
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

прізвище, ім ’я та по батькові керівника,номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа-підприємець РЕШОТКА СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

_  _  ---------- 7 г------ , ------------ Х ~ ---------------- X ' ■ ~ 7 - X і ^ - - 7 - ^ Г - і

місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків:
реєстраційний номер облікової картки платника податків,

тел. , otitb.reoil@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

________ Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, Ід;_____
Черкаська область, місто Сміла, вул. Севастопольська, 17, вул. Севастопольська 17 "а"

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:

ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», строк дії до 09.07.2021,
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу,

_____________________ асерія 1788-2 № 006/1788/010020 від 09.07.2020______________________
номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.06.2020
(дата проведення аудиту)

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

фізична особа-підприємець Решотка Сергій Павлович

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:
Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція

mailto:otitb.reoil@gmail.com


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, (п.17 Додатку 6 до
Порядку в редакції постанови КМУ від З березня 2020р. №207), а саме:_____________________

устатковання, пов 'язане з 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 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки о б ’єктів 
підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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 відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 10; кількість місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 4;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1) Комплекс нежитлових будівель Смілянської нафтобази: Черкаська область, місто 
Сміла, вулиця Севастопольська, 17 та нежитлові будівлі з надвірними спорудами (площадка 
для зливу та наливу нафтопродуктів) Черкаська обл., місто Сміла, вул. Севастопольська, 17-а;

2) Комплекс будівель та споруд: Київська область, Бородянський район, смт. Бородянка, 
вул. Привокзальна, Ід

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

Інші відомості:
Фізична особа-підприємець (керівник) -  Решотка Сергій Павлович, начальник відділу охорони 
праці Розумовський Вадим Миколайович, головний механік Мазур Генадій Вікторович, 
майстер - Наумов Олександр Ігорович, енергетик Тхоренко Валерій Олександрович, 
уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці Реутов Сергій 
Валерійович пройшли навчання в ТОВ Навчально-курсовому центрі «Моноліт», учбовому 
комбінаті ТОВ «ЦТОР» та ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» м. Кропивницький, перевірка 
знань під головуванням членів комісії Криворізького гірничопромислового управління 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області і Головного управління 
Держпраці у Кіровоградській області, а також членів комісії Державної інспекції 
енергетичного нагляду у Кіровоградській області:

- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 5/142 від
29.05.19. № 7/110 від 17.07.19. № 9/125 від 26.09.18);_______________________________________

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу № 7/9 від
03.07.19);_______________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.76-15. «Правил безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу 
№7/163 від 25.07.2019, № 4/54 від 10.04.19. № 2/49 від 13.02.19);___________________________

НПАОП 0.00-1.81-18. «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (витяг з протоколу № 7/19 від 03.07.19, № 4/43 від 10.04.19,);___________ _
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- НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного 
виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» (витяг з протоколу № 677 від
10.06.19):_______________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (витяг з протоколу № 7/142 від 24.07.19);____________________________________

- НПАОП 40.1-1.21-98 «ПБЕЕС» (витяг з протоколу № 7/15 від 03.07.19, № 1210 від
13.09.19, № 936 від 26.07.19):_____________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (витяг 
з протоколу № 5/37 від 07.05.19);_________________________________________________________

- НПАОП 27.0-4.03-19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо- 
збагачувальних комбінатах» (витяг з протоколу № 1344 від 04.10.19);________________________

- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» (витяг з 
протоколу № 1018 від 06.08.19);__________________________________________________________

- НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок» (витяг з протоколу № 1017 від 06.08.19);____________________________

- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» (витяг з протоколу № 47 від 17.03.2020);______________________

- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоровя при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (витяг з протоколу № 475 
від 17.03.2020);_________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.64-77 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в промисловості 
будівельних матеріалів» (витяг з протоколу № 1006 від 02.08.19); «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу № 937 від 26.07.19р., № 1211 
від 13.09.19).____________________________________________________________________________

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 27-ТБ від 01.10.2018 р. енергетик Тхоренко В.О. призначений відповідальним 
за електрогосподарство ФОП Решотка С.П. (V група з електробезпеки, до та вище 1000 В).

Наказом № 17с-ТБ від 14.03.2019 р. майстер Наумов О.І. призначений відповідальним за 
справний технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання та захисні системи, призначені 
для експлуатації у потенційно вибухонебезпечному середовищі, за справний технічний стан та 
безпечну експлуатацію устатковання, пов’язане з розподілом вибухопожежонебезпечних і 
небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або перевищує значення 
нормативів порогових мас._______________________________________________________________

Наказом № 13-ТБ від 18.03.2019 р. майстер Наумов О.І. призначений відповідальним за 
стан пожежної безпеки та його підрозділах.________________________________________________

Наказом № 41-ТБ від 31.05.2019 р. створено комісію з приймання та випробування 
засобів індивідуального захисту._________________________________________________________

Наказом № 12-Р від 14.02.2019 р. майстер Наумов О.І. призначений відповідальним за 
безпечне виконання газонебезпечних робіт з правом видачі наряд-допуску на виконання 
газонебезпечних робіт.___________ ____________________________________________________



