
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
_______________ Товариство з обмеженою відповідальністю «МАС СІДС УКРАЇНА»__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51040, Дніпропетровська обл.. Царичанський район, с. Могил і в. вул. Луганська. 50
місцезнаходження,

35570547
код згідно з ЄДРПОУ,

Черниш Микола Михайлович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(056) 903-01-04. (056) 903-01-30
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;

51040. Дніпропетровська обл.. Царичанський район, с. Могилів. вул. Луганська. 50
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: AT Страхова компанія 
«АХА Страхування», договір № 2020261/FR від 12.11.2020. діє до 30.06.2021 року.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Черниш Микола Михайлович. Т.в.о. Генерального директора ТОВ «МАС СІДС УКРАЇНА»
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 3. Додатку 6, до Порядку):
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої 

частоти (п. 12. Додатку 6, до Порядку);
3. Заповнення, злив і ремонт балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 

стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом, їх зберігання 
(п. 14, Додатку 6, до Порядку);

4. Технологічне устатковання та його елементи магістральних газопроводів, систем 
газопостачання природного та зрідженого газу суб’єктам господарювання, а також 
газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт (п. 4, Додатку 7, до 
Порядку):

- Повітронагрівачі газові змішувальні автоматичні STARVEINE типу STV. виробництва 
Ф ір м и  «SARVAGI SA» (Франція) -  5шт„ інв. №№ 7а-1-7а-4, 34а. випуску 2010 р„ 1 шт. 
34а-1.
Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0.1 МВт (повітряно-опалювальний 
агрегат моделі GG 160 МЕ1 -  1 шт.. 2010 року випуску. Італія, повітряно-опалювальний 
агрегат моделі GG 200 -  1шт., 2016 року випуску. Італія.
Підігрівач типу 20Е-8 Airflex II (Франція), рік виготовлення 2014, модель 14D-3L-3T, 
№2014-С-001. №2014-С-002. №2014-С-003. №2014-С-004 -  4 шт.
Підігрівач типу IE Airflex II (Франція), моделі 1Т №2018-07, фірми «SARL M.E.R.I.S.», 
зав.№ 18-06-99 -  1 шт., 2018 року виробництва.



Устаткування, пов’язане використанням, зберіганням небезпечних речовин:
Зріджений вуглеводний газ (блок насосно-арматурний, 2012 р.в. Україна, колонка для
відпуску зрідженого вуглеводного газу «Астра 2-07», 2012 р.в. Україна.

Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання 
природним газом:

Підземний сталевий газопровід-високого тиску Ду-150мм L-53.0 п.м.;
Підземний газопровід п/е Ду-150 L-872,0 п.м.; ШРП -  2шт. № 195 РДГ-80, № 196 RBI- 
2312, підземний газопровід п/е Ду-150 мм с/т L-1971 п.м., к/т-16 шт.;
ГРП -  1 шт. блочного типу ГРПБ 09-2-2К № 447 з вузлом обліку (Курс-01Б G-1000) -  2 шт. 
підземний г-д с/т п/е Ду-150 L-168,0 п.м.. с/т ПЕ Ду-150, L-202m, с/т ПЕДу-80 L-40m, с/т 
ПЕ Ду-50 L-34 m . засувки: Ду-200 -  4 шт., Ду-250 -  1 шт., Ду-100 -  3 шт., Ду-80 -  1 шт., 
Ду-50 -  7 шт.;
Підземний газопровід середнього тиску ПЕ д. 90*5,2 Ь=64.5м. регулятор тиску, надземний 
газопровід д. 89*3,0 L=6.55m„ надземний газопровід д. 159*5,0 Ь=6м..

5. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання),(п. 7, Додатку 7, до Порядку):

Розподільчі шафи керування типу SM6 -  8 шт., виробництва фірми «AlteAd SERA» 
(Франція), зав. №№ 1014131-L. 1015080-L. 1015035-L. 1014236-L. 1015082-L. 1015063-L. 
1015056-L, випуску 2010 p., SM6 -  1 шт., зав. № 889460D.
Трансформатори силові сухі Trihal -  2 шт.. виробництва фірми «AlteAd SERA» (Франція), 
зав. №№ 776872-01/1043147. 776872-02/1043148. випуску 2010 p.. Trihal -  1 шт. 
виробництва фірми «AlteAd SERA» (Франція), зав. №788275-01. випуску 2014 p..

6. Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива (п. 7, Додатку 7, до Порядку):

- Ресивери повітряні SIAP (№8101.0180.78) зав. № 03545. №03518. 2010 рік (Німеччина);
- Надземна ємність для зберігання ЗВГ-СУГ-10.Н-УХЛ1, 2012 рік. Україна
- Збірник повітря PB 900.800-04, зав. №011, 2014 р.в. Україна.

7. Технологічні транспортні засоби (п.12 дод. 7 до Порядку):

Автонавантажувач вилковий, модель - Linde Н45Т-02 (Німеччина), і.н. Н2Х394Е01265, рік 
випуску 2014. державний номерний знак -  Т07102АЕ;
Автонавантажувач вилковий. модель - Linde Н45Т-02 (Німеччина), і.н. Н2Х394Е01288. рік 
випуску 2014. державний номерний знак -  Т07103АЕ;
Автонавантажувач вилковий. модель - Linde Н25Т-02 (Німеччина), і.н. H2X392G02401. рік 
випуску 2016. державний номерний знак -  Т07939АЕ;
Автонавантажувач вилковий. модель - Linde Н16Т-01 (Німеччина), і.н. H2X391J01419, рік 
випуску 2018. державний номерний знак -  Т08819АЕ;
Електричний візок, модель -  Linde T20SP-02 (Франція), і.н. W4X131G06612. рік випуску 
2016. державний номерний знак -  Т07938АЕ;
Вилковий навантажувач, модель - HYUNDAI 40L-7A (Корея), і.н. HHIHHL05CA0000002, 
рік випуску 2010. державний номерний знак -  Т02290АЕ;
Вилковий навантажувач, модель - HYUNDAI 35L-7A (Корея), і.н. HHIHHL04KA0000005. 
рік випуску 2010. державний номерний знак -  Т02289АЕ;
Електронавантажувач.. модель - HYUNDAI 20В-7 (Корея), і.н. ННІННЕ03СА0000200. рік 
випуску 2010. державний номерний знак -  Т02291АЕ.

(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,



На підприємстві працює 178 працівників, в тому числі 50 працівників працюють де існує
підвищений ризик виникнення травм.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

На території підприємства розташовано 18 виробничих об’єктів, адміністративна будівля та 
приміщення охорони. З них: цехів -  13 од., ремонтний цех -  1 од., складські приміщення -  3 од., 
насосна -  1 од., адмін. будівля -  1 од. та приміщення охорони -  1 од. Структурних підрозділів -  6.

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

Інші відомості:

Наказом по підприємству від 25.01.2021р. №17 було створено Службу охорони праці та 
затверджено Положення про службу охорони праці. Служба охорони праці складеться з одного 
працівника -  Інженера з охорони праці. На якого покладено обов’язки щодо організаційно- 
методичного керівництва діяльністю структурних підрозділів з питань охорони праці, підготовки з 
цих питань управлінських рішень та організації контролю за їх реалізацію.

Наказом по підприємству від 25.01.2021р. №18 було затверджено Положення про систему 
управління охороною праці.

Наказом по підприємству від 25.01.2021р. №19 було затверджено обов’язки і відповідальність 
посадових осіб і працівників щодо охорони праці та функціонування системи управління охороною 
праці та призначено Т.в.о. Генерального директора -  Черниша Миколу Михайловича відповідальним 
за дотримання безпечних умов праці в цілому, а керівників структурних підрозділів - у відділах та 
дільницях. Всі посадові особи, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 
пожежної безпеки у навчальному закладі - ТОВ НВЦ «Професійна безпека» Протокол № 81-1013-20 
та Протокол №157-П від 23 жовтня 2020 року.

Наказом по підприємству від 25.01.2021р. №20 було затверджено Положення про навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці, яке розроблено на основі типового Положення. Організація 
роботи щодо навчання, перевірки знань з охорони праці здійснюється відповідно до затвердженого 
Положення.

Наказом по підприємству від 25.01.2021р. №21 створено комісію з перевірки знань питань 
охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил охорони 
праці, електробезпеці, та мають посвідчення про перевірку знань.

