
Додаток 8 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця

___________Товариство з обмеженою відповідальністю «ОІЛВЕЙ»; 35840, Рівненська
обл., Острозький р-н., с. Хорів, вул. Зарічна, буд.6.____

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

ЄДРПОУ 41194516; 46.71 —  Оптова торгівля твердим , рідким , газоподібним
паливом і подібними продуктами

платника податків згідно з ЄДРПОУ. код виду діяльності згідно з КВЕД. прізвище.

ім’я та по батькові керівника:
Добруиький Віталій Олександрович

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 від.мітку в паспорті
oilwaytrade(@gmail.com

097-59-06-943
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

АЗС/АГЗП, Рівненська обл.,Острозький р-н., с.Розваж , вул. Центральна ,171.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди :
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно -страхова компанія» , строк 
дії з 05.09.2020 р. до 04.09.2021р., серія 1788-ген №175/000/200000004 від 04 
вересня 2020 року.

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

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

Я, Добруиький Віталій Олександрович -  керівник ТОВ «ОІЛВЕЙ»,
(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:



1. обладнання та захисні системи , призначені для експлуатації (застосування) 
у потенційно вибухонебезпечному середовищі (п. 6 додатку 7 Порядку, в

JSkn/n Марка Заводський
номер

Рік
випуску Країна виробник

1.

Колонка паливороздавальна 
«ГЕРКОН» 02-2КЕД-50-0,25-1-4. ТУ 
У 29.1-22117281-001-2001 мін. Доза 
2л.Держреєстр України №У 1822- 
03)

1225 2019р. Україна

2.
Резервуар для зберігання 
нафтопродуктів Д П , (підземний), 
типу Р-10,0м^, (одна одиниця) .

90 2020р. тов
«Ремтехсільмаш» Україна»

3.
Резервуар для зберігання 
нафтопродуктів А-92, (підземний), 
типу Р-5,0м^, (одна одинищ).

91 2020р.
ТОВ

«Ремтехсільмаш» Україна»

4.
Резервуар для зберігання 
нафтопродуктів А-95, (підземні) , 
типу Р-5,0м^, (одна одинищ).

92 2020р.
ТОВ

«Ремтехсільмаш» Україна»

1. посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного цалива (п.9 додатку 
7 Порядку, в редакції постанови КМУ від З березня 2020 р. 207).

№п/п Марка Заводський
номер

Рік
випуску Країна виробник

1.
Ємність для зберігання 
зрідженого газу Р=5,0 Д  (одна 
одиниця)

162 1991р. Польша

2.
Ємність для зберігання 
зрідженого газу ¥=5,0 Д  (одна 
одиниця) 238483 2002р. По.пьша

2.
Установка заправки зрідженим 
газом транспортних засобів 
типу УЗСГМ-01.

0512 2015р. ДП«ЕКЄПОГАЗ»ТНЕ Україна

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):
Всі будівлі та обладнання знаходяться за адресою: АЗС/АГЗП. Рівненська
обл.,Острозький р-н., с.Розваж , вул. Центральна ,171. 
Кількість будівель і споруд (приміщень)

Перелік основних структурних підрозділів.
1. Операторська.
2. Паливо- роздавальна колонка для ДП та Бензину
3. Газо- роздавальна колонка для скрапленого газу.
4. Резервуар із пропан- бутаном \/=5,0м7+ \/=5,0м7
5. Резервуар із ДП \/=10,0м7
6. Щогла блискавкозахисту.
7. Рекламно-цифрове табло.
8. Пожежний щит.
9. Резервуар із А-92 \/=5,0м®.



1 о,Резервуар із А-95 V=5,0m®.
Рік введення в експлуатацію -  1990р : 
Площа -  2,7042 га

