
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЕЛ ОЙЛ"
ГТОВ "ЕКСЕЛ ОЙЛ"Т________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33024, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 442Д, офіс 308; 
43І5417І; директор, МАРЦЕНКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА; тел. 067- 
3005646:_____________________________ ____________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
exelleloil (О) gmail.com_________________________________________________

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;
АЗС з АГЗП №2 Рівненська обл., Коренького р-ну, с. Новий Корець, вул.. Об’їздна, 
1; АЗС з АГЗП №5 с. Межиріч, Острозького р-ну, вул. Хутірська,22; №7 
Кисорицька с/р, а/д Київ-Ковель-Ягодин 258 км+200м Рокитнівського р-ну. 
Рівненська обл.: АЗС з АГЗП №11с/р,Малолюбашанька,АЗС, а/д Городище-Рівне- 
Старокостянтинів, км 124, Костопільського р-ну. Рівненська обл.: АЗС з АГЗП 
АЗС№13 с. Пустоіванне, Радивилівського р-ну. Рівненська обл., вул. 
Першотравнева,1а: АЗС з АГЗП №20 Козинська с/р, а/д Київ-Чоп, 406 км+700м,
Радивилівського р-ну. Рівненська обл.________________________________________

(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 № 00-1211/20 від12.03. 2020 р, «Страхова компанія «Кредо» до 12.03,
2021 р,

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

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

Я, МАРЦЕНКОВСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА, директор ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЕЛ ОЙЛ"
(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:

> технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме:
• обладнання, призначене для експлуатації в потенційно 
вибухонебезпечному середовищі, а саме:
АЗС з ЛГЗП №2 Рівненська обл., Корецького р-ну, с. Новий Корець, вул.. ОбЧздна,
її
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 76, 1999 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 107, 1999 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 108, 1999 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 109, 1999 року 
виготовлення, Україна;
- паливороздавальна колонка типу МРО ЗК-І/ 4/2-4, заводський № 510963, 2000 
року виготовлення, Німеччина;
- паливороздавальна колонка типу МРВ ЗК-І/ 4/2-4, заводський № 552792, 2000 
року виготовлення, Німеччина;
- паливороздавальна колонка типу СІ 1-11.РРО, заводський № 180500/031, 2009 
року виготовлення, Швеція;
АЗС з АГЗП М5 с. Межиріч, вул. Хутірська,22: Острозького у-ну. Рівненська обл:
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.Н, заводський № 106, 2002 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.Н, заводський № 108, 2002 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-35/2.Н22500.Н, заводський № 176, 2002 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-35/2.П22500.П, заводський № 175, 2002 року 
виготовлення, Україна;
- паливороздавальна колонка типу М2 6108-Н-и, заводський № 970К01299, 2003 
року виготовлення, Хорватія;
- Паливороздавальна колонка типу MZ 6065, заводський Хя 970К01310, 2003 року 
виготовлення, Хорватія;
- колонка газороздавальна типу АСТРА-2-09, заводський Хя191002, 2019 року 
виготовлення 2003, Україна;
АЗС з АГЗП Хя7 Кисорицька с/р, а/д Київ-Коеель-Ягодин 258 км+200м 
Рокитніеського у-ну. Рівненська обл.:
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 148, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 154, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 156, 2004 року 
виготовлення, Україна;



-  резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 157, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6108, заводський № 970К01804, 2004 року 
виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6108, заводський № 970К01817, 2004 року 
виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6065, заводський Хя 970К01842, 2004 року 
виготовлення, Хорватія;
- роздавальна колонка типу АСТРА-2-07, заводський №170219, 2017 року 
виготовлення, Україна;
ЛЗС з ЛГЗП XqII  с/р,Малолюбашанька,АЗС, а/д Город ище-Рівне-
Старокостянтинів, км 124, Костопільського р-ну. Рівненська обл.:
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 225, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 236, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 237, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський № 238, 2004 року 
виготовлення, Україна;
-  паливороздавальна колонка типу MZ 6108, заводський № 970К02234, 2005 року 
виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6108, заводський Хя 970К02239, 2005 року 
виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу BMP511.SP, заводський Хя 1482/12, 2012 року 
виготовлення, Чехія;
ЛЗС з АГЗП ЛЗСХяІЗ с. Пустоіванне, Радивилівського р-ну. Рівненська обл., вул. 
Першотравнева,1а:
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 460, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 461, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 459, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П22500.П, заводський Хя 462, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6108-H-U, заводський Хя 970К02501, 2005 

року виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6108-H-U, заводський Хя, 970К02533, 2005 
року виготовлення, Хорватія;
ЛЗС з ЛГЗПХя20 Козинська с/р, а/д Київ-Чоп. 406 км+700м, Радивилівського р-ну. 
Рівненська обл:
-резервуар двостінний типу РГС-25.П.2500.П.0.0.00, заводський Хя 333, 2004 року 
виготовлення, Україна;
-резервуар двостінний типу РГС-25.П.2500.П.0.0.00, заводський Хя 332, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- резервуар двостінний типу РГС-25.П.2500.П.0.0.00, заводський Хя 75, 2004 року 
виготовлення, Україна;



-  резервуар деостінний типу РГС-25.П.2500.П.0.0.00, заводський № 294, 2004 року 
виготовлення, Україна;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6108, заводський № 970К03954, 2007 року 
виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6008, заводський № 970К03962, 2007 року 
виготовлення, Хорватія;
- паливороздавальна колонка типу MZ 6065, заводський № 970К03965, 2007 року 
виготовлення, Хорватія;
- газороздавальна колонка ADAMOV -  SYSTEMS типу 8991.622/LPG, заводський № 
1709/06, 2006року виготовлення, Чехія;
•  посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, в складі:

АЗС з АГЗП №2, Рівненська обл., Корецького р-ну, с. Новий Корець, вул.. 
Об’їздна, 1: е складі:
- Резервуар для ЗВГ (V=4.85m )̂, заводський №23685, 2005 року виготовлення, Чехія;

-  Резервуар для ЗВЕ (V=4.85m ), заводський№23690, 2005року виготовлення, Чехія;
АЗС з АГЗП J\h5 с. Межиріч, Острозького р-ну, вул. Хутірська,22

- Резервуар для ЗВГ (V=^4.85jh), заводський №223689, 2005 року виготовлення, Чехія;
- Резервуар для ЗВГ (V=4.85м^), заводський №223688, 2005року виготовлення, Чехія;

АЗС з АГЗП №27 Кисорицька с/р, а/д Київ-Ковель-Ягодин 258 км+200м 
Рокитніеського р-ну. Рівненська обл:
- Резервуар ЗВГ-10Н.1-ПХЛ1 (V=9,96jh), заводський №220 78, 2017 року
виготовлення, Україна;

АЗСзАГЗП№2і 1 с/р,Малолюбашанька,АЗС,а/д Городище-Рівне- 
Старокостантинів, км 124, Костопільського р-ну. Рівненська обл.
- Резервуар для ЗВГ (V=4.85m )̂, заводський №223564, 2005 року виготовлення, Чехія;
- Резервуар для ЗВГ (V=4.85м^), заводський №223569, 2005 року виготовлення, Чехія;

АЗС з АГЗП №220 Козинська с/р, а/д Київ-Чоп, 406 км+700м, 
Радивилівського р-ну. Рівненська обл:
- Резервуар для ЗВГ ( V=4.85 м ), заводський №226600, 2006 року виготовлення, 
Чехія;
- Резервуар для ЗВГ ( V=4.85 ), заводський №226604, 2006 року виготовлення,
Чехія,

(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,
загальна кількість працівників - 56/ чол„ в тому числі виконують роботи
підвищеної________________ _______ небезпеки-_______________________ 56^ол.
_________________________ 36̂ ____________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офіс за адресою: 33024, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 
442Д, офіс 308.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці. ______________



(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСЕЛ ОЙЛ" 
Марценковська Н.В., яка пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 07.09.2018 № 120, посвідчення № 3927-120-18; 
пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявила потрібні знання «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Загальних правил 
вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і
нафтопереробних виробництв», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Типової інструкції з організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в 
комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 17.09.2018 № 
120/д, посвідчення № 3927-120/д-18.)________________________________

