 865) перевірки знань комісією Головного 
управління Держпраці Украіни у Дніпропетровській області, НПАОП 63.2-1.06-02. 
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних 
газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), Правила безпеки систем 
газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.14-70. Правила будови і безпечної 
експлуатації поршневих компресорів, що працюють на вибухонебезпечних і токсичних



газах, з курсу «Вимоги до роботодавців стосовно_____ забезпечення_____ безпечного
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виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (НПАОП 0.00-7.12-13) в 
учбовому центрі ППФ «Профінвест» перевірки знань комісією Управління Держпраці 
Украіни у Полтавській області (витяг з протоколу № 213-08 від 14.08.2020р), з курсу 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00 - 
1.71-13) у навчальному центрі з охорони праці ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
(протокол № 922 від 28.08.20), з курсу «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (з курсу) в учбовому центрі ППФ «Профінвест» 
перевірки знань комісією Управління Держпраці Украіни у Полтавській області (витяг з 
протоколу № 104-05 від 15.05.2020р)

Відповідальними за безпечне виконання, газонебезпечних робіт та робіт у 
вибухопожежонебезпечних зонах, з правом затвердженння наряду-допуску призначено 
начальників АГНСК Клачик Анатолія Олександровича, Коломоєць Вололдимира 
Миколайовича, Панова Костянтина Юрійовича (наказ №15/1 від 24.02.20).

Відповідальними за електрогосподарства на об’єктах АГНСК призначено 
начальників Бухтіярова Олексія Анатолійовича, Клачик Анатолія Олександровича, 
Коломоєць Вололдимира Миколайовича, Панова Костянтина Юрійовича (наказ №16/1 від 
24.02.20);

Відповідальними за безпечну експлуатацію обладнання напругою понад 1000 В 
призначено начальників АГНСК Бухтіярова Олексія Анатолійовича, Клачик Анатолія 
Олександровича, Коломоєць Вололдимира Миколайовича, Панова Костянтина Юрійовича 
(наказ №17/2 від 24.02.20);

Відповідальними за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює 
під тиском призначено начальників АГНСК Бухтіярова Олексія Анатолійовича, Клачик 
Анатолія Олександровича, Коломоєць Вололдимира Миколайовича, Панова Костянтина 
Юрійовича (наказ №17/4 від 24.02.20);

Відповідальними за безаварійну та безперебійну роботу технологічного обладнання 
і споруд на об’єктах АГНСК призначено начальників Бухтіярова Олексія Анатолійовича, 
Клачик Анатолія Олександровича, Коломоєць Вололдимира Миколайовича, Панова 
Костянтина Юрійовича (наказ №17/3 від 24.02.20);

Відповідальними за безпечну експлуатацію газового господарства на об’єктах 
АГНСК призначено начальників АГНСК Бухтіярова Олексія Анатолійовича, Клачик 
Анатолія Олександровича, Коломоєць Вололдимира Миколайовича, Панова Костянтина 
Юрійовича (наказ №20 від 10.03.20);
Відповідальними за безпечне виконання робіт з заповнення, зливу балонів, контейнерів, 
цистерн та інших ємностей із стисненим газом, їх зберігання призначено начальників 
АГНСК Бухтіярова Олексія Анатолійовича, Клачик Анатолія Олександровича, Коломоєць 
Вололдимира Миколайовича, Панова Костянтина Юрійовича (наказ №18/1 від 24.02.20) в 
тому числі облік, організацію своєчасного огляду, випробувань та зберігання захисного 
обладнання, ведення Журналу обліку та зберігання засобів захисту з правом видачі наряд - 
допуск.
На підприємстві створено службу охорони праці (наказ про перегляд №1-ОП від 
28.04.2017р.).____________________________ __________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки призначено інженера з охорони праці Лощинна Ганну Вікторівну 
(наказ №17-136к від 28.04.2017р.).___________________________________________________

Електромонтери з ремонту та обслуговування електрообладнання обладнання, та 
монтажнико, які виконують роботи, що декларуються - пройшли навчання по професії 
(5,6 розряд) у ТОВ «Учбовий комбінат «ДНІПРОБУД». Електрозварники підставі 
результатів випробувань, проведених у відповідності з НПАОП 0.00-1.16-96 «Правила 
Атестації зварників», затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці 19.04.1996 р. № 61 
пройшли атестацію в ТОВ «Коксохімтепломонтаж» та допущені до ручного зварювання.



