
Додаток 4 
до Порядк)

(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 «КМ ЕНЕРДЖІ»; 35001, Рівненська о6:і..
Костопільський р-н., м. Костопіль, вул. Рівненська, буд.107._____

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код

_  ЄЛРТЮУ 43252113: 47.30 - Роздтбна торгівля пальним. 
платника податків згідно з ЄДРПОУ. код виду діяльності згідно з КВЕД. прізвище,

ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця:
Кручок Андрій Іванович

прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової 

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

' про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в пас

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
АЗС/АГЗГІ. Рівненська обл..Сарнинський р-н.. м.Сарни . вул. Бєлгородська .40. 

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин.

кгап13(^икг.пеї
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди :

-АТ СК «Країна» договір №УА 229673 від «14» серпня 2020року.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці : не проводили
(дата проведення аудиі \ і

Я. Кручок Андрій Іванович ~ керівник ТОВ «КМ ЕНЕРДЖ І»,
(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, устагковання 
підвищеної небезїіеки:

1. обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційне 
вибухонебезпечному середовищі (п. 6 додатку 7 Порядку, в редакції постанови КМУ віл З 
березня 2020 р. № 207):

№п/п Марка Заводський
номер

Рік
випуску Країна вироби U!

1. Колонка паїивороздавсиьна 
«ГЕРКОН» 02-2КЕД-5()-0,25-4-4. ТУ б.и 2020р. Україна



У 29.1-22117381-001-2001 мін.доза 
2.4. (Держреєстр України N91823-03)

2.
Установка заправки зрідлсеним 
газо.м транспортних засобів типу 
УЗСТМ-01.

0513 2015р. ДП
«ЕКСПОГАЗяТНІ.Україна

3.
Резервуари д:ія зберігання 
нафтопродуктів Д П , (назе.мні) , 
типуР-14, (дві одиншр)

73, 74 2020р. ТОВ
«Ре.мтехсІ4ь.маш»Україна

4.
Резервуари для зберігання 
нафтопродукті бензину, (назе.мні), 
типу Р-8.7. (дві одиниці)

71, 72 2020р.. ТОВ
«Ре.мтехсть.маш »україна

2. посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного патива (п.9 додатку 7 Порядку, в редакції

№т/п Марка
Заводський

номер

1. Ємність д.чя зберігання зрідженого 
газу У=10 4222

Рік
випуску Країна виробник

1982р. Росія

Кількість робочих місць -  5, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4 .

Будівлі та споруди (приміщення), виробничі об’єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи):
у

Всі будівлі та обладнання знаходяться за адресою: АЗС/АГЗП, Рівненська
обл,,Сардинський р-н.,м. Сарни, вул.Бєлгородська ,40.

Кількість будівель і споруд (приміщень)
Перелік основних структурних підрозділ ів.

I .Кімната операторна- плоіца 11.7
2. Паливо- роздавальна колонка для бензину та ДП.
3. Газо- роздавальна колонка д.ія скрапленого газу.
4. Резервуар із пропан- бутаио.м У-9.5.\г\
5. Резервуар із ДП  14.м\
6. Резервуар із ДП 14 .м\
7. Резервуар із бензино.м У=8, 7.м̂ .
8. Резервуар із бензино.м У^ 8. 7л/‘1
9. Щогла блискавкозахисту.
10. Рекламно-цифрове табло.
I I  .Пожежний щит.

Рік введення в експіуатацію -  1962^.
Площа -4341

Інші відомості

Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки

Відповіда.зьни.м призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/21 7-4- 
19/2825 ,№418/93-3-20/896.

за безпечне виконання робіт в вибухопожелеонебезпечних зонах (наказ №02-ОП-Т()В зКМ



ЕНЕРДЖ1» від 16.03.2020р.).
Призиичеииіі відповідаїьним за організацію проведення газонебезпечних робіт (зачистка 
резервуарів та ін.)(наказ №03-ОП-ТОВ «КК4 ЕНЕРДЖІ» від 1б.03.2020р.)Відповідальним 
призначений директор Крунок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  
виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3- 
20/896.

