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ДЕЮ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженною відповідальністю
«Виробничо-комерційна фірма «Сенс ЛТД» , Вінницька обл., Вінницький р-н.,
с. Якушинці, Хмельницьке шосе 10 км, код ЄДРПОУ 24898170,
Шеванюк Валентин Степанович , тел./факс 567656, ел.почта зепз11(1@§таі1,сот
Місце виконання робіт підвищенної небезпеки та експлуатацій:

Вінницька обл., Вінницький р-н., Якушинецька с/р.,'автошлях Житомир-МогилівПодільський (через Вінницю) 130 км+780 м.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: страхова компанія «Інтерплюс».

Дійсний до 03.04. 2019р за №30/ІВ/000889 виданий 04.04. 2018р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - відсутня.

Я, Шеванюк Валентин Степанович
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимог, м
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. Роботи в замкнутомі просторі (ємностях). Кількість робочих місць в т.ч. на яких
існує ризик виникнення травм - 1 робоче місце ( 3 чол., слюсарі).
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В. Кількість робочих
місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм - 1 робоче місце
(2 чол.; 1-інженер-електрик, 1 - електромонтер).
3. Зберігання балонів, цистерн із зрідженним, вибухонебезпечним газом, а також
зберігання балонів із стисненим газом. Пункт обліку балонів : будівля розміром
2x6 м, де зберігаються балони з киснем - 20 шт, з диоксидом вуглецю -20 шт.
Кількість робочих місць в т.ч. на яких існує ризик виникнення травм - 1
робоче місце ( 3 чол., оператори).
Інші відомості:

Відповідальний за стан умов та безпеку організації праці в цілому є
роботодавець-Шеванюк В.С. Наказом №19/а від 25.01.2017р. відповідальним за
технічний стан і безпечну експлуатацію обладнання АГЗГІ та АЗС призначен
технічний директор Ребренюк Олег Васильвич.
- Для здійснення правових , соціально-економічних , організаційно-технічних ,
’
аних на збереження життя , здоров* я
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працездатності працівників у процесі трудової діяльності в ТОВ «ВКФ
« СЕНС ЛТД» створена та функціонує служба охорони праці за наказом
№ 156 від 20.12.2004р. Функціі служби охорони праці виконує керівник
служби - інженер з охоронипраці Сенченко В.І.
- Розроблені Положення про службу охорони праці, Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників,
Положення про систему управління охороною праці, Положення про службу
спостереження за безпечною експлуатацією будівль та споруд , затверджені
наказом № 9а від 25. 01. 2017р.
Наказом №9 від 27.01.2017р. затверджено та введенов дію інструкції з
охорони праці та пожежної безпеки, загальною кількістю 81 піт.
В тому числі :
- Інструкція проведення вступного інструктажу;
- Інструкція проведення первинного інструктажу;
- Для операторів газонаповнювального пункту.
- При експлуатаціі балонів.
- При виконаннівогневих робіт.
- Під час перевезення, приймання , зберігання і видачі балонів зі стиснутими
і зрідженими газами.
- Для експлуатації електроустатковання .
- Електромонтеру.
- При транспортуванні, збереженні і реалізації рідких нафтопродуктів.
- Для слюсаря-електрика.
- При транспортуванні балонів .
- При зберіганні балонів з газами.
- З надання першої ( долікарської) допомоги потерпілим при нещасних
випадках.
- При складуванні.
- При виконанні газонебеспечних робіт.
- Для операторів заправних станцій.
- Для експлуатації ручного електрифікованого інструменту.
- Для газозварника (газорізника).
- Для електрозварника.
- При виконанні робіт у ємностях.
- Застосування шлангового протигазу ПШ-1.
- З режиму роботи та безпечного обслуговування посудин, що прцюють
під тиском.
- Про порядок перевірки придатності та статичних випробувань запобіжних
поясів.
- При експлуатацій установки для перевірки та опресовки сосудів високого
тиску УПОС-1.
- Норми браку та переводу балонів натиск нижчий, проти спочатку
встановленного.
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- Для водія-слюсаря по доставці і заміні балонів зрідженого газу.
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- По утриманю території та виробничих приміщень.
- Для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування.
- Програма проведення вступного інструктажу з питань пожежної та
техногенної безпеки.
- Програма проведення первиного та повторного протипожежних інструктажів.
- Загальнооб*єктова інструкція про заходи пожежної безпеки.
- Про заходи пожежної безпеки для АГЗС.
- Про заходи пожежної безпеки у службових (офісних) приміщеннях.
- Про заходи пожежної безпеки для охоронників.
- Про заходи пожежної безпеки для АЗС.
- По технічній будові та правильному і безпечному користуванню
вогнегасниками при гасінні пожежі.
Накзом № 14 від07.03. 2018р. призначено постійно-діючу комісію по
організації навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці,
у складі:
Голова комісії: технічний директор - Ребренюк О.В.
Члени комісії: інженер з ОП - Сенченко В.І.
інженер
- Суровцов О.С.
Наказом № 20 від 25.01.2017р. створено службу спостереження з нагляду
за технічним станом будівель і споруд . Керівником служби спостереження
призначено технічного директора Ребренюка О.В.
Наказом № 20/1 від 25.01.2017р. призначено комісію по проведенню
щорічного обстеження будівель і споруд підприємства в такому складі:
- технічний директор Ребренюк О.В.
- начальник АГНКС Вознюк С.В.
- інженер Суровцов О.С.
Наказом № 19 від 25.01.2017р., призначено технічного директора
Ребренюка О .В., відповідальним за :
- збереження науково-технічної документації;
- за технічний стан і безпечну експлуатацію систем газопостачання;
- за технічний стан і безпечну експлуатацію систем вентиляції;
- метрологічне забезпечення на підприємстві;
- належний стан утримання засобів індівідуального захисту.
Наказом № !5 від 25.01.2017р., створена газова служба у складі :
-начальник газовоі служби - технічний директор Ребренюк О.В.;
- слюсар з ремонту та експлуатації газового обладнання - Богоцький М.Ю.;
слюсар з ремонту та експлуатації газового обладнання- Бельдій С.І.;
- слюсар з ремонту та експлуатації газового обладнання- Бевз Д.В.
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Наказом № 13 від 07.03.2018р. призначено комісію по проведенню контрольного
огляду газового господарства та опосвідчення стану безпеки електроустановок
на підприємстві, у такому складі:
голова комісії: члени комісії: технічний директор Ребренюк О.В.;
інженер
Суровцов О.С.
Наказом № 14 від 25.01.2017р., створено на Товаристві бригаду для виконання
газонебезпечних, газополум*яних, зварювальних робіт, у такому складі:
- слюсар Богоцький М.Ю.;
- слюсар Бельдій С.І.;
- слюсар Бевз Д.В.
- електрозварювальних Хіміч С.М.
Наказом № 169 від 26.12.2017р., створено на підприємстві бригаду для
виконання робіт в закритих ємностях, у такому складі:
- слюсар Богоцький М.Ю.;
- слюсар Бельдій С.І.;
- слюсар Бевз Д.В.
Призначено відповідальним за безпечне проведення робіт в закритих ємностях
- технічного директора Ребренюка О.В.
Наказом №13 від 25.01. 2017р., призначено відповідальних за видачу нарядівдопусків на проведення газонебезпечних робіт:
- технічного директора Ребренюка О.В.
- начальника АГНКС Вознюка С.В.
Наказом № 12 від 07.03.18р., призначено відповідального за справний стан
і безпечну експлуатацію електрогосподарства технічного директора
Ребренюка О.В.
На випадок тривалої відсутності відповідального за справний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства його обов*язки покладені на інженера
Суровцова О.С.
Затверджено перелік газонебезпечних робіт на ТОВ «ВКФ « СЕНС ЛТД»:
Роботи, що проводяться з оформленням наряду-допуску , з реєстрацією в
журналі.
Наказом №11 від 07.03.18р., призначено відповідальним по нагляду за
технічним станом та експлуатацією посудин, працюють під тиском, технічного
директора Ребренюка О .В ., а також призначено відповідальним за справний стан
і безпечну дію посудин, що працюють під тиском, інженера Суровцова О.С.
Наказом № 168 від 21.12.2017р., допущені до самостійної роботи наступні
оператори: Ліщун В.А., Василюк В.В., Ліщун М.В., Андрущенко І.М.
При укладанні трудового договору працівників інформірують під розписку
про умови прці, наявність на робочих місцях небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, можливі наслідки їх впливу на здоровая, а також про
право на пільги і компенсації, за роботу в таких умовах.
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Згідно ст. 8 «Закону...» прцівники, зайняті на роботах, пов*заних із
шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах пов*язаних із
забрудненням, забезпечуються безоплатно спецодягом, спеціальним взуттям та
іншими засобами індівідуального захисту, а також милом.
ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ І ПОСАД ПРАЦІВНИКІВ, ЯКИМ ВИДАЮТЬСЯ
БЗОПЛАТНО СПЕЦОДЯГ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШІ ЗАСОБИ
ІНДІВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ.
Н айм енування виробництв,
цехів, професій та посад.