Інші відомості

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

Відповідальним за безпечне виконання робіт в вибухопожежонебезпечних зонах {наказ 
Мя02-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) призначений Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруцький 
Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- 
виуобничий комбінат.
Призначений відповідальним за організацію проведення газонебезпечних робіт (зачистка 
резервуарів та ін.}{наказ №27-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.). Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» 
Добруцький Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1242 ТОВ Вінницький обласний 
навчально- виробничий комбінат. Законодавчі акти з ОП, пожежної безпеки , електробезпеки , 
санітарно-гігієнічного забезпечення .надання першої долікарняної допомоги при н/в, Правила ОП 
під час експлуатації обладнання , що працює під тиском , Правила ОП під час виконання робіт 
на висоті, Правила ОП під час роботи з інструментом та пристроями , Правила ОП на 
автомобільному транспорті, Правила безпеки систем газопостачання , Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт МБЕЕСIV кв.гр. допуску 1000 В. Згідно 
наказу управління Держпраиі Законодавчі акти з ОП, пожежної безпеки , електробезпеки , 
санітарно-гігієнічного забезпечення , надання першої долікарняної допомоги при н/в, НПАОП
0. 00-1.41-88 Загальні правила вибухобезпеки для вибухопожежонебезпечних хімічних , 
нафтохімічних і нафтопереробних виробництв , НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів .НПАОП 0.00-1.15-07 Правила ОП під час виконаню 
робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-1 ЗПравила ОП під час виконання робіт з інструментом та 
пристроями .НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті, НПАОП 0.00- 
5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт , НПАОП 0.00-
1. 76-15 Правила безпеки систем газопостачання , НПАОП 0.00-7.12-1 ЗВимоги до роботодавців 
стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах , НПАОП 0.00-1.81-18 Правила ОП під час експлуатації обладнання . що працює nie 
тиском .НПАОП 0.00-1.80-18 Правила ОП під час експлуатації в/п кранів , підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання ,НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів, НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожеженебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах ,НПАОП 45.2-7.02-12 
Система стандартів безпеки праці в цілому по ТОВ «ОІЛВЕЙ». Про охорону праці жінок , 
інвалідів на підприємстві (наказ №Зб-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р. ) Призначений 
відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруцький Віталій Олександрович посвідчення 
№628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат
-Про порядок забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту 
(наказ №29-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений відповідальним Директор ТОВ 
«ОІЛВЕЙ» Добруцький Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Віннииькш 
обласний навчально- виробничий комбінат
-Про організацію роботи з охорони праці (наказ №30-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 
14.08.2020р.)Призначений відповідальний Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруцький Віталій 
Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- 
виробничий комбінат.
-За проведення медичних оглядів працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (наказ 
№43-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р. ІПризначений відповідальним Директор ТОВ 
«ОІЛВЕЙ» Добруцький Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницькт 
обласний навчально- виробничий комбінат.



-По електричному господауству (наказ №32-ОП-ТОВ «КМ ОІЛВЕЙ» від 
14.08.2020у. )Призначений відповідальним Директор ТОВ «01ЛВЕЙ» Добруиький Віталій 
Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- 
виробничий комбінат
-За порісежну безпеку будівель і споруд на об ’єктах товариства , а також утримання засобів 
протипожежного захисту {наказ №31-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений 
відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій Олександрович посвідчення 
№628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат 
-За справний стан і безпечну дію посудин , що працюють під тиском та відповідального по 
нагляду за технічним станом та експлуатацію ,гио працюють під тиском (наказ №37-ОП-ТОВ 
«ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький 
Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- 
виробничий комбінат
-За справний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання (наказ №38-ОП-ТОВ 
«ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький 
Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- 
виробничий комбінат
-Про затвердження інструкції пожежної безпеки з працівниками АЗС/АГЗП (наказ №34-ОП- 
ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» 
Добруиький Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний 
навчально- виробничий комбінат
-Про створення постійної діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці та пожежної 
безпеки. З метою удосконалення роботи служби охорони праиі на підприємстві, перевірки знань 
працівників з питань охорони праці та у відповідності до чинного законодавства України з 
питань охорони праиі (наказ№35-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений 
відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій Олександрович посвідчення 
№628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат 
- За безпечну експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки та проведення робіт підвищеної 
небезпеки на АЗС/АГЗП/наказ №40-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений 
відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій Олександрович посвідчення 
.№628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат.
-За дотримання природоохоронного законодавства . справний стан очисних споруд, 
обслуговування дихальної арматури (наказ №44-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) 
Призначений відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій Олександрович 
посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат 
-За безпечне проведення робіт пов’язаних з підготовкою ємностей до зливу-наливу небезпечних 
речовин (наказ№39-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений відповідальним Директор 
ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 ТОВ 
Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат
-За склад ПММ(наказ №42-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020р.) Призначений відповідальним 
Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій Олександрович посвідчення №628/143-6-20/1243 
ТОВ Вінницький обласний навчально- виробничий комбінат
-Про затвердження нормативних актів з охорони праиі (наказ №41-0П-Т0В «ОІЛВЕЙ» від 
14.08.2020р.) Призначений відповідальним Директор ТОВ «ОІЛВЕЙ» Добруиький Віталій 
Олександрович посвідчення №2628/143-6-20/1243 ТОВ Вінницький обласний навчально- 
виробничий комбінат 
Наявність служби охорони праці.

На ТОВ «ОІЛВЕЙ» наказом №30-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020 року про організацію 
роботи з охорони праиі. наказом №33-ОП-ТОВ «ОІЛВЕЙ» від 14.08.2020 року Про 
затвердження Положень з охорони праиі, діючих на підприємстві.

Ькрормація про інструкції, положення, атестацію робочих місць, проведення медичних



оглядів, проведення навчання з питань охорони праці.
На ТОВ «ОШВЕЙ», розроблені та затверджені інструкції з охорони праці наказом № 28 

від 14.08.2020року (див.табл.І),
Інструкції введені в дію, зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі іьтструкит з

охорони пуаиі» у встановленому порядку.
Таблиця 1

№
п/п

Номер
інструкції Назва інструкції з охорони праці

1 . 1.5 Інструкції 3 охорони праці для електрика підприємства.
2. І.б Інструкції 3 охорони праці для електрослюсара по ремонту 

обладнання на підприємстві.
3. 1.8 Інструкції 3 охорони праці при експлуатації апаратів і судин під 

тиском на підприємстві.
4. 1.10 Інструкції 3 охорони праці при записці резервуарів для зберігання 

нафтопродуктів та їх похідних на підприємстві.
5. 1.11 Інструкції 3 охорони праці для операторів АЗС.
6. 1.14 Інструкції 3 охорони праці для операторів АГЗП..

