
Додаток 4 
до Порядку

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідност і мат еріально-технічної бати вимогам законодавства з питань охорони

праці
Відомості про роботодавця

____Товариство з обмелсеною відповідальністю «КК4 ЕНЕРЦЖІ»; 35001, Рівненська обл.,
Костопільський р-п., м. Костопіль, вуя. Рівненська, буд.107._____

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

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

ім’я та по батькові керівника; для фізичної особп-підприємця:
Кручок Андрій Іванович

прізвище, ім’я та по баїькові. 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 паспорті 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
АЗе, Рівненська обл.,Рівненський р-н.. м,Рівне . вул.Курчатова ,24-6.

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
кгапі 3i@ukr.net

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхх вання цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відіпкодування наслідків можливої шкоди ;
А Т СК «Країна» договір .М' }А 225520 від 14 серпня 2020р.

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

Інформація про проведення ;io6poBij'ibHoi o аудиту з о.хорони праці : не проводили
(дата проведення аудиту)

Я. Кручок Андрій Іванович керівник ТОВ «КМ КРІЕРДЖ 1 »,
(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 пи тань 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 середоіїиші (п. 6 додатку 7 Порядку, в редакції постанови КМУ від З

Лап/п Марка Заводський
номер

Рік
випуску

f
Країна виробник

Колонка паливороздавапьна
І. «ГЕРКОН» 02-2КЕД-50-0,25-4-4. ТУ 

■ У 29.1-2211 1-001-2001 .мій. Доза \
ОЧІ 2020р. Україна

mailto:3i@ukr.net


2л. (Дерлсреєстр України ЛТІ823-03)
Резервуари для зберігання ТОВ1 нафтопродуктів Д П . (назе.мні) . 
типу Р-16. (дві одиниці)

82. 83 2020р. « Ре.мтехсічь.м.аш » Україна

Резервуари для зберігання TOR3. нафтопродуктів бензину, (назе.мні) . 
типу Р-8,7, (дві одиниці)

80. 81 2020р. «Рем.техсільм.аш»Україна

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

Будівлі та споруди (приміщення), виробнпчі об’скги (цехи, дільниці, структурні підрозділи):
Всі будівлі та облсідпання знаходяться за адресою: АЗС, Рівненська обл.,Рівненський р- 

н.,м. Рівне, вул. Курчатова ,246.
Кізькість будівель і споруд (приміщень)
Перелік основних структурних підроздіїів.

1. Кімната операторна
І. Палнбо- роздавальна колонка для бензину та ДП.
3. Резервуар із ДП 16.\Д.
4. Резерв) 'ар із ДП Р'"--1 б м \
5. Резервуар із бензином У=8. 7м'.
6. Резервуар із бензино.у У=8. 7.\г.
7. Щогла блискавкозахисту.
Я.Рекламно-ііифрове табло.
9. полсеоіснші иріт.
матеріали стіп: .металокаркас з обшивкою нрофлисто.м.

ОПИС : Бензозаправка (А-І): Резервуари (а): Огорооіса (ДяР)
Рік введення в експлуатацію -  1962р. 
Площа -  З, 7кв..\і.

Інші відомості

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

Відповідальніді призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький
обласний навчсшьно ~ виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 , М770/217-4- 
19/2825 ,№418/93-3-20/896.

за безпечне виконання робіт в вибухополселсонебезпечних зонах (наказ №02-ОП-ТОВ «КМ
ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.). Відповідаїьним пуизначттй дипектор Кручок Андрій Іванович 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-
19/2861 , №770/217-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

за організацію проведення газонебезпечних робіт (зачистка резервуарів та ін.}(наказ №03- 
ОП-ТОВ «КМ ЕПЕРДЖІ» від 16.03.2020р.). Відповідальним призіїачений директор Кручок 
Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення
№799/218-2-19/2861 , М770/21 7-4-19/2825 ,М418/93-3-20/896.

Законодавчі_акти з ОП по.лсе.лсної безпеки, електробезпеки, санітарно-гігієнічного
забезпечення, надання першої долікарняної допо.уоги при и/в, П^завніа ОП під час виконання 
робіт на висоті, Правила ОП під час роботи з інстру.меито.м та пристроя.ми, Правила ОП на
авто.побільно.му транспорті. Типова іііУШрукіїія з__ організації__ безпечного ведення
газонебезпечних робіт. ПБЕЕС І] ' кв.гр. Допуску ]()()() В. Згідно иака'зу управління Держпраці 
Законодавчі акти з С)П. по.ясе.ясної_безпеки, електробезпеки, санітарно-гігієнічного



