
Додаток 4 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бати вимогам законодавства з питань охорони

праці
Відомості про роботодавця

Товариство з обмелсеною відповідсаьністю «КМ ЕНЕРДЖ1»: 35001, Рівненська обл., 
Костопі.іьський р-и., м. Костопііь, в\:і. Рівненська. буд.ІО?.

(для юридичної особи: найменс вання юридимної особи, місце її державної реєстрації, код

_ _  ЄДРІІОУ 432521 ІЗ; 47.30 Роздрібна торгівля пальнилі. 
платника податків згідно з ЄДРГІОУ. код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,

ім'я та но баїькові керівника; для фізичноїособи-підприемця:
Кр)’чок АиОрііі Іванович

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

картки платника податків (не зазначається фізични.ми особами, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційної о номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний орі ан .лержавної иодаї кової сл\жби і мають відмі гку в пас 

номер гелефон}'. іелефакс). адреса елекіронної пошти;
АЗС/АГЗП, Рівненська обл.. Сарнинський р-н.. м.Сарни. вул.Белі оролська ,40,

місце (адреса) виконання робі г підвищеної небезпеки та або експлуатації (застосування ) мащин,
кгап 13(®,ukr.net

механізмів, >стакопанпя підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору стра.хування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно віднікодування наслідків можливої шкоди :
-ЛТ СК «Країна» ()оговір NqVA 229673 від «14» серпня 2020року.

(найменування страхової компанії, строк дії сі рахового полісу, номер і дата його ви, і ач]}

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці д не прово; у или 
(дата прове.іення аудиту)

А ндрій Іванович керівник ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ »,
(прізвище, ім'я та по баї ькові керівника іорилнчної особи або фізичної особи-підпрік мця)

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 (н. 6 додатку 7 Порядку, в редакції постанови КМУ від З

Ahn/n Марка Заводський
номер

Рік
випуску

*
Країна виробник

І. Колонка пачивороздавсиїьна 
«ГЕРКОН» 02-2KEJE50A).25-4-4. ТУ б/н 2020р.

Україна



У 29.1-22117381-()0І-2(ЮІ мін.доза 
2л. (Держреєстр України Л2>1823-03)

2.
Резервуари для зберігання 
нафтопродуктів Д П , (назе.мні). 
типу Р-14, (дві одиниці)

Д. 74 2020р. ТОВ
«Ре.мтехсі.іь.чаш»Україна

3.
Резервуари для зберігання 
нафтопродукті бензину, (назе.мні), 
типу Р-8,7. (дві одиниці)

71, 72 2020р. ТОВ
«Ре.мтехсі. 7 ь.\іаш» Україна

Киїькість робочих місць -  5, в тому чис.іі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4 .

Будівлі та споруди (пріїміпнчіпя), впробпіічі об’ск'тп (цехи, дільниці, структурні підрозділи):
Всі будівлі ти обладиииин знаходяться за адресою: АЗС. Рівненська обл.. Сарнинський р-н., 

м.Сарни, вул.Белгородська.40.

Кількість будівель і споруд (приміщень)
Перелік основних структурних підрозділів.

1. Кімната операториа- площа 11К
2. Паливо- роздавальна колонка для бензину та ДП.
3. 5. Резервуар із ДП  С== / 4м~\
4. Резервуар із Д П  1'  ̂14 м~\
5. Резервуар із бензином 7м\
6. Резервуар із бензином У----8,7м-\
7. Щогла блискавкозахисту.
8. Рекламно-іішррове табло.
9. По:)ісе:ж'ниіі щит.

Рік введення в експ.іуатацію - 1962р.
Площа - 4341

Інші відомості
Прізвище, ім ’я та но батькові осіб відповідальних за дотрішання вимог законодавства з 
питань охорони прані та промислової безпеки

Відповідальній! призначениіі директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииький 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , №>770/217-4- 
19/2825 ,М418/93-3-20/896, зо безпечне виконання робіт в вибухопозіселсонебезпечних зонах 
(наказ №02-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)

Призначений відповідальним за організацію проведення газонебезпечних робіт (зачистка 
резервуарів та ін.) (наказ .\o()3-()lJ-T()B «КА4 РДІЕРДЖІ» від J6.03.2020р.) Відповідальни.\і 
призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииький обласниіі навчально -  
виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861, М770/217-4-19/2825, №418/93-3-20/896.