Законодавчі акти з ОП, пожежної безпеки , електробезпеки , санітарно-гігіаіічиигл 
забезпечення .надання першої до.іікарннної допомоги при н/в. Правша ОЕІ під час екст уаншш 
обладнання , що працює під тиском , Правила ОП під час виконання робіт на висоті . Umшіітл 
ОП під час роботи з інструментом та пристроями , Правила ОП на автолюбільиом 
транспорті , Правила безпеки систем газопостачання , Типова інструкція з організаиі 
безпечного ведення газонебезпечних робіт Л БЕЕС  IV кв.гр. допуску 1000 В.Згідно паках 
управління Дер'жпраиі Законодавчі акти з ОП, пожежної безпеки , електробезпеки , санітарно 
гігієнічного забезпечення , ііадання першої долікарняної допомоги при н/в, ППАОП О.ОО-1.41-81 
Загальні правила вибухобезпеки для вибухополсежонебезпечних хімічних , нафтохімІчні/л;_ 
нафтопереробних виробництв , ППАОЕІ 40.1 -1.21-98 Правила безпечної експлуатаиі 
електроустановок споживачів .ППАОП О.ОО-1. 15-0'^ Правила ОП під час виконання робіт не 
висоті. ППАОП 0.00-1.71-} ЗПрсівила ОП під час виконання робіт з інструмента 11 пгс 
пристроями .НЕІАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті , ППАОІІ 0,00- 
5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт , ППАОП 0._0(Е 
1.76-15 Прави.іа безпеки систе.м газопостачання , ППАОП 0.00-7.12-1 ЗВимоги до роботод-ївijie 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах , ППАОП 0.00-1.81-18 Правила ОП під час екстуатстії обізаднання , що праиюс під 
тиско.у .ППАОП 0.00-1.80-18 Правила ОП під час експлуатації в/п кранів , nidiü.va::ьиих 

' пристроїв і відповідного обладнання .ППАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів. ППАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з безпечного ведення во.-гевих 
робіт на вибухопозісеженебезпечних та вибухонебезпечних о б ’єктах .ППАОП 45.2- ",02-12 
Система стандартів безпеки праці в иіло.чу по ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ». Про охорону праці .лпнок , 
інвалідів на підприс.мстві (наказ .П912-ОП-ТОВ «КК4 ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповід</.іь11іш 
призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навча.іьпо -  
виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/217-4-19/2825 ,№41Н/93-3- 
20/896.

Про порядок забезпечення працівників спеиодяго.м та іншими засобами індивідусиьного 
захисту (наказ №05-ОП-ТОВ «КМ Е1ПЕРДЖ1» від 16.03.2020р.)Відповідальним призначшіий 
директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  вироонлчнн 
комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861. №770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

Про організацію роботи з охорони праці (наказ №06-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖЕ. від 
16.03.2020р.)Відповідальни.м призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннишпаїй 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №770/2 
19/2825 ,М418/93-3-20/896.

Про призначення особи , відповідальної за проведення .медичних ог.чядів про і / і в: 11 іків 
зайняптх на роботах підвищеної небезпеки (наказ № 19-0П -Т0В «КМ ЕНЕРДЖІ» ejd 
16.03.2020р.)Відповіда.чьни.м призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииький 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення М799/218-2-19/2861 , №770/2 1 7-4- 
19/2825 .Жо418/93-3-20/896.

Про призначення відповідального по електричному господарству (наказ №08-ОП-Т()В «КМ  
ЕПЕРДЖІ» від 16.02.2020р.Діро призначення відповідального за пожелісну безпеку будівгль і 
споруд на об 'єктах товариства , а тако.яс утримання засобів протипожеленого захистп ’ (і. аказ 
Ж>(П-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р. Відповідальним призначений директор К р \чок 
Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвіочглип  
№799/218-2-19/2861 . №770/217-4-19/2825 .№418/93-3-20/896.

Про призначення відповідального за справний стан і безпечну дію посудин , що праик.'іоть



під тиском та відповідального по нагляду за технічішм станом та експлуатацію .що тмиїииоть 
під тиском (наказ .4913-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р).Відповідачьнгім п])іпіиічеішг'і 
директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінтщький обласний навчально -  вііроОшічпп 
комбінат посвідчення M799/2I8-2-J9/2861 , №770/217-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

 ̂ Про призпичеиия відповідального за спрсібпий стан і безпечну експлуатацію сі: .чпем 
газопостачання (наказ Мо14-()ГІ-Т()В «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.}Про затвері> лч синя 
інструкції пожежної безпеки з працівниками АЗС/АГЗП (наказ №1()-()П-ТОВ «КМ ЕНІд'. 12КІ1 
від 1 б.03.2020р.)Відповідальним призначетпі директор Кручок Андрій Іванович ТОВ 
Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-lW2:i6J , 
№770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