Переглянуто, розроблено та затверджено наказом по підприємству від 25.01.2021р. №23 
інструкції з охорони праці та пожежної безпеки по професіям та видам робіт, в тому числі заявленим 
робітам, а саме:

- Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці № 1
- Інструкція вступного інструктажу з питань пожежної безпеки № 2

Інструкція з надання першої долікарської допомоги № З
- Інструкція з охорони праці для водія автотранспорту категорії «В» № 4
- Інструкція з охорони праці для водія навантажувача № 5

Інструкція з охорони праці для особи відповідальної за електрогосподарство № 6
- Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту і обслуговування

електроустаткування № 7
- Інструкція з охорони праці для тракториста-машиніста (комбайнера) № 8

Інструкція для водія легкового автомобіля № 9
Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері № 10

- Інструкція з охорони праці при роботі для вагаря № 11
- Інструкція з охорони праці для оператора конвеєрної лінії № 12
- Інструкція з охорони під час експлуатації обладнання, що працює під тиском № 13

Інструкція з охорони для оператора сушильної установки № 14



r

- Інструкція з охорони праці для оператора компресорної установки № 15
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами № 16

- Інструкція з охорони праці для оператора котельні № 17
- Інструкція з охорони праці для наповнювача балонів № 18

Інструкція з охорони праці при експлуатації електроустановок для осіб, що мають №19
- Інструкція з охорони праці для майстра по ремонту технологічного обладнання №20
- Інструкція з охорони праці для оператора на приймання сільськогосподарської продукції № 21
- Інструкція з охорони праці для комірника № 22 

Інструкція з охорони праці для електрозварника № 23
Інструкція з охорони праці для працівника виконуючого роботи мотокосою (тримером) № 24

- Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом № 25
- Інструкція з охорони праці під час виконання газонебезпечних робіт № 26
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 27 

Інструкція з охорони при користуванні електропобутовими приладами № 28 
Інструкція з охорони для агронома №29

- Інструкція з охорони праці для працівника офісу № 30
- Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень № 3 1
- Інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних драбин і стрем’янок №32 

Інструкція про заходи пожежної безпеки №33
- Інструкція з пожежної безпеки в приміщеннях і кабінетах №34 

Інструкція з пожежної безпеки для працівників охорони №35
- Інструкція про порядок дій керівництва та працівників у випадках виникнення надзвичайних 

ситуацій № 36.

Наказом по підприємству від 25.01.2021р. №25 було призначено провідного інженера з 
обслуговування технологічного устаткування -  Петречко Максима Петровича, відповідальним за 
справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, який пройшов навчання 
та перевірку знань з охорони праці в встановленому порядку.

Наказом по підприємству від 28.12.2020р. №438 було затверджено програму стажування 
працівників на навантажувачах, та призначено відповідальних осіб за проведення стажування 
працівників, майстрів з виробництва: Медяника Станіслава Валерійовича. Деркача Олега 
Валерійовича. Татарця Миколу Вікторовича.

Наказом по пі ттприємству від 28.12.2020р. №440 було призначено відповідальних осіб, за 
безпечне проведення робіт навантажувачами, майстрів з виробництва: Медяника Станіслава 
Валерійовича, Деркача Олега Валерійовича. Татарця Миколу Вікторовича.

Наказом по підприємству від 28.12.2020р. №441 було призначено провідного інженера з 
обслуговування технологічного устаткування -  Петречко Максима Петровича, відповідальним за 
технічний стан навантажувачів який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праці в 
встановленому порядку.

На ТТЗ (навантажувачі) які використовуються при експлуатації, є паспорти та експлуатаційна 
документація від заводів виробників (інструкція з експлуатації).

При прийомі на роботу всі працівники, згідно з вимогами Положення про навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, під розпис в спеціальних журналах проходять необхідні інструктажі 
(вступний, на робочому місці, повторний, при необхідності цільовий) де працівників ознайомлюють 
з умовами праці, наявністю на робочих місцях небезпечних, шкідливих виробничих факторів.

Наказом №77 від 14.08.2013 року призначено відповідальну особу за безпечну експлуатацію 
газового господарства підприємства -  Гончаренка Анатолія Миколайовича.

Наказом №40 від 30.09.2013 року призначено відповідальну особу за електрогосподарство -  
Гончаренка Анатолія Миколайовича.