Законодавчі __ акпт з ()(], рзооіселісної безпеки, електробезпеки, санітарно-гігієнічного 
забезпечення .надання першої долікарняної допо.моги при н/в. Правила ОП пі() час виконання 
робіт на висоті. Правила ОП під час роботи з інстру.менто.м та пристроями, Правила ОП на 
авто.уобільно.уу транспорті. Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт. ПБЕЕС IV кв.гр. допуску І ()()() В. Згідно наказу управаіння Держпраці 
Законодавчі акти з ОП, по.яселсної безпеки, електробезпеки, санітарно-гігієнічного 
забезпечення, надання першої долікарняної допо.уоги при н/в, НПАОП 0.00-1.41-88 Загальні
правила вибухобезпеки__ для вибухопо,ж'е.)ісонебезпечних хі.уіічних, нафтохімічних і
нафтопереробних виробництв, ППЛОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок сполісивачів, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила ОП під час виконання робіт на 
висоті. НПА(Ш 0.00-1.71-13 Правила ОП під час виконання робіт з інструментом, та



пристроями, НПАОІІ 0.00-1.62-12 ІІрави.іа ОН па авто.мобільнолп' транспорті. НПАОП 0.00-
5.11- 85 Типова інструкція з оргсші'шиії безпечного ведення газонебезпечних робіт. НПАОП 0.00-
7.12- 13 Вимоги до роботодавціб стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у 
потенційно вибухонебезпечних серес)овшцах. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила ОП під час
експ.іуатаиії обладнання, що пщсщюс під тиско.м, НПАОП 0.00-1.80-18 Прави.іа ОП під час 
експлуатаиії в/п кранів. підИшальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.83-18 
Правша охорони прані під час екстуатсщії 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 Систе.хш стандартів безпеки прані в иіло.му по ТОВ «КМ
ЕНЕРДЖІ».

Про охорону прані :жінок. інвалідів на підприс.мстві (наказ Лізі2-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖ1» 
від 16.03.2020р.)Відповідальни.\і призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ
Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861
№770/21 7-4-19/2825 Ж2418/93-3-20/896.

Про порядок забезпечення праиівииків спецодягам та ітии.ми засобсіми індивідуального 
захисту (наказ №05-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.) Відповідальни.у призначений 
.директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -- виробничий
комбінат посвідчення ДЖ99/218-2-19/2861, №і>770/217-4-19/2825, №и418/93-3-20/896.

Про організаиію роботи з охорони праці (наказ Л^Об-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 
16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький 
об.іасний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2-19/2861, №770/217-4-
19/2825, №о418/93-3-20/896.

Про призначситя особи. відповіда:іьної за проведення .иедичнідс оглядів працівників
зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (наказ Д'яПО-ОРІ-ТОВ «КМ E lІЕРДЖІ» від
16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2-19/2861, JVh770/21 7-4- 
19/2825, №u418/93-3-20/896.

Про призначення відповідального по електрично.му господарству (наказ №08-ОП-ТОВ «КМ  
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Про пр изначення відповідального за полсе.исну безпеку будівель і 
споруд на об 'єктах товариства, а тако.яс утри.мання засобів протипо.ж'ежного захисту (наказ 
№07-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р. Відповідальним призначений директор Кручок 
Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення 
№0799/218-2-19/2861 , Ло770/2і 7-4-19/2825 ,№л418/93-3-20/896.

Про створення постійної діючої ко.місії з перевірки зїісінь з питань охорони праці та 
полселісної безпеки. З .метою удосконалення роботи слулсби охорони праці на підприємстві, 
перевірки знань працівників з питань охорони праці та ]’ відповідності до чинного 
законодавства України з питань охорони пр аці (наказ № 11-ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖ І» від 
16.03.2020р.)
1.1 Еолова комісії директор ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» Кручок А.І.
1.2 Член ко.уісії інлсенер з ОП Сорока П.В. посвідчення №9341/19-9 ДП «Вінницький ЕТЦ»
1.3 Член ко.чісії іноісенер з інфсзрліаиійно-телеко.муніксщійних технологій ЕІоліщук MÄ 
посвідчення .№390-13/18 ТОВ «Навчальний цеіітр «МІОП».