Про створення постійної діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці ци, 
позісеоісної безпеки. З метою удосконалення роботи служби охорони праці на підприємст ві. 
перевірки знань працівників з питань охорони прані та у відповідності до чинного 
законодавства України з питань охорони праці (наказ №>11-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» вір 
16.03.2020р.)
1.1 Го.чова ко.місії директор ТОВ «КАТ ЕНЕРДЖІ» Кручок А.1.
1.2 Член ко.місії інженер з ОН Сорока Н.В. посвідчення N2341/19-9 ДП «Вінницький ЕТЦс і . З 
Член ко.місії інж'внер з інфор.маиійно-те.чеко.мунікаиійних технологій Поліщук М.А. посвіочеі;:ін 
№390НЗ/18 ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Про призначення відповідальних за безпечну експлуатаиію устаткування підвищеної небе ;пскі/ 
та проведення робіт підвищеної небезпеки на АЗС/АГЗН(наказ №я 16-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕІ/ ЇЖІ» 
від 16.03.2020р.)Відповідальни.м призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ 
Віннииький обласний навчшіьио -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2-19/2Нч і  ̂
№>770/217-4-19/2825 ,№<418/93-3-20/896.

Про призначення осіб , відповіда.чьних за дотримання природоохоронного законодавства , 
справний стан очисних споруд .обслуговування дихальної ар.матури (наказ №20-ОГТ1 ' ( КМ  
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.ІВідповіда.іьни.м призначений директор Кручок Андрій ї й-.и.ивич 
ТОВ Віннииький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2- 
19/2861 ■ №о770/217-4-19/2825 ,№^418/93-3-20/896.

Про призначення особи , відповідальної за безпечне проведення робіт пов 'я ки 11 їх з 
підготовкою ємностей до зливу-на.чиву небезпечних речовин {наказ№15-ОП-1/)И _ <ЖМ 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальни\і призначений директор Кручок Андрій Н а..»ви і 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №<>799/218-7- 
19/2861, №<>770/217-4-19/2825 ,№^418/93-3-20/896.

Про призначення особи віОповідальної за ск:шд 11ММ (наказ №я18-ОН-ТОВ «КМ EHE!' 1/кІ» 
від 16.03.2020р. Діро затверд.ясення нор.мативних актів з охорони праці (наказ Nq 17-01ЕТОВ 
«КМЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)

призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииький обласний шіечлл..ио -  
виробничий комбінат посвідчення №<>799/218-2-19/2861 , №»770/217-4-19/2825 №'~М18/ 93М- 
20/896.

Наявність служби охорони праці.
На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказо.м №о()6-ОГ1-ТОВ «КМЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року про 

організацію роботи з охорони праці, наказо.м № 09-ОП -ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.202О j. ,ік\• 
Про затвердлсення Полооісень з охорони праці, діючих на підприємстві.

Інформація про інструкції, положення, атестацію робочих місць, проведення .меді,-иш.х 
ог.аядів, проведення навчання з питань охорони праці.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затвердоісені інструкції з охорони праці нака'зо.л 
.8Ь 4 від 16.03.2020 року (див, таб. і. 1).

їїіструкції введені в дію, зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з 
охорони прарі>> у встановлено.пу порядку.



№
п/п

Номер
інструкції

1.5

1.6

1.8

1.10

1.11
1.14

Таоліщя 1

Назва інструкції з охорони праці

Інструкції у охорони праці для електрика підприємства.
Інструкції з охорони праці для електрослюсара по ремонту 
обладнання на підприємстві.
Інструкції з охорони праці при експлуатації апаратів і судин піи 
тиско.уі на підприє.мстві.
Інструкції з охорони праці при записці резервуарів д.чя зберігання 
нафтопродуктів та їх похідних на підприсмстві.___________
Інструкції з охорони праці д.чя операторів АЗС.
Інструкції з охорони праці для операторів АГЗП..

Інструкції є нор.\іативни.уіи актами, що .містить обов'язкові д.чя дотримання працівникскми 
вимог з охорони пусті при виконанні нтш робіт певного виду або за певною професією на 
робочих місцях, у виробничих пртйшеннях. на території підприємства або в інших місцях, де 
виконуються ці роботи, трудові чи слу'жбові обов'язки.

Про проведення первинного, повтотюго, позапланового та цільового інструкта.хсів з 
працівниками та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаже, уносить запис до
журналу реєстрації іиструкта.ясів з питань охорони праці на робочому місці._Сторінки
.журналів реєстрації іиструкта.жчв прону.меровані.__прошнуровані і скріплені печаткоп
підприє.мства.

У разі виконання робіт, що потребують офор.шення наряду-допуску, проводиться 
цільовий інструкта.ж та реєструсться в цьо.му наряді-допуску.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затвердоісені наказом. №09-ОП від 16.03.2020
пололсення {див, табл. 2).