Наказом № 37-Р від 14.02.2019 р. майстер Наумов О.І. призначений відповідальним з;
безпечний розподіл вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 2 класу небезпеки 
горючих рідин, маса яких дорівнює або перевищує значення нормативів порогових мас.______

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

Наказом № 81-ТБ від 30.09.19 створена служба з охорони праці._________________________
- Розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 35-ТБ від 09.11.2018 p.:___________
- «Положення про систему управління служби охорони праці»;_______________________
- «Положення про службу охорони праці»;__________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці».____________________________________________________________________________

Розроблені, затверджено та введено в дію наказом № 37-Р від 21.05.2019 р. посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені 
відповідно до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._________________

- Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з 
правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - 
вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі 
перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, 
яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці._____________________________________________________

- Наказом № 65-ТБ від 09.08.2019 р. у ФОП Решотка С.П. затверджений склад комісії 
з перевірки знань працівників підприємства з нормативно-правових актів з охорони праці у 
складі: голова комісії: Решотка С.П. -  фізична-особа підприємець; члени комісії: 
Розумовський В.М. -начальник відділу ОП; Коваленко О.М. -  директор з виробництва 
будівельних матеріалів; Наумов О.І. -  майстер._________________________________________

- Розроблені та введені в дію наказами № 17-ТБ від 06.08.2018р., № 18-ТБ від_______
06.08.2018 p.. № 19-ТБ від 10.08.2018 p.. № 35-ТБ від 09.11.2018 p.. № 66-ТБ від 28.08.2019 
p., № 19-ОП від 11.12.2019 р. інструкції з охорони праці, в тому числі «Інструкція з 
охорони праці для оператора нафтобази»._____________________________________________

- Працівники пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з охорони праці, з 
електробезпеки комісією підприємства (протоколи перевірки знань № 1-ОП від 22.04.2020 
p.. № 2-ОП від 23.04.2020 p.)._______________________________________________

- Працівники (10 осіб) пройшли навчання по «Інструкції про порядок приймання, 
транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах 
і в організаціях України в ТОВ «Навчально-курсовий центр «МОНОЛІТ».________________

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- Журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;________________
- Журнали реєстрації проведення первинного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнали реєстрації проведення повторного та позачергового інструктажу з питань 

охорони праці;_________________________________________________________________
- Журнал перевірки знань з електробезпеки;_______________________________________
- Журнал обліку, утримання та перевірки засобів індивідуального захисту;___________



- Журнал обліку нафтопродуктів;_________________________________________________
- Журнал огляду запірної арматури, різьбових та фланцевих з ’єднань технологічного 

обладнання;___________________________________________________________________
- Журнал огляду та ремонту будинків та споруд;__________________________________
- Журнал обліку наповнених балонів газобалонних установок (ГБУ) автомобілів;
- Журнал випробувань гумотканинних рукавів.___________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, 
що використовується під час експлуатації обладнання підвищеної небезпеки,________________

Підприємство отримало: 1) дозвіл № 0605.20.12 від 19.08.2020 року на експлуатацію 
устатковання, пов’язане з зберіганням, транспортуванням, застосуванням, 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або 
перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки” у місті Сміла, вул. Севастопольська, 17, вул. Севастопольська 17 "а"; 2) дозвіл 
№0523.20.12 від 10.06.2020 р. виконувати газонебезпечні роботи та роботи у 
вибухопожежонебезпечних зонах у місті Сміла, вул. Севастопольська, 17, вул. 
Севастопольська 17 "а"; 3) дозвіл № 0652.20.12 від 30.09.2020 року на експлуатацію 
устатковання, пов’язане з зберіганням, транспортуванням, застосуванням, 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або 
перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки” у Київській області, Бородянського району, смт. Бородянка, вул. Привокзальна, Ід; 
4) дозвіл № 0651.20.12 від 30.09.2020 р. виконувати зберігання, транспортування,- 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або 
перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної 
небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357)._____________________________

експлуатаційної документації,

Працівникам підприємства для забезпечення безпеки та захисту здоров’я забезпечується 
придбання, комплектування, видача та утримання 313 з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17- 
18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» (протигази шлангові, распіратори, каски, 
костюми, чоботи, рукавички, окуляри захисні, костюм бавовняний, футболка бавовняна, 
черевики шкіряні, рукавиці, рукавиці гумові). 313 використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників._____________________________________________________

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 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 
0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом». НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці «Охорона праці і



промислова безпека у будівництві» (ДБН), НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під 
час вантажнорозвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
та інші необхідні в межах підприємства друковані нормативно-правових актів з охорони праці
відповідно до покажчика НПАОП.________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям із перевірки знань з 
питань охорони праці. Також, у кабінеті охорони праці розташований «Куток охорони праці» 
та бібліотека яка складає відповідні примірники нормативно-правових актів з охорони праці, 
інструкцій експлуатаційних та з охорони праці. Також, є доступ працівників до електронного 
журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці».__________________________________________

порміїивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення).

ж  с . п .
(піМй&Ч %. ’ >  А ?  (ініціали та прізвище)

«28» грудня

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ______2СЬ^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.”.

Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

з к ід  1 ЗЗЧЧ? Зі. 'І?'-