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказ №13 від 14.01.2020р. «Про створення служби з охорони праці», керівником 
служби охорони праці призначено інженера з охорони праці Черначука А.С., який 
пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 14.02.2020 № 8; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «НОН під час роботи з 
інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці 
в Рівненській області, протокол від 14.02.2020 № 8; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції 
з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 14.02.2020 №8; Наказ №14 від 
14.01.2020р. «Про розробку та затвердження Положення про службу охорони 
праці»; Наказ №15 від 14.01.2020р. «Про затвердження Положення про систему 
управління охороною праці»; Наказ №18 від 15.01.2020р. «Про затвердження 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»; Розпорядження №32 від 
16.01.2020р. «Про призначення відповідальноТ особи», призначено відповідальною 
особою за проведення газонебезпечних робіт Ткаченко А.В. (інженер з експлуатації 
обладнання газових об’єкті) , який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області посвідчення №5599-163-18, протокол №163 від 
09.11.2018; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання 
«Правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних



пристроїв і відповідного обладнання», «Правил безпеки систем газопостачання», 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
«Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення 
№5599-163/в-18, протокол №163/в від 09.11.2018; пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці на автотранспорті» в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області, посвідчення №5599-163/6-18, протокол №163/6 від 05.11.2018

наявність служби охорони праці,
На ТОВ "ЕКСЕЛ ОИЛ" розроблені та введені в дію наказом по підприємству 
Положення з охорони праці , а також введені в дію посадові інструкції на 
керівників та фахівців, інструкції з охорони праці №34 від 16.01.2020р, в тому числі
інструкція № 17 при проведені газонебезпечних робіт.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
на професії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з 
урахуванням специфіки підприємства. Перелік посадових інструкцій персоналу та
перелік інструкцій з охорони пращ затверджені наказом по підприємству.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з 
питань охорони праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.

Наказом №39 від 16.01.2020р. створена комісія для проведення перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань
Голова комісії; Марценковська Н.В. -  директор
(пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявила потрібні знання
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 07.09.2018 № 120, посвідчення № 3927-120-18; пройшла 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявила потрібні знання «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», «Загальних правил вибухобезпеки для 
вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних 
виробництв», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями», «Типової інструкції з організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт 
на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском», «Правил безпеки систем газопостачання» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 17.09.2018 № 120/д, посвідчення № 
3927-120/Д-18.)



Члени комісії: Харитонов С.А. -  заст. директор
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання 

законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №1471-48-18, протокол №48 від 20.04.2018; пройшов навчання 
в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання» в комісії Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення 
№1471-48/в-18, протокол №48/в від 20,04.2018; пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві» в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №1471-48/6-18, протокол №48/6 від 16.04.2018; пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного . виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №6812-173-18, протокол №173/5 від 16.11.2018).
_________ Черначук А.С. -  інженер з ОП
(пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 14.02,2020 № 8; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «ПОП під час роботи з 
інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці 
в Рівненській області, протокол від 14.02.2020 № 8; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції 
з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезцечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 14.02.2020 № 8);
__________Ткаченко А.В. -  інженер з експлуатації обладнання газових об’єктів
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезцеки в комісії Управління Держпраці у Рівненській області посвідчення 
№5599-163-18, протокол №163 від 09.11.2018; пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил ОП під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Типової інструкції з організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №5599-163/в-18, протокол №163/в від 09.11.2018: пройшов



навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №5599-163/6-18, 
протокол №163/6 від 05.11.2018).
__________Дворак М.Ю. -  енергетик

(пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області посвідчення №473-20-19, протокол №20 від 
04,10.2018; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-
технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції з організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного . виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області посвідчення №473-20-6-19, протокол №20-6 від 04.10.2018);

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, перелік яких, затверджений_____

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
директором; персонал забезпечений засобами захисту, які відповідають вимогам 
чинних нормативних актів. Засоби колективного та індивідуального захисту. 

^ технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації.
На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного, 
позапланового інструктажів, ведуться журнали, .

Підприємство забезпечене:
- засобами індивідуального захисту: спецодягом, спецвзуттям: комбінезон

бавовняний, черевики шкіряні.
Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять 

періодичну перевірку у встановлені терміни.
Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.
Роботи підвищеної небезпеки проводяться в спецодягу, спецвзутті з 

використанням сеціального інвентаря (газоаналізатора, протигаза ізолюючого).
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та 

психофізіологічну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.

Підприємство л^Ьзпечено нормативно-правовою та матеріально технічною
базою .

І^бази навчально-методичного забезпечення) 
Н.В. Марцековська 
(ініціали та прізвище)



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці _________  20__р. № ________________ ЗЦ! V і

За № сл_̂ ,лгг', ВІД«

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.


