
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 
вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ>

(для юридичної особи: найменування
33024, м. Рівне, вул. Макарова, 44а ________________________________________________________

юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
Код ЄДРПОУ 34781258, 47.30 —  роздрібна торгівля пальним________________________________

податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Директор Хомич Олег Володимирович_____________________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
0362 68-33-50________________________________________________________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

1. АЗС №2 м. Рівне, вул. М линівська.18: 11. АЗС № 14 Хмельницька обл. м. Славута, вул.
2. АЗС №3 смт. Зарічне, вул. Аерфлотська. 5а; Миру. 89а;
3. АЗС №4 смт. Рокитне. вул. І.Франка. 12-а; 12. АЗС № 15 Львівська обл. м. Броди, вул.
4. АЗС №5 смт. Володимирець. вул. Соборна. 2-а; Привокзальна. 1;
5. АЗС №6 м. Радивилів. вул. О .Невського. 73-6; 13. АЗС № 16 м. Рівне, вул. Макарова,44а;
6. АЗС №7 м. Костополь. вул. Бурова. 19-а; 14. АЗС № 17 Чернігівська обл. м. Корюківка. вул.
7. АЗС №8 смт. Степань. вул. Ш евченка. 93-а; Г.Костюк. 16а.;
8. АЗК №  11 м. Сарни, вул. Ковельська. 20; 15. АЗК №  18м. Рівне, вул. Князя Володимира. 109;
9. АЗС №  12 м. Вараш. вул. Комунальна. 15: 16. АЗС № 19 Х мельницька обл. м. Нетішин. вул.
10. АЗС №13 Волинська обл. м. Рожище. вул. Промислова. 1/6а.
Чайковського. 22;

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів 
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особамі 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ «Українська пожежно-страхова компанія» б/і 
від 11.11.2016 р., б/н від 03.11.2016 р. (2 договори), б/н від 12.07.2016 р., б/н від 01.07.2016 р., б/* 
від 21.06.2016 р (6 договори)., б/н від 23.05.2016р., б/н від 07.04.2016 р. (З договори) -  строк дії 1 
рік, ТОВ «Страхова компанія «Київ-Ре» № 67/9984 від 01.07.2016р. -  строк дії 1 рік.

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

Я, Хомич Олег Володимирович__________________________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над 
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.___________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх

марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
13 (тринадцять) робочих місць, ЗО (тридцять) працівників______________________________

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує

підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

структурних підрозділів)



Інші відомості:
1. Начальник АЗС №2 Церковний О.І.:
2. Начальник АЗС №3 Віднічук I.A.;
3. Начальник АЗС № 4 Круленко K.M.;
4. Начальник АЗС №5 Симонюк А.І.;
5. Начальник АЗС №6 Кошелюк B.C.;
6. Начальник АЗС №7 Правосуд О.І.;
7. Начальник АЗС №8 Здолбицький Л І.;
8. Начальник АЗК № 11 Саковець Г.І.;

9. Начальник АЗС №  12 Захарчук М.К.;
10. Начальник АЗС №13 Мороз О .О.;
11. Начальник АЗС №  14 Лавренко Д.В.;
12. Начальник АЗС №  15 Онищенко О.В.;
13. Начальник АЗС №  16 Церковний О.І.;
14. Начальник АЗС № 17 М алиш В.Л.:
15. Начальник АЗК №  18м. ГІолюхович О.C.;
16. Начальник АЗС № 19 Ю зепольський В.С ..

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки,
Наказ № 81 від 29 жовтня 2015 року «Про створення служби з охорони праці ТОВ________

наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань 
«ЗАХІДЕІІЕРГОПОСТАЧ» та призначення керівника» -  Семенова М.М., наказом № 88 від 29 

жовтня 2015 року «Про затвердження інструкцій», затверджено інструкції з охорони праці при 
виконанні даного виду робіт, проводиться спеціальне навчання з охорони праці відповідно до 
наказу № 87 від 29 жовтня 2015 року "Про організацію та проведення на підприємстві 
спеціального навчання з питань охорони прані» та наказу №. 244/1 від 18 листопада 2015 року 
"Про створення комісії для перевірки знань працівників ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ» з 
питань охорони праці та призначення Голови комісії" у складі голови -  директора Товариства 
Хомича О.В. (посвідчення № 4498-146-16 від 18.11.2016 р.), членів комісії: інженер з ОП Семенов 
М.М. (посвідчення № 4745-157-16 від 02.12.2016 р.), начальника АЗС Полюховича О.С. 
(посвідчення № 4084-133-16 від 28.10.2016 р.), протоколи № 1, 2, 3, 4 від 01.11.2016 року, № 5, 
6,7,8 від 02.11.2016 року, №10 від 03.11.2016 року засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці.

охорони праці, експлуатаційної документації,
Усі АЗС Товариства «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ» укомплектовані засобами індивідуального

засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
захисту та обладнанням дйя роботи на висоті (драбини, страхові канати, запобіжні пояси, 
спеціальний одяг, карміни, каски, рукавиці. Товариство забезпечене в повному обсязі

документами та навчально-методичною документацією______________
.теріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

О.В.Хомич
(ініціали та прізвище)

«06» березня 2017 року

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів 

господарювання в управлінні Держпраці у Рівненській області 

___________________ 20__ р. N ____________________________ .

| Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАР Е Є€ ТРОВАНО