Інструкції є нормативними актами, що містить обов'язкові для дотримання працівниками 
вимог з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на 
робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства або в інших місцях, де
виконуються иіроботи, трудові чи службові обов'язки.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів з 
працівниками та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаж, уносить запис до
журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Сторінки 
журналів реєстрації інструктажів пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою 
підприємства.

У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, проводиться
цільовий інструктаж; та реєструється в цьому наряді-допуску.

На ТОВ «ОШВЕЙ», розроблені та затверджені наказом №33 від 14.08.2020 положення 
(див.табл.2).

Номер
положення Назва положення

1 Положення про службу охорони праці ТОВ «ОШВЕЙ»
2 Положення про систему управління охороною праці ТОВ «ОШВЕЙ»
3 Положення -про розробку інструкцій з охорони праці

4 Положення про порядок навчання і перевірки знань працівників 
ТОВ «ОШВЕЙ» 3 питань охорони праці

5
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
ТОВ «ОШВЕЙ»

б Положення про енергослузюбу ТОВ «ОШВЕЙ»

7 Положення про застосування нарядів-допусків під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки на підприємстві

Працівники ТОВ «ОШВЕЙ» за рахунок підприємства проходять медичні огляди (попередні 
при прийнятті на роботу та періодичні протягом трудової діяльності).



На TOB «ОІЛВЕЙ» наказом № 11-ОП від 14.08.2020 року створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки. Члени комісії пройшли 
перевірку знань та мають відповідні посвідчення.

Навчання проводиться згідно «Положення про порядок проведення навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці» по затвердженим навчальним програмам. Розроблені тестові 
білети по професіям та по нормативним документам. Періодично персонал ТОВ «ОІЛВЕЙ» 
проходить переатестаиію в навчальних центрах по нормативним документам з охорони праці в 
обсязі виконуємих обоє ’язків.

Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники 
ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи 
для допуску рббітників до виконання робіт.

На ТОВ «ОІЛВЕЙ» діє трудовий договір, в якому передбачений розділ «Охорона праці». 
Щорічно на підприємстві розробляються Комплексні заходи поліпшення стану безпеки та гігієни 
праці виробничого середовища.

Експлуатаційна документація
На ТОВ «ОІЛВЕЙ» є паспорта на усе обладнання та схема розміщення по виробничим 

дільницям, також є схеми розміщення трубопроводів та газопроводів, технологічні схеми. 
Обладнання знаходиться у справному стані, що підтверджено актами оглядів та перевірок.

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Всі працівники ТОВ «ОІЛВЕЙ» відповідно до нормативних актів з охорони праці, 

атестації робочих місць, трудового договору та залежно від видів виконуваних робіт 
забезпечуються необхідними засобами індивідуального та колективного захисту, миючими 
засобами (таблиця №3).

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

Таблиця №3
Жо
п/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття та інші 313 Термін носіння, 

в місяцях
1 2 3 4

1. Оператор АЗС/АЕЗП Костюм (6) 12

2. Оператор АЗС/АЕЗП Рукавички (10 пар) 3

3.
Оператор АЗС/АЕЗП Костюм утеплений (б) 36

4. Оператор АЗС/АЕЗП Плащ 3 капюшоном черговий

* - видається за потреби при узгодженні з начальником(керівником) відділу,
подачі керівником службової записки завідуючому складом ТМН.

ДНАОП 1.8.10-3,09-98. Типові галузеві норми безплатної видачі

шляхом

працівникам.
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій 
промисловості. Наказ Держнаглядохоронпраці від 10. Об. 98р. №115.

*** - Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості



(Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праиі та 
гірничого нагляду 16.04.2009 N 62).

***** - Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту (Наказ Комітету по 
нагляду за охороною праиі України 20.10.98 N207)

Підприємство ТОВ «ОІЛВЕЙ» має матеріально-технічну базу навчально- 
методичного забезпечення, нормативно -  правові та технічну 
(експлуатаційну) документацію для виконання заявлених видів робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів устатковання 
під̂ оШмеиої небезпеки. Укомплектоване штатом працівників відповідних

Добруцький в.о.
(ініціали та прізвище)

« 29 » вересня 2020 р.
Декларація зареєстрована 
територіальному органі

у журналі обліку .суб’єктів, „господа
■ Управління Держїїраці у Рівненській області І

Держпраці 2 0 2 0  р . №
За №

ЗАРЕЄСТРОВАНО
О  Q , 20gA' р.

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом )!Ьда^году на обробку персональних даіМих 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.".