забезпечення, надання першої долікауняної допомоги т и н/в, НПАОП 0.00-1.41-88 Загальї 
правша вибухобезпеки для вибухопожелсонебезпечних хімічних, нафтохімічних
нафтопереробних виробництв, НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатаи 
електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.15-07 Правила ОП під час виконання робіт н 
висоті, НПАОП 0.00-1,71-13 Правша ОП під час виконання робіт з інструментом т 
пристроями, НПАОП 0.00-1.62-12 Правила ОП на автомобільному транспорті, НПАОП О.ОС
5.11- 85 Типова інструкиія з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт , НПАОП О.ОС
7.12- 13 Вимоги до роботодавиів стосовно забезпечення безпечного виконання робіт, 
потенційно вибухонебезпечних середовищах, НПАОП 0.00-1.80-18 Правила ОП під ча 
експлуатації в/п кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, НПАОП 0.00-1.83-1 
Правила охорони праці під час експлуатації навантаоїсувачів, НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкиія 
безпечного - ведення вогневих робіт на вибухополсеженебезпечних та вибухонебезпечни 
об’єктах, НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці в цілому по ТОВ «Ю 
ЕНЕРДЖІ».

Про охорону праці оісінок , інвалідів на підприємстві (наказ №12-0П-Т0В «КМ ЕНЕРДЖІ 
від 16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОі 
Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861 
№770/21 7-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

- Про порядок забезпечення працівників спецодягом то іншими засобами індивідуальногл 
захисту (наказ №05-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.) Відповідшьним призначени: 
директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виуобничш 
комбінат посвідчення №о799/218-2-19/2861, №о770/217-4-19/2825 ,№2418/93-3-20/896.

-Про організацію роботи з охорони праці (наказ №06-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» ви 
16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницькш 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №>799/218-2-19/2861 , №я770/217-4 
19/2825 ,№>418/93-3-20/896.

-Про призначення особи, відповідальної за проведення медичних оглядів працівники 
зайнятих на роботах підвищеної небезпеки (наказ №19-0П-Т0В «КМ ЕНЕРДЖІ» ви 
16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Віннииькш 
обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №«799/218-2-19/2861 , №2770/217-4 
19/2825 ,№418/93-3-20/896.

-Про призначення відповідачьного за електрогосподарство (наказ №08-ОП-ТОВ «KP. 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.) Відповідальніш призначений директор Кручок Андрій Іеановш 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №я799/218-2-
19/2861, №0770/217-4-19/2825 ,№і>418/93-3-20/896.

-Про призначення відповідального за пооіселсну безпеку будівель і споруд на об’єкта}, 
товариства, а тако'Ж утримання засобів протипожежного захисту (наказ №07-ОП-ТОВ «Кк 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.) Відповідальним, призначений директор Кручок Андрій Іванович 
ТОВ Вінницький обласний навчально- -  виробничий комбінат посвідчення №о799/218-2- 
19/2861, №о770/217-4-19/2825 ,№і418/93-3-20/896.

-Про затвердоісення інструкції по'Желсної безпеки з працівниками АЗС/АГЗП ('наказ'№10- 
ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.)Відпобідальнгш призначений директор Кручон 
Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення 
№>799/218-2-19/2861. №о770/217-4-19/2825 ,№>418/93-3-20/896.

-Про створення постійної діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці та 
позісеоісної безпеки, з  метою удосконалення роботи слузісби охорони праці на підприємстві , 
перевірки знань працівників з питань охорони праці та у відповідності до чинного 
законодавства України з питань охорони праці (наказ №11-ОП-ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» від 
16.03.2020р.)
1.1 Голова комісії директор ТОВ «КМЕНЕРДЖІ» Кручок А.І.
1.2 Член комісії інженер з ОП Сорока Н.В. посвідчення №341/19-9 ДП «Вінницький ЕТЦ»
1.3 Член комісії іноісенер з інформаиійно-телеком.унікаиійних технологій Поліщук М.А.



посвідчення №390-13/18 TOB «Навчальний иенту «МЮН».
-Про призначення відповідальних за безпечну експлуатацію устаткування підвишеї 

небезпеки та проведення робіт підвищеної небезпеки на АЗС (наказ №1б-ОП-ТОВ «R 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванові 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218- 
19/2861. №770/217-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

-Про призначення осіб, відповідальних за дотримання природоохоронного законодавств 
справніш стан очисних споруд, обслуговування дихааьної арматури (наказ №20-ОП-ТОВ «К 
ЕЕІЕРДЖ1» від 16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванови 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-, 
19/2861. №770/217-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.

-Про призначення особи, відповідальної за безпечне проведення робіт пов’язаних
підготовкою ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин /наказМІ 5-ОП-ТОВ «КА 
ЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020р.) Відповідальним призначений директор Кручок Андрій Іванови 
ТОВ Вінницький обласний навчально -  виробничий комбінат посвідчення №799/218-2 
19/2861, №770/217-4-19/2825 ,№418/93-3-20/896.
-Про призначення особи відповідальної за сшад ПММ (наказ №18-0П-Т0В «КМ ЕНЕРДЖІ» ви 
16,03.2020р.) Про затвердоісення нормативних актів з охорони праці (наказ №17-0П-Т0В «Кк 
ЕНЕРДЖІ» від 1 б. 03.2020р.)