Номер
положення

Таблиця 2_

Назва положення

Поло.ж'ения про с.чуж'бу охорони праці ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ»
Положення
ЕНЕРДЖІ»

про систе.му управління охороною праці ТОВ «КМ

Поло:)ісе}іня -про розробку інструкцій з охорони праці
ТІОЛО.ЖЄННЯ про порядок навчання і перевірки знань працівників 
ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» з питань охорони праці_________________
ІІоло.ж'ення про порядок забезпечення працівників спеціальний одяго.м 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
7Х)В «КМ ЕНЕРДЖІ»
ІІололсення про енергослуж'бу ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ»
Пололсення про застосування нарядів-допусків під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки на підприє.мстві

Нрещівники ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» за рахунок підприємства проходять .медичні ог.іядн 
(попередні при прийнятті на роботу та періодичні протяго.м трудової діяльності).

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказо.м № 11-ОП від 16.03.2020 року створено постійно діючу 
ко.місію з перевірки знань з питань охорони праці та полселеної безпеки. Члени ко.місії про і її или 
перевірку знань та .мають відповідні посвідчення.

Навчання проводиться згідно «Но.чолсення про порядок проведення навчання та перевіцку 
знань з питань охорони прані» по затверд.ж'еніш навч и.іьни.м програмам. Розроб. ієні те с ̂ /1 um



/

білети по професіям та по нормативним документам. Періодично персонал ТОВ «КМ 
ЕНЕРДЖІ» проходить переатесп^аиію в навчальних центрах по нормативним докуменпю.м з 
охорони праці в обсязі викоиуємих обоє 'язків.

Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники 
ознайомлені під підпис з планом-графіко.ч проведення навчання та перевірки знань з тіг,піиь 
охорони праці, а такол/с після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються проїт,і:оли 
для допуску робітників до виконання робіт.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» діє трудовий договір, в якому передбачений розОіл «Охирои і 
праці». Щорічно на підприємстві розробляються Комплексні заходи поліпшення стану бе .легл  
та гігієни праці виробничого середовища.

Експлуатаційна документація
На ТОВ «КМ й'ЛЕРДЖІ» є паспорта на усе обладнання та схе.ма роз.міїцения по 

виробничим дільницям, також є схе.ми роз.мішення трубопроводів та газопроводів, технолоДч ’ 
схеми. Обладнання знаходиться у справному стані, що підтверджено актами оглядів, п і 
перевірок.

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Всі працівники ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» відповідно до нор.мативних актів з охорони ;.■/хіиу 

атестації робочих .місць, колективного договору та залелсно від видів виконуваних рла' ; 
забезпечуються необхідними засоба.ми індивідуаіьного та колективного захисту, миючи.', з 
засоба.ми (таблиця ДеЗ).

На всіх працівників ведуться особисті картки обліку спецодягу, спеивзуття та інших 
засобів індивідуального захисту.

Таблиця ,\13

м
п/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття та інші 313 Термін носіння 

в місяцях

І 2 3 4

1. Оператор АЗС/ЛГЗП Костюм (6) 12

2. Оператор ЛЗС/АГЗП Рукавички (10 пар) 3

3.
Оператор АЗС/АГЗП Костю.м утеплений (6) 36

4. Оператор АЗС/АГЗП Плані 3 капюшоно.м черговий

* - видається за потреби при узгод.ясеині з начальнико.м(керівнико.м) відділу, и п яхо.'і
подачі керівнико.м с.пжбової записки завідуючому складо.м ТМЦ.

** - ДНАОН Е8.10-3.09-98. Типові галузеві норми безп.чатної видачі працівникам 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчрв[й 
про.мисловості. Наказ Дер;ж'наглядохороипраиі від 10.06.98р. №115.

*** - Нор.ми безплатної видачі спеціального одягу, спеціаіьного взуття та інших засобі з 
індивідуального захисту працівника.м. загальних професій різних галузей про.мислоооа^л. 
(Затвердлсено Наказо.м Державного ко.мітету України з про.мислової безпеки, охорони прані та 
гірничого нагляду 16.04.2009 N  62).

***** - Типові норми безп.чатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам авто.мобільного транспорту (Наказ Ко.мітету по



Підприємство TOB «KM ЕНЕРДЖІ» мас матеріально-технічну базу навчально- 
методичного забезпечення , нормативно-правові та технічну (експлуатаційну) 
документацію для виконання заявлених видів робіт підвищеної небезпеки та експлуатації 
машин , механізмів , устатковання підвищеної небезпеки. Укомплектоване штатом 
працівників відповідних професій і кваліфікацій.

Кручок Л.
(ініціали та пріавіїше)

«03» р.

Декларація заресстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці 2 0 2 0  р. №

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання рооіі 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, хстатковання 
підвищеної небезпеки,
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізщиш.мп 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття га 
повідомили про це відповідному органу хіержавної податкової служби і маюча відмітку в 
паспорті,".

і Упрйрлікня Дер.жпраці у Рівненській області |
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