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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «НК Газсервіс»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Кривий Ріг, вул. Конституційна, 7В .Є Д РП 0У  34062908__________________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Кузьменко Віталій Анатолійович -директор______________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

телефон: (056)922530 , тел./факс: (056)922530, 0673652524,_________е-іпаі1:еа25егуІ5@і.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи-підприємства: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;
зберігання балонів та інших ємностей на об’єктах підприємства, які розташовані у__________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
м. Кривий Ріг, вул. Конституційна,7В та вул.Косіора,! 17_________________________________ •

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компранія»ГАРДІАН» строк дії Договору 
з 00год.ООхв.ЗО червня 2018 року по 00год.00хв.29 червня 2019року номер ЦВО-18-4110-ДН-502 
від 07 червня 2018року по вул.Конституційна. 7В та Товариство з додатковою відповідальністю 
«ДОМ ІНАНТА» строк дії Договору з 04жовтня 2 0 17року по ОЗжовтня 2018року № 0024УДН 
від07вересня2017року по вул.Косіора,! 17_______________________________________________________

(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, Кузьменко Віталій Анатолійович, директор TOB «НК Газсервіс»_________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи ) 
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: зберігання балонів та ємностей зі стисненим, зрідженим газом (метан, 
пропан)________________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
Для наповнення балонів та ємностей стисненим, зрідженим газом підприємством укладено 
Договір з ПП «Нафтатранссервіс».
Кількість робочих місць - 5. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

з_5_____________________________________________________________________________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Кількість будівель і споруд -  2_________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Особи, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки, які пройшли навчання:



Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне
страхування». «Про об’єкти підвищенної небезпеки», та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів у КП «Навчально-курсовому комбінаті» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від!6.08.2017р. 
№8/48:
Директор підприємства Кузьменко В.А.
Майстер Науменко Ю .М. комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно протоколу від 22.03.2018р.№3/94

«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» НПАОП 0.00-1.59- 
87 та перевірку знань у ТОВ «Навчально-курсовий центр «М оноліт» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 16.08.2017р.№8/45: 
Директор підприємства Кузьменко В.А.
Майстер Науменко Ю .М. комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно протоколу від 22 .03.2018р.№3/74.

«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11- 
85 та перевірку знань у ТОВ «Навчально-курсовий центр «М оноліт» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 23.08.2017р.№8/80: 
Директор підприємства Кузьменко В.А.
Майстер Науменко Ю .М. комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно протоколу від 23 .08.2017р.№8/81_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки,

Наказом по підприємству від 14.12.2015р. № 26 функції служби охорони праці в порядку 
сумісництва виконує менеджер підприємства Лотніков Д.О.-пройшов навчання:
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про о б ’єкти підвищенної небезпеки», та прийнятих відповідно до них 
нормативно-правових актів у КП «Навчально-курсовому комбінаті» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу віді 6.08.2017р. 
№8/48.
«Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють п ідтиском » НПАОП 0.00-1.59- 
87 та перевірку знань у ТОВ «Навчально-курсовий центр «М оноліт» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 16.08.2017р.№ 8/45. 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11- 
85 та перевірку знань у ТОВ «Навчально-курсовий центр «М оноліт» комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно протоколу від 23.08.2017р.№8/80:

наявністю служби охорони праці,

Наказом № 3 від 04.12.2017року призначена комісія з перевірки знань з питань охорони праці:
- директор Кузьменко В.А.
- менеджер Лотніков Д.О.
- майстер Науменко Ю .М.

Наказом № 8 від 14.12.2017року по підприємству TOB «НК Газсервіс» затверджене:
«Положення про службу охорони праці»;
Наказом № 4 від 06.12.2017року по підприємству TOB «НК Газсервіс» затверджене:
«Положення про порядок проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони 
праці»;
Наказом № 6 від 13.12.2017року по підприємству ТОВ «НК Газсервіс» затверджені:



Перелік інструкцій з охорони праці;
План-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
Інструкції з охорони праці для наповнювачів балонів газом;
Наказом № 6 від 01.03.201 8року по підприємству ТОВ «НК Газсервіс» затверджені:
Посадові інструкції для директора, менеджера, майстра.
Працівники підприємства проходять навчання у відповідності затверджених «Положення про 
порядок проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці» та План- 
графіка проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

В наявності експлуатаційна документація:паспорти та інструкції з експлуатації.
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці:
1 .Закон України «Про охорону праці» від 14.10.92 № 2695-ХІІ зі змінами №  2249-УІІІ від 
19.12.2017р.
2. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці», затверджене Держкомітетом України по нагляду за охороною праці 26.01.05.№ 15 
(НПАОП 0.00-4.12-05).
З.Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
4.Кодекс цивільного захисту України від 01.10.2012р. №  5403-У1
5.3акон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
6.«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», затверджена 
Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.1985р. (НПАОП 0.00-5.11-85)
7.«Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві», затверджено постановою Кабміну від 30 .11.2011р. № 1232
8.»Положення про розробку інструкцій з охорони праці», затверджене наказом Держкомітету 
України з нагляду за охороною праці від 29.01,1998р.№ 9 (НПАОП 0.00-1.59-87).
9.«Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»(НПАОП 0.00- 
1.59-87).

На підприємстві існує куточок з охорони праці, оснащений стендами з охорони праці, 
навчальними посібниками.
М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.__________________________________________________________________________

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

У відповідності з «Положенням про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» НПАОП 0.00-4.01-08 та 
«Нормам безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам нафтогазової промисловості» НПАОП 0.00-3.16-12. 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту (респіратор газопилозахисний. каска захисна), які були придбані у січні 2018 року: 
Наповнювач балонів Руденко Роман Володимирович -  костюм (на 12міс.). чоботи кирзові (на 
12міс.). рукавиці (на Зміс.), каска захисна (до зносу) плащ (черговий). Узимку додатково: куртка 
утеплена (на Збміс.), штани утеплені (на Збміс.), чоботи утеплені (на Збміс.), рукавички утеплені 
(на 12 міс.)
Наповнювач балонів Тесленко Дмитро Володимирович -  костюм (на 12міс.). чоботи кирзові (на 
12міс.), рукавиці (на Зміс.), каска захисна (до зносу) плащ (черговий). Узимку додатково: куртка 
утеплена (на Збміс.). штани утеплені (на Збміс.). чоботи утеплені (на Збміс.). рукавички утеплені 
(на 12 міс.)
Наповнювач балонів Демчишин Віктор Іванович- костюм (на 12міс.). чоботи кирзові (на 12міс.). 
рукавиці (на Зміс.). каска захисна (до зносу) плащ (черговий). Узимку додатково: куртка утеплена



(на Збміс.), штани утеплені (на Збміс.). чоботи утеплені (на Збміс.), рукавички утеплені (на 12 
міс.)
Наповнювач балонів Коротич Сергій Григорович- костюм (на 12міс.), чоботи кирзові (на 12міс.). 
рукавиці (на Зміс.), каска захисна (до зносу) плащ (черговий). Узимку додатково: куртка утеплена 
(на Збміс.). штани утеплені (на Збміс.), чоботи утеплені (на Збміс.), рукавички утеплені (на 12
міс.)_____ _________________ ________ ________________________________________ :______________________

засобами індивідуального захисту

В .А.Кузьменко _  
(ініціали та прізвище)

Ш 2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпращ ^ / ^ ^ ^ О^^р. N

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, устаткування 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.


