
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 
’’ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ"
(ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ")__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33024, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ МАКАРОВА, будинок 44А; 
34781258; Директор - ХОМИЧ ОЛЕЕ ВОЛОДИМРІРОВИЧ: тел. ( 0362 )40-04-86: 
ofisolas@gmail.com____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

Автозаправний комплекс з пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, 
адміністративних приміщень та АЕЗП: Рівненська обл., рівненський район, 
Шпанівська сільська рада за межами населених пунктів масив Свободи Х»!

(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:

ПрАТ «СК» ІНТЕР-ПЛЮС», 03.07.2020, №>1775.115.47-20 від 03.07.2020
(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, Директор - ХОМИЧ ОЛЕЕ ВОЛОДИМИРОВИЧ____________________
(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:________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

> технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (пункт 17, додатку 6), а саме:

• Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації 
(застосування) у  потенційно вибухонебезпечному середовищі, (пункт 6 
додатку 7 порядку)

- Резервуар горизонтальний стальний РЕС-35 Х24, інвентарний Х« 1704, 
заводський Хоб/н, країна виробник -  Україна, рік виготовлення -  2019;

- Резервуар горизонтальний стальний РЕС-35 Х»2, інвентарний Х2 1702, 
заводський Х°б/н, країна виробник -  Україна, рік виготовлення -  2019;
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- Резервуар горизонтальний стальний РГС-25 №1, інвентарний № 1701, 
заводський №б/н, країна виробник -  Україна, рік виготовлення -  2019;

- Резервуар горизонтальний стальний РГС-25 №3, інвентарний № 1703, 
заводський №б/н, країна виробник -  Україна, рік виготовлення -  2019;

- Газороздавальна колонка моделі BMP 512SXP/LPG, заводський № А/13 
3011/19, країна виробник -  Чехія, рік виготовлення -  2019;

- Колонка паливо-роздавальна моделі HELIX 6000 44-44-НН, серійний X« 40- 
1023902, заводський Х2 WC102437, країна виробник -  Великобританія, рік 
виготовлення -  2020;

- Колонка паливо-роздавальна моделі HELIX 6000 44-44, серійний Х» 40- 
1023890, заводський Х» WC102437, країна виробник -  Великобританія, рік 
виготовлення -  2020;

• посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МІІа, крім автомобільних 
.газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива (пункт 
9 додатку 7 порядку):

- Резервуар ЗВГ-25.П.1.-УХЛ1 ТУ У 28.2-32276928-003:2009,, заводський 
Х°2808, країна виробник -  Україна, рік виготовлення -  2019;

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

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

офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 33024, Рівненська обл., 
місто Рівне, ВУЛИЦЯ МАКАРОВА, будинок 44А____________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Директор - Хомич о .в., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і 
виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, 
протокол Хо 146 від 13.11.2017, посвідчення Х2 4498-146-16; пройшов навчання в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол Х» 295 від 02.11.2018, посвідчення Х» 5837-295-18): 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил 
систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, 
протокол Х» 160 від 02.11.2018, посвідчення Х» 5354-160-20; ; .



Розроблено та затверджено наказом:
- Наказ №27 від 13.03.2018р. «Про суміщення посад». Функції служби охорони 

праці покладено на Гичуна Максима Дмитровича, який пройшов навчання в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області., протокол № 146 від 13.11.2017, посвідчення 
№4458-146-17.

- Наказ №103 від 01.08.2018 «Про затвердження «Положення про навчання з 
питань охорони праці працівників ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ».

- Наказ №102 від 01.08.2018р. «Про затвердження «Положення про службу 
ОХОРОНИ праці ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ».

- Наказ № 100 від 01.08.2018р. «Про затвердження «Положення про систему 
управління охороною праці ТОВ «ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ».
Наказ №17/1 від 17.01.2020р. «Про затвердження «Положення про порядок 

забезпечення працівників спеціальним взуттям, спеціальним одягом та 
індивідуальними засобами захисту».
На підприємстві діють наступні інструкції з ОП:

- № 1 для оператора автозаправної станції
- №2 для автозаправника;
- № З під час приймання, зберігання й видачі паливо-мастильних матеріалів та 

заправлення ними машин;
- № 9 про застосування заходів пожежної безпеки;
- №6 з організації та проведення газонебезпечних робіт;
- №14 щодо надання першої медичної допомоги потерпілим.