Про призначення відповідальних за безпечну експлуатацію устаткування підвищеної 
небезпеки та проведення робіт підвищеної небезпеки на АЗС (наказ Ж Іб-ОП-ТОВ «КМ  
ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальнші призначений директор Кручок Андрій Іванович 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №«799/218-2- 
19/2861 , №0770/21 7-4-19/2825 ,№о418/93-3-20/896.

ЕІро призначення осіб , відповідальних за дотрішання природоохоронного іаконодавства , 
справний стан очисних споруд .обсл уговувашія дихальної ар.матури (наказ ЛІДО-ОП-ТОВ «КМ  
ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповідальни.м призначений директор Кручок Андрій Іванович 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2-



19/2861 , М 770/217-4-19/2825 .№418/93-3-20/896.
l ipo призиачопія особи. ві()пові()а:іьиої за безпечие проведення робіт пов ’язаних з 

підготовкою ємностей до зливу-наїиву небезпечних речовин (наказМ І б - ()11-Т0В «КМ  
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відповіда:іьиим призиачепиіі директор Кручок Андрій Іванович 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення М799/218-2- 
19/2861, №770/217-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

Про призначешія особи відповідаїьної за скіад ПММ (наказ ЖІН-ОП-ТОВ «К/4 ЕНЕРДЖІ» 
від 16.03.2020р.) Про зитверд.Ж'виия иорлштивиих актів з охорони праці {наказ.\/1 ^ДІПД/СДВ 
«КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р. )

призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -
виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 
20/896.

№770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3-

Наявиїсть служби охорони праці.
На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказом №06-ОЕЕТОВ «КМЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року про 

організацію роботи з охорони праці, наказом Л209-()11-Т()В «КМЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року 
и р і/ ‘̂бЩрД2д/2ЕКІіІД.Мб:[іб2 і(‘̂1>і̂ ’ /J>xopoiiu праці, діючих на підприємстві.

Інформація про інструкції, положення, атестацію робочих місць, проведення медичних 
оглядів, проведення навчання з питань охорони праці.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затверджені інструкір/і з охорс>іtu праці наказом 
№  4 від 16.03.2020 року (дивлиабзі. 1).

Інструкції введеііі в дію, зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з 
охорони прюці» у  встановленоліу порядку.

№
п/п

Номер
інструкції Наша інструкції з охорони праці

/. 1.5 Інструкції 3 охорони праіц для електрика підприє.мства.
2.

1.6
Інструкції 3 охорони праці для електрослюсара по ре.монту 
обладнання на підприємстві.

2,
1.10

Інструкції 3 охорони праці при зачисці резервуарів д.і>і зберігання 
нафтопродуктів та їх похідних на підприє.мстві.

4. 1.11 Інструкції 3 охорони праці д.ія операторів АЗС2

Інструкції є нормативни.ми актами, що .містить обов'язкові для дотримаї;/:я працівниками 
вимог з охорони прані при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на 
робочих .місцях, 1' виробничих приміщеннях, на території підприємства або в інших місцях, де 
виконуються ці роботи, трудові чи с.іулсбові обов'язки.

Про проведеііня первинного, повторного, позатсшового та цільового інструктажчв з 
працівниками та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаж', ]'/ / о сить запис до 
журналу реєстрації інструкталсів з питань охороііи праці на робочо.му .і.■ ісці. Сторінки 
журналів реєстрації інструктажчв пронумеровані, прошнуровані і скріп, ієні печаткою 
підприє-мства.

У разі виконання робіт, що потребують офор.млення наряду-допуск\\ проводиться 
цільовий інструктаж- та реєструється в иьо.пу наряді-допуску.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ». розроблені та затвердлсені наказам .№09-011 від 16.03.2020 
по.'іо.ясення (див, таб.і. 2).

Таблиця 2
Номер

положення Назва положення

/ Ноло.ясення про службу охорони праці ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ»



ГІололсенпя про систему управління охороною праці
ЕІІЕРДЖІ» ' ____________________

ТОВ «КМ

Пололсення -про розробку інструкіїін з охорони прагр
Пололсення про порядок навчання і перевірки знань праиіьликів 
ТОВ «К'.Х/ І-'ЛЕРДЖІ» з питань охорони праці_________  ____
Пололсення про порядок забезпечення працівників спеціалі>иіш одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивісіуального захисту
Т()В^<Ш  ЕІ1ЕРДЖЕ> __________________ ______________
Пололсення про енергослулсбу ТОВ «КМ ЕНЕРДЖ1» __________
Пололсення про застосування нарядів-допусків під чім виконання 
робіт підвищеної небезпеки на підприємстві__________  __________

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

Па ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказом N9 11-ОП від 16.03.2020 року створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питай ь охорон 11 праці та полселсної безпеки. Члеї / / / комісії пройшли 
перевірку знань та мають відповідні посвідчення.