Навчання та перевірку знань законів та нормативно -  правових актів з питань охорони праці
пройшли:

Директор технічний -  Воронцов Ігор Григорович

НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №81-1013-20 від 23 жовтня 2020 року. Загальний 
курс з охорони праці.
НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №157-П, посвідчення № 25259759 від 23 жовтня 
2020 року. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки;

Інженер -  енергетик - Гончаренко Анатолій Миколайович

ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №983 від 04 грудня 2020 року, посвідчення №122390. 
НПАОП 0.00-1.76-15.(Правила безпеки систем газопостачання)
ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №987 від 04 грудня 2020 року, посвідчення №122411. 
НПАОП 0.00-1.81-18: (Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском)
НВЦ «Професійна безпека» Протоколи №81-0319ЕЛ-2020 та№81-0319ВЕЕН-2020 від 22 
жовтня 2020 року, посвідчення №0319-22-2020. V група до та понад 1000В. НПАОП 40.1-
1.21-98 ПБЕЕС. НПАОП 40.1-1.07-01 ПЕЕЗ. Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів -  ПТЕЕС. Правила улаштування електроустановок -  ПУЕ. 
НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №157-П, посвідчення № 25259773 від 23 жовтня 
2020 року. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки;
НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №81-1013-20 від 23 жовтня 2020 року. Загальний 
курс з охорони праці.

Провідний інженер з обслуговування технологічного устаткування -  Петречко Максим Петрович

- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1073 від 18 грудня 2020 року, посвідчення №123048. 
НПАОП 0.00-1.81-18; (Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском)

- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1067 від 18 грудня 2020 року, посвідчення №122963. 
НПАОП 0.00-1.76-15.(Правила безпеки систем газопостачання)

- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1080 від 23 грудня 2020 року, посвідчення №123165. (IV 
група до 1000В). НПАОП 40.1-1.21-98. НПАОП 40.1-1.32-01. НПАОП 40.1-1.07-01. 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки.

- НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №81-1013-20 від 23 жовтня 2020 року. Загальний 
курс з охорони праці.
НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №157-П, посвідчення № 25259763 від 23 жовтня
2020 року. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки;

І
Майстер з ремонту електроустаткування -  Кольба Юрій Вікторович

- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1080 від 23 грудня 2020 року, посвідчення №123163. (IV 
група до та вище 1000В). НПАОП 40.1-1.21-98. НПАОП 40.1-1.32-01. НПАОП 40.1-1.07- 
01, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної 
безпеки.

- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1073 від 18 грудня 2020 року, посвідчення №123050, 
НПАОП 0.00-1.81-18; (Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском)
ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1067 від 18 грудня 2020 року, посвідчення №122965. 
НПАОП 0.00-1.76-15.(Правила безпеки систем газопостачання)

Слюсар ремонтник -  Дубовицький Євген Анатолійович



- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1072 від 18 грудня 2020 року, посвідчення №123029. 
НПАОП 0.00-1.81-18 Обладнання що працює піл тиском;

- ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1066 від 18 грудня 2020 року, посвідчення №122946, 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила систем газопостачання;
ДНКК «МОНОЛІТ» Протокол №1081 від 23 грудня 2020 року, посвідчення №123186, 
НПАОП 40.1-1.21-98, НПАОП 40.1-1.32-01. НПАОП 40.1-1.07-01, Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правила пожежної безпеки;

Інженер з охорони праці -  Чемикос Станіслав Володимирович

НВЦ «Професійна безпека» Протоколи №81-0319ЕЛ-2020 та №81-0319ВЕЕН-2020 від 22 
жовтня 2020 року, посвідчення №0319-22-2020, IV група - інспект. особи. НПАОП 40.1- 
1.21-98 ПБЕЕС, НПАОП 40.1-1.07-01 ПЕЕЗ, Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів -  ПТЕЕС, Правила улаштування електроустановок -  ПУЕ.

- НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №81-1013-20 від 23 жовтня 2020 року. Загальний 
курс з охорони праці.
НВЦ «Професійна безпека» - Протокол №157-П, посвідчення № 25259772 від 23 жовтня 
2020 року. Навчання та перевірка знань з питань пожежної безпеки;

Працівники в повному обсязі (згідно з галузевими нормами) забезпечені на підприємстві 
спецодягом, спецвзуттям. індивідуальними засобами захисту (спецодяг, захисні окуляри, респіратори 
та іншими 313).

Матеріално-технічна база відповідає вимогам чинного законодавства з питань охорони праці.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю 
служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М. Черниш
(ініціали та прізвище)

рація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
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