Працівники_____ (Бугай_____ Максим Григорович, Гладких Сергій Леонідович,
Глухов Сергій Георгійович, Дей Олексій Віталійович, Єрьомін Федір Сергійович, Іщенко 
Олександр Валентинович, Казьмірук Олександр Анатолійович, Коваленко Олександр 
Анатолійович, Марченко Віталій Вікторович, Нагорний Олександр Іванович, Нікум 
Олександр Олександрович, Плякун Геннадій Михайлович, Разінін Олександр Вікторович, 
Рублівський Геннадій Миколайович, Свашенко Артем Андрійович, Сиряний Сергій 
Іванович, Скорик Віктор Васильович, Стешенко Олександр Володимирович, Філіпенко 
Андрій Миколайович, Часов Костянтин Вікторович, Чупрін Олег Юрійович, Яровенко 
Валерій Васильович, Яценко Олександр Миколайович, Чупрін Олег Юрійович, Яровенко 
Валерій Васильович, Яценко Олександр Миколайович), які виконують роботи, що 
декларуються пройшли спеціальне навчання, відповідні інструктажі, та перевірку знань 
комісією підприємства з загального курсу «Охорона праці» (протокол 1/В від 01.08.20), та 
курсу «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) 
Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних 
газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС), «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями»

Документація: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал 
ведення протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, журнал 
протоколів перевірки знань, журнал обліку засобів індивідуального захисту. Закон 
України «Про охорону праці», наказ по підприємству 120/1 від 18.02.2020р. про перегляд, 
затвердження та введення в дію: положення про службу ОП, положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, інструкції з охорони праці, 
в тому числі інструкції «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 
1.14», «Інструкція з охорони праці для машиніста компресорних установок №ОП-1», 
«Інструкція з охорони праці №1.8 під час заправки автомобілів стисненим природним 
газом», «Інструкція з охорони праці № 1.13 при експлуатації драбин та драбинок», 
«Інструкція з охорони праці при виконання робіт в замкнутих просторах № 1.15».

Засоби індивідуального захисту: захисні каски, респіратори, захисні рукавиці, 
діелектричні рукавички, діелектичні боти, діелектичні килими (електрозахистні засоби 
проходять вимірювання у електротехнічній лабораторії), захисні окуляри, запобіжні пояси 
3ПЛ-К (інв.№ 0000366 - інв.№ 0000367-70, акт випробувань №1 від 01.09.2020), ПШ 
(протигази шлангові), лампа ЛБВК, газоаналізатори, сигналізатор напівпровідниковий 
ЗОНД-1 (інв.№ 0000379), використовуються за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані та їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування проводяться відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників. Ведеться журнал обліку та огляду.___________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники ТОВ 
«Метан-Торг», зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у КП 
«Комунальне тнекомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня № 6"Консультативно- 
діагностичне відділення.» (надано медичні довідки). За висновком медичної комісії 
працівники допущені до виконання робіт. Матеріально-технічна база підприємства 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. На 
підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці», положення про службу 
ОП, положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, інструкції з охорони праці, інструкції до НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», типове положення про перевірку знань, 
положення про видачу спецодягу, положення про розслідування нещасних випадків на 
підприємстві, ГКД 34.03.804-97. Типова інструкція з охорони праці при роботах у 
замкнутому просторі, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
ДНАОП 0.00-1.21-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
типове положення про перевірку знань, положення про видачу спецодягу, положення про 
розслідування нещасних випадків на підприємстві. На. підприємстві в наявності необхідна
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експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з
5

користування на: інверторний зварювальний апарат, дриль ручна електрична, м аш инка 
ручна електрична кутова шліфувальна, на інструменти для виконання робіт п ідвищ еної 
небезпеки). В наявності вимірювачі напруги, діелектричні штанги, РС Т І 6 інв.№09, 
драбини алюмінієві, драбина універсальна МикзМзгіс (акт випробувань №2 від 
01.02.2019)

На підприємстві у наявності куточок з 0 1 1 забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально-методичне

У
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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.” .

08і0*<

забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та  періодичних видань.
та^Матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці ^



'Т ^ авл ін н я  Держпрат


