
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
найменування юридичної особи; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СВ ТРАНСГАЗ»
місцезнаходження: вулиця Енергетиків, будинок 1 А, село Велика

Омеляна, Рівненський район. Рівненська область, 35360
код згідно з ЄДРПОУ: 33683252
прізвище, ім'я та по батькові керівника: ХОМИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ
номер телефону: (067) 364 06 04
адреса електронної пошти: sv-transgaz@ukr.net

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки): вулиця Енергетиків, будинок 1 А, 
еело Велика Омеляна, Рівненський район. Рівненська область, 35360.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Договір страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди не укладався

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний 
аудит з охорони праці не проводився

Я, ХОМИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ, цією декларацією підтверджзло 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. Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації 
(застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі (п. 6 Додатку 7):

- Колонка паливороздавальна НОУА-А 2.2, зав. № 1765, 2020 року
виготовлення, Україна;

- Колонка паливороздавальна НОУА-А 2.2, зав. № 1809, 2020 року
виготовлення, Україна;

- Резервуар наземний односекційний стальний горизонтальний для
зберігання нафтопродуктів об’ємом 50 м̂ , зав. № 1, заказ №61593.

На території виробничої бази розміщені адміністративні, виробничі, 
складські, побутові приміщення, тощо.
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До організації і - виконання робіт з безпечної експлуатації заявленого 
устаткування підвищеної небезпеки залучено З особи.

Інші відомості:

Керівництво системою управління охороною праці виконує директор 
Хомич І.В., який пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Наказом від 22.07.2020 № 21 відповідальним за охорону праці на ТОВ СВ 
«Трансгаз» призначено оператора Романюка Сергій Борисовича, який пройшов 
навчання і перевірку знань з питань охорони праці в ОКП «Обласний учбово- 
курсовий комбінат ЖКГ» Житомирської обласної ради (протокол від 19.03.2020 
№ 27-Г.

На підприємстві функціонує система управління охороною праці:
- призначені посадові особи, яким згідно посадових інструкцій визначені 

права, обов’язки, відповідальність, взаємовідносини з питань охорони праці;
- розроблене та затверджене «Положення про службу охорони праці»;
- розроблене та затверджене «Положення про проведення навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці»;
- заведена необхідна документація, тощо.

Відповідно до Закону України «Про охорону праці» для виконання 
правових, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально- 
профілактичних заходів щодо запобігання шкідливих і небезпечних факторів, 
характерних для підприємства, розроблені та затверджені наступні нормативно- 
правові акти з охорони праці:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту,
- Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці;
- Програма вступного інструктажу по охороні праці;
- Програма первинного інструктажу по охороні праці.

На підприємстві ведуться журнали з питань охорони праці:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал обліку інструкцій з охорони праці;
- журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- журнал реєстрації перинного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації осіб, що постраждали від нещасних випадків;
- інші журнали.



На підприємстві наказом від 04.01.2015 № 1 створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: голова 
комісії -  директор Хомич І.В., члени комісії -  головний інженер Іванчук І.В., 
енергетик Ткачук Т.Ю. Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці.

Складений та затверджений перелік робіт підвиїцено небезпеки, для 
виконання яких потрібне спеціальне попереднє навчання та щорічна перевірка 
знань з охорони праці.

На підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції та інструкції 
з охорони праці по професіям та видам робіт:

- Інструкція з охорони праці для оператора автозаправної станції;
- Інструкція з охорони праці по безпечному прийманню нафтопродуктів на

АЗС;
- Інструкція з охорони праці по ручному відбору проб та виміру рівня 

палива в резервуарах і автоцистернах на АЗС;
- Інструкція з охорони праці для товарознавця автозаправної станції;
- Інструкція з охорони праці черговому оператору про порядок дій у разі 

виникнення надзвичайних ситуацій;
- Інструкція з охорони праці для диспетчера;
- Інструкція з охорони праці для електромеханіка (електромонтера) по 

ремонту та налагодженню обладнання на АЗС та АГЗП;
- Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті та інші.

Безпека експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки забезпечується:

- наявністю навченого та атестованого експлуатаційного та обслуговуючого 
персоналу;

- наявністю та веденням експлуатаційної документації та відповідних 
інструкцій з охорони праці;

- дотриманням під час експлуатації устаткування підвищеної небезпеки 
вимог відповідних нормативно-правових актів з питань охорони праці та 
промислової безпеки, а також виробничих інструкцій і інструкцій з охорони 
праці;

- проведенням технічних оглядів та експертного обстеження устатковання у 
встановлені терміни;

- забезпеченням умов для виконання відповідальними працівниками, 
обслуговуючим персоналом своїх обов’язків.

До виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації заявленого 
устаткування підвищеної небезпеки допущено персонал, який пройшов навчання і 
перевірку знань у спеціалізованих навчальних закладах -  ОКП «Житомирський 
обласний учбово-курсовий комбінат ЖКГ» Житомирської обласної ради, м. 
Житомир -  протокол від 19.03.2020 № 27-Г.

Вступні, первинні, цільові інструктажі та стажування на робочих місцях 
проводяться згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про



порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» за 
затвердженими програмами. Журнали обліку проведення інструктажів, реєстрації 
інструкцій з охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці ведуться 
відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05.

Устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатується на підприємстві 
утримується у справному стані, в наявності паспорти встановленої форми на 
устатковання, керівництва з експлуатації та обслуговування.

Підприємство забезпечене технічними засобами, необхідними для якісного 
виконання заявлених робіт та експлуатації устатковання підвищеної небезпеки.

Підприємство має необхідну кількість експлуатаційного, обслуговуючого та 
ремонтного персоналу.

На підприємстві створено необхідні санітарно-побутові умови для 
нормальної роботи працюючих, проведена атестація робочих місць за умовами 
праці.

На підприємстві організовано проведення первинних і періодичних 
медичних оглядів працівників згідно з вимогами наказу МОЗ України № 246 від 
21.05.07 р .

На роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також 
роботах, пов’язаних із забрудненням працівникам видаються безкоштовно, за 
встановленими нормами, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту та здійснюються доплати, згідно з чинним 
законодавством.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СВ Трансгаз» має необхідну 
нормативно-правову документацію з охорони праці та промислової безпеки. В 
наявності є окреме приміщення для проведення навчальних заходів, де 
зберігаються інструкції з охорони праці, виробничі інструкції, положення, 
порядки, програми та переліки з питань охорони праці.

І.В. хомич
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у^^}^рналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпрар^ Д 20і2̂. №___ .

Упї?рг.л1ннк .Г'йржпряці у  Рівненській області | 
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Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробк_\ персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів. \статкованнч 
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються віл його прийнят-гя та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають віл.міткл в 
паспорті.