Навчання проводиться згідіш «Пололсення про порядок проведення навчайня та перевірку 
знань з питань охорони праці» по затвердлсеним навчальним програмам. Розроблені тестові
білети по просізесіям та по_нормативним документам. Періодично ,міе])слнал ТОВ «КМ
ЕНЕРДЖІ» проходить переатестацію в навчальних центрах по нормативним документам з 
охорони праці в обсязі виконусмих обов 'язків.

Затвердлсено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники 
ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення }швчаиня та перевірки знань з питань 
охорони праці, а таколс після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи 
для допуску робітників до виконання робіт.

Па ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» діс трудовий договір, в якому передбачений розділ «(Охорона 
праці». Щорічно на підприємстві розробляються Комплексні заходи поліпшеїі//я стану безпеки 
та гігієни праці виробничого середовища.

Експлуатаційна документація
Па ТОВ «_КМ ЕПЕРДЖ!» с паспорта на усе обладнання та схе.міі розміщення по 

виробничіш дільниия.м, така,Ж' є схеми роз.міщення трубопроводів та газопровіjРів, технологічні
cxe.Mii. Обладішння знаходиться у справно.му стані, що підтверд.)ісено..актами оглядів та
перевірок.

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Всі працівники ТОВ «КМ ЕПЕРДЖ!» відповідно до нор.мативних актів і охорони праці, 

атестації робочих .місць, колективного договору та зале.ж’но від видів виконуваних робіт 
забезпечуються необхідними засоба.ми індивідуального та колективного захисту, миючи.ми 
засобами (таблиця ДЬЗ).

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

Таблиця Nq3

м
п/п Професія, посада Спецодяг, спецвзуття та інші 313 Те,

1 2 3

1. Оператор АЗС Костю.м (6)

і: лпсяцях

4
12



-> Оператор АЗС Рукавички (II) пар) З

і. Оператор АЗС Костю.п утешений (6j 36

4. Оператор АЗС Плащ 3 капюиіоно.м черговий

* - видається за потреби при узгодлсеині з иачсиьнико.\і(керівникол,і відділу, илляхол
подачі керівником слулсбової записки завідуючому складом ТМЦ.

** - ДІІАОП 1.8. 10-3.09-98. Типові галузеві норми безплатної видачі прапівникал 
спеціал ьного одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовії 
промисловості. Наказ Лер,)існагля<)охоронпраці від К). Об. 98р. .\і‘115.

*** - Нор.уіи безплатної видачі спеціального одягу, спеціального влутіт та інших засобі( 
індивідуального захисту працівиика.м загальних професій різних галузе іі пуомисловост 
(Затверд.)ісено Наказо.м Дерлісавного ко.мітету України з про.мислової безпеки охорони пуаиі тс 
гірничого нагляду 16.04.2009 N 62).

***** - Типові нор.ми безплатної видачі спеціального одягу, спеиіальног(, взуття та інгии\ 
засобів індивідуазіьного захисту праиівнина.\і автамооільного транспорту (Наказ Комітету пс 
нагляду за охороною праці України 20.10.98 N 207)

Підприємство ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» мас матеріально-технічну базу навчально- 
методичного забезнечення , нормативно-нравові та технічну (експлуатаціішу) 
документацію для виконання заявлених видів робіт нідвищеної иебезнеки ти експлуатації 
машин , механізмів , устатковання нідвищеної небезпеки. Укомплектоване шпатом  
працівників відповідних професій і кваліфікацій.

Кру'кж А.І.
(Ііііціа.'Ш і;; прізвище)

строваиа у журналі оолік\’ с\о  скі їи і'осіїодаріоваиня у тсриіо|пальному органі

Держпраці 2020 р. №

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на ііиконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механі мів, устатковання 
п ідв и изе н ої небез пс ки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від іі.ио прийняття та
повідомили про це відповріномл:.о.р.г.ану, державної, по дач кової служби і мають відмітку в
паспорті.". І Упрзвлінк.я Держпраці у Рівненській області і

З А Р Е ^ - С Т Р О В А Р О
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