
Додаток 8 
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:

Найменування юридичної особи: ТОВ «РОЛШИП»
Місцезнаходження юридичної особи: Рівненська область, Рівненський район,
с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, буд. 88-А,тел. 0673602017, (0362)61-87-32,
електронна адреса: a-fiesta@uia'.net
Ідентифікаційний код: 32347066
КВЕД: 47.30 Роздрібна торгівля пальним.
Прізвище, імя та по-батькові керівника: директор Дячук Андрій Васильович. 
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 
буд. 88-А.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір Н998 
від 18 грудня,. 2015 р. з ПАТ«УПСК» дійсний до 17 грудня 2020.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний 
аудит з охорони праці не проводився.

Я, Дячук Андрій Васильович - директор ТОВ «Ролшип», 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:

- ремонт, технічне обслуговування технологічного устаткування та його елементів 
систем газопостачання природного газу суб’єктам господарювання;

ремонт, технічне обслуговування обладнання, призначеного для експлуатації 
( застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі;
- ремонт, технічне обслуговування посудин , що працюють під тиском понад 
0.05 МПа , крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового 
моторного палива;
- переробка вуглеводневих газів ;



та експлуатації ( застосування ) таких машин, механізмів, устаткування підвищене 
небезпеки :

технологічного устаткування та його елементів систем газопостачання природноп 
газу суб’єктам господарювання у складі :

" підземного газопроводу ( високого тиску зі сталевих труб aiaMerpoîv 
108 мм, довжиною 797 м.п., рік введення в експлуатацію - 2007р.);

- надземного газопроводу ( високого тиску зі сталевих труб діаметрок 
108 мм, рік введення в експлуатацію - 2007р.); 

обладнання, призначеного для експлуатації ( застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі :

компресора JGQ -  2/3 фірми Ariel Corporation ( США) 2006 р., 
газопроводів АГНКС, що входять в технологічну схему автомобільної 
газонаповнювальної компресорної станції, газозаправочних колонок 
КЗМ- 200 виробництва ТОВ ІТЦ « Оріон -  Д » м. Суми ( Україна), 
2006 року виготовлення;

посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива :

- балон, тип - 400, заводський № 86228, реєстраційний номер Р-3139, рік 
виготовлення -  1996, виробник -  п/с А-3681 ( Росія) ;
" балон, тип - 400, заводський № 82600, реєстраційний номер Р-3137, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681 ( Росія);
- балон, тип - 400, заводський № 86159, реєстраційний номер Р-3142, рік 
виготовлення -  1996, виробник -  п/с А-3681 ( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 82542, реєстраційний номер Р-3138, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 82663, реєстраційний номер Р-3136, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 82642, реєстраційний номер Р-3135, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681 ( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 82141, реєстраційний номер Р-3141, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 82054, реєстраційний номер Р-3140, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 86236, реєстраційний номер Р-3134, рік 
виготовлення -  1996, виробник -  п/с А-3681( Росія) ;
- балон, тип - 400, заводський № 82514, реєстраційний номер Р-3133, рік 
виготовлення -  1992, виробник -  п/с А-3681( Росія) ;
- сепаратор тип «Д», заводський №10, реєстраційний номер Р-3143, рік 
виготовлення -  2005, виробник ВАТ «Коростенський завод хімічного 
машинобудування»(У країна);
- вологомасловідділювач І ст., марки ОД24.141.000,2006 року виготовлення, 
виробник ВАТ ІТЦ « Оріон -  Д » м. Суми ( Україна);



- вологомасловідділювачі II та III ст., марки ОД24.143.000,2006 року 
виготовлення, виробник ВАТ ІТЦ « Оріон -  Д » м. Суми ( Україна);

■■ ємкість буферна І ст., марки ОД24.171.000,2006 року виготовлення, 
виробник ВАТ ІТЦ « Оріон -  Д » м. С^тчи ( Україна);

- ємкість буферна II ст., марки ОД24.172.000, 2006 року виготовлення, 
виробник ВАТ ІТЦ « Оріон -  Д » м. Суми ( Україна);

- ємкість буферна III ст., марки ОД24.173.000,2006 року виготовлення, 
виробник ВАТ ІТЦ « Оріон -  Д » м. Суми ( Україна);

- колектор шлюзовий, марки ОД24.174.000,2006 року виготовлення, 
виробник ВАТ ШД « Оріон -  Д » м. Суми ( Україна/

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: 7-шт, 4 -  шт.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів, (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів):адміністративно-виробниче приміщення АГНКС ТОВ
«Ролшип» - і шт.