(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)

- Наказ №10/1 від 31.01.2018р. «Про створення комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці», створено комісію з перевірки знань з охорони праці в 
складі:

Голова комісії: Хомич О.В. -  директор.
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього» в комісії 
управління Держпраиі в Рівненській області, протокол № 146 від 13.11.2017, 
посвідчення № 4498-146-16; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив 
потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах» в комісії управління Держпраиі в Рівненській 
області, протокол № 295 від 02.11.2018, посвідчення № 5837-295-18); пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в комісії управління Держпраиі в Рівненській області, 
протокол № 160 від 02.11,2018, посвідчення № 5354-160-20;



Члени комісії: Гичун М.Д. — інженер з ОП
(пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правовых актів до нього» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол № 146 від 13.11.2017, 
посвідчення № 4458-146-17; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 319 від 13.11.2017, посвідчення № 4601-319-17; 
пройшов навчання в ТОВ «Оазис-технолоджі»і виявив потрібні знання «Правил 
безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол № 35-6 від 31.07.2020);
____________ Полюхович О.С. -  начальник АЗК №18
(пройшов навчання в ТОВ «Оазис-технолоджі»і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Правил систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в Kojuicü управління Держпраці в Рівненській області, 
протокол № 21 від 04.10.2019, посвідчення № 507-21-19; пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 295 від 02,11.2018, посвідчення № 5888-295-18).

- Наказ № 51/1 від 16.04.2018р. «Про призначення відповідальної особи за 
організацію проведення газонебезпечних робіт». Відповідальною особою за 
проведення газонебезпечних робіт призначений Полюхович О.С, який 
пройшов навчання в ТОВ «НВФ»Оазис-технолоджі»і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об'єктах». Правил систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол № 21 від 04.10.2019, посвідчення 
№ 507-21-19; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні 
знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення



газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 295 від 02.11.2018, посвідчення № 5888- 
295-18.

- Наказ № 260 від 02.01.2020р. «Про призначення відповідальної особи за 
організацію проведення газонебезпечних робіт». Відповідальною особою за 
справний стан і безпечну експлуатацію призначений Полюхович О.С, який 
пройшов навчання в ТОВ «НВФ»Оазис-технолоджі»і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безцечного ведення вогневих робіт на вибухоцожежоцебезцечних 
об'єктах». Правил систем газопостачання», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол № 21 від 04.10.2019, посвідчення 
№ 507-21-19; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні 
знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол № 295 від 02.11.2018, посвідчення № 5888- 
295-18.

_____Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони
праці та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочорму смісці. Допуск до самостійного 
виконання робіт проводиться після стажування та перевірки знань, про що є 
відвідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці.

Ведуться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку 
видачі інструкцій з охорони праці.

Працівники ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ’’ забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту в повному об’ємі. Видача працівникам і 
повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття, та інших засобів індивідуального захисту встановленої форми.

Працівники ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ" забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та 
Мінімальних вимог безхпеки і охорони праці при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці.

В наявності є необхідні інструкції з охорони праці, експлуатаційна 
документаційна, сертифікати відповідності (на резервуари та паливороздавальні
колонки'), паспорти та інстукції на обладнання автозаправної контейнерної 
автоматичної станції.



Роботи підвищеної небезпеки виконуються під керівництвом атестованих 
фахівців.

Працівники товаритсва в повному об’ш і забезпеченні нормативно -
правовими актами з питань охорони праці.-'^".

(засобів індивідуального захисту, нормативно-правове матеріально-технічної бази 
навчально-методичного забезпечення) ‘

&

Хомич О.В.Директор
ТОВ "ЗАХІДЕНЕРГОПОСТАЧ" (ініціали та прізвище)

2003
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ________________ р. X«

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.".

Упоавліннй Держпраці уРівнедг
З.АРЕЄСТРОБ/%