призначений директор Кручок Андрій Іванович ТОВ Вінницький обласний навчально - 
еиробшічий комбінат посвідчення №799/218-2-19/2861, №770/217-4-19/2825, №418/93-3-20/896.

Наявність служби охорони праці
На ТОВ «КМЕНЕРДЖІ» наказом №Об-ОП-ТОВ «КМЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року про 

організацію роботи з охорони праці, наказом. №09-ОП-ТОВ «КМЕНЕРДЖІ» від 16.03.2020 року 
Про затвердоісения Полозісень з охорони праці, діючих на підпргієлістві.

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

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затвердлсені інструкції з охорони праці наказом. 
№ 4 від 16.03.2020 року /див.табл.І).

Інструкції введені в дію, зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з 
охорони праці» у встановлено.ну порядку.

№
п/п

Номер
інструкції Назва інструкції з охорони праці

1. 1.5 Інструкції 3 охорони праці для електрика підприємства.
2. 1.6 Інструкції 3 охорони праці для електрослюсара по ремонту 

обладнання на підприємстві.
3. 1.10 Інструкції 3 охорони праці при зачисці резервуарів для зберігання 

нафтопродуктів та їх похідних на підприємстві.
4. 1.11 Інструкції 3 охорони праіц для операторів АЗС.

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 ці роботи, трудові чи слуо/сбові обов'язки.

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



у  разі виконання уобіт, що потуебують оформлення наряду-допуску, проводитьс 
иільовий інструктаж та реєструється в тому наряді-допуску.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ», розроблені та затверджені наказом №09 від 16.03.202 
пололсення (див.табл.2).

Таблиця
Номер

положення Назва положення

1 Пололсення про слуоісбу охорони праці ТОВ «КМЕНЕРДЖІ»

2 Поло'ження про систему управління охороною праці ТОВ «КМ 
ЕНЕРДЖІ»

3 Положення -про розробку інструкцій з охорони праці

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

5
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеїцальнші взуттям та іншими засобами індивідуаіьного захисту 
ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ»

6 Положення про енергослужбу ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ»

7 Положення про застосування нарядів-допусків під час 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).

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» наказом № 11-ОП від 16.03.2020 року створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці та пожелсної безпеки. Члени комісії пройшли 
перевірку знань та мають відповідні посвідчення. ^

Навчання проводиться згідно «Полооісення про порядок проведення навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці» по затвердоісеним навчальним, програмам. Розроблені тестові 
білети по професіям та по нормативним документам. Періодично персонал ТОВ «КМ 
ЕНЕРДЖІ» проходить переатестацію в навчальних центрах по нормативним документам з 
охорони праці в обсязі виконуємих обов ’язків.

Затвердлсено 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 такозіс після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи 
для допуску робітників до виконання робіт.

На ТОВ «КМ ЕНЕРДЖІ» 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 «КМ ЕНЕРДЖІ» є паспорта на усе обладнання та схема розміщення по 

виробничим дільницям., тако'Ж 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 «КМ ЕНЕРДЖІ» відповідно до нор.мативних актів з охорони праці, 

атестації робочих місць, колективного договору та залеоісно від видів виконуваних уобіт 
забезпечуються необхідними засобами індивідуального та колективного захисту, миючими 
засоба.ті (таблиця №3).

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



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

в місяцях
1 2 3 4

1. Оператор АЗС Костюм (6) 12

2. Оператор АЗС Рукавички (10 пар) 3

3. Оператор АЗС Костюм утеплений (6) 36

4. Оператор АЗС Плащ 3 капюшоном черговий

* - видається за потреби при узгодлсенні з начальником/керівником) відділу, шляхом
подачі керівником, слуз/сбової записки завідуючому складом. ТМЦ.

** - ДНАОП ].8.10-3.09-98. Типові галузеві норми безплатної видачі 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 
індивідуачьного захисту працівника.^ загальних професій різних галузей промисловості 
(Затвердоісено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та 
гірничого нагляду 16.04.2009 N 62).

***** - Типові нор.ми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту (Наказ Комітету по 
нагляду за охороною праці України 20.10.98 N 207)

Підприємство ТОВ «КМЕНЕРДЖІ» 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 підвищеної небезпеки. Укомплектоване штатом 

\повідних професій і кваліфікацій.

Кручок А.І.
(ініціали та прізвище)

'зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 

Держпрані_________________ 2020 р. № ______

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) мащин, 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.".

.-звління Держпраді у Рівненській області і
сз.лРЕР С Т Р ІВ А Н О  ї
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