Інші відомості :

Прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

'  Відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління 
охороною праці в ТОВ «Ролшип» - директор ТОВ «Ролшип» Дячук Андрій 
Васильович (посвідчення видане ТОВ «Рівненський навчально -- методичний 
центр » № 305-16 -20, дійсне до 26.08.2023р), призначений наказом № 29 від
29.08.2017р.
Відповідальним по нагляду за технічним станом і безпечною експлуатацією 

посудин, що працюють під тиском у ТОВ «Ролшип» призначено головного 
механіка Романюка Олександра Соловейовича (посвідчення видане ТОВ
«Рівненський навчально -  методичний центр » № 306-16/в -20, дійсне до 
26.08.2023р), наказ директора № 21 від 15.06.2015р.
Відповідальним за справний технічний стан і безпечну експлуатацію 
технологічного обладнання, газопроводів та арматури призначено головного 
механіка Романюка Олександра Соловейовича (посвідчення видане ТОВ
«Рівненський навчально -  методичний центр » № 306-16/в -20, дійсне до 
26.08.2023р. ), наказ директора № 19 від 12.06.2015р.

Наявність служби з охорони праці:

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «Ролшип» згідно наказу Л!і> 29 
від 29.07.2017р. функції служби охорони праці виконує директор Дячук А.В., який 
пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці в комісії Держпраці 
(протокол JVo 16 від 26.08.2020 р., посвідчення видане ТОВ «Рівненський навчально 
-  методичний центр » № 305-16 -20, дійсне до 26.08.2023р.; має IV групу з 
е л ектробезп еки в е л е ктроу стан о вках до і вище 1000 В, протокол перевірки знань в 
комісії Держпраці від 06.06.2019., посвідчення № 947-29-19).



Інфотіація про акти підприємства з охорони праці:

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наступні акти з охорони 
праці:

“ Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом 
директора Яо 04 від 10.01.2019.

-- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці у ТОВ «Ролшип», затверджене наказом директора № 04 від 
ІО.01.2019.

~ Перелік газонебезпечних робіт, затверджений наказом директора № 02 від
03.01.2020р.

~ Посадові інструкції та інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт, 
в тому числі інструкції відповідальних осіб, затверджені наказом директора № 04 
від і 0.01.2019.

На підприємстві ведуться журнали:

- Журнал проведення інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал протоколів перевірки знань з охорони праці.
- Журнал оперативного контролю з охорони праці.
“ Журнал обліку робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються без наряду ~ 

допуску.
- Журнал реєстрації наряд - допусків на проведення газонебезпечних робіт .
- Журнал обліку протиаварійних та протипожежних тренувань.
” Журнал теоретичного навчання.
- Журнал обліку роботи компресора.
- Журнал огляду газопроводів та посудин під тиском.
- Журнал перевірки технічного стану підвідного газопроводу.
- Журнал обходу трас підземного газопроводу.
- Оперативний журнал огляду обладнання, контрольно -  вимірювальних 

пристроїв і апаратури, автоматики та запобіжних пристроїв, засобів 
пожежогасіння та вентиляційних систем при передачі зміни.

1’акож наявні акти перевірки технічного стану розподільчого сталевого 
підземного газопроводу, технічного обслуговування компресора, висновок 
експертизи за результатами експертного обстеження технологічних газопроводів
АГНКС.

Інформація про проведення навчання з охорони праці:

Для проведення навчання і щорічної перевірки знань з питань охорони праці 
наказом № 25 від 30.07.2020 р. затверджено комісію з питань охорони праці в 
наступному складі :

1 олова комісії - директор Дячук А.В.( посвідчення видане ТОВ «Рівненський 
навчально -  методичний центр » № 305-16 -20 ).

Члени комісії: головний механік Романюк О.С. (посвідчення видане ТОВ 
«Рівненський навчально ~ методичний центр » № 306-16 -20 ); 
головний енергетик Райковський І.М.( посвідчення видане ДП «Рівненський 
експертно -  технічний центр » № 2768-101 -17).

Навчання та інструктажі працівників ТОВ «Ролщип» проводяться на основі 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони



праці у TOB «Ролшип», згідно « Програми спеціального навчання з питань охорони 
праці », затвердженої наказом директора № 04 від 10.01.2019 р.

Результи перевірки знань з питань охорони праці оформляються 
протоколами перевірки знань та робиться відповідний запис у посвідченнях для 
допуску працівників до виконання робіт.

Працівники ТОВ « Ролшип » пройшли періодичний медичний огляд 
( Заключний акт № 37 від 18.12.2019 р.) та психофізіологічне обстеження 
( Протоколи № 1 5 8 - А69/1229, 1230,1231,1232 від 02.09. 2020 р. та № 18 -  
1659/22520,22521 від 09.11.2018 р. ).

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

Працівники ТОВ «Ролшип», у відповідності до Колективного договору, 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами захисту ( окуляри, навушники
протишумові).

Нормативно-правове забезпечення:

ІТа ТОВ «Ролшип» наявна необхідна проектна, виконавча, технічна ( паспорти на 
обладнання),^,ек^иуатаційна ( настанови з експлуатації, інструкції заводу - 
виготовдющта ) 1 нотЗїш^ивна документація.

А.В Дячук
(ініціали та прізвище)

 ̂Управління Дєржпраці у Рівненській області
і ЗА РЕвСТР ОВА НО
І За № ; 20
і Є _______ у

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Дєржпраці__________ _______ 2020р. №_______

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метоіс 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та не 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган) 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ  №  48 від 07.02.2018}