№

Н айм енування спецодягу, спецвзуття
та запобіж них заходів.

п/п

1.

2.

АГЗП та АЗС, оператор

Слюсар

3.

Г азоелектрозварник

4.

Електромонтер

Костюм х/б,
рукавиці брезентові,
окуляри захисні закриті,
респіратор газозахисний,
напівчеревики.
Взимку додатково-утеплена
куртка.
Костюм х/б, черевики,
рукавиці брезентові.
Взимку додатково-утеплена
куртка.
Рукавиці брезентові,
черевики кірзові, захисна маска,
костюм газоелектрозварювальника.
Костюм х/б, черевики,
рукавиці х/б,
окуляри захисні відкриті,
рукавиці діелектричні,
калоші діелектричні.
Взимку додатково-утеплена
куртка.

Строк
експлуатац.
місяці

12
6
12
12
12
36
12
6
36
6
12
12
12
3
до зносу
чергові
чергові
36

Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, проходять
спеціальне навчання і перевірку знань з відповідних нормативно-правових
актів з охорони праці згідно ст. 18 «Закону...», зокрема:
оператори автозаправних станцій та АГЗП - Василюк В.В., Андрющенко
І.М., Ліщун В.А. ( Прот. №368 від 11.09.17р., МКП «ПІК»)-пройшли повторну
перевірку знань з ОП 29.01.2018р., прот.№24 в МКП «ПІК»; Ліщун М.В.
(посвід. № 786 від 15.09.16р., видане ДП НВК ТОВ «Да - Допомога»).пройшов
повторну перевірку знань та виявив необхідні зання з питань охорони праці
07.09. 2017р., прот.№ 87 ПДК підприємства;

-
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слюсарі з експлуатації та ремонту газового обладнання: Богоцький М.Ю.
(посвід. №1/11-Н від 01.06.2012р., видані «Вінницьким НКК житловокомунального господарства»). Бевз Д .В ., (посвід. № 2/11-Н від 01.06.2012р.,
видані «Вінницьким НКК житлово-комунального господарства»). Бельдій С.І.
(посвід. № 3/11-Н від 01.06.2012р., видані «Вінницьким НКК житловокомунального господарства»), пройшли повторну перевірку знань з питань
ОП та виявили необхідні знання 07.09.2017р., прот. № 87 ПДК підприємства,
присвоєна 2 група з електробезпеки-допущені до виконання газонебезпечних
робіт та експлуатації посудин, що працюють під тиском;
електрогазозварювальник, газорізальник- Хіміч С.М. ( посв. зварювальника
№ ВіЗ-ІЗ-11 від 26.07.2011р. (дійсне до 26.07.2013р.) видане Вінницьким
навчально-курсовим комбінатом : св-во № 841 від 26.09.2001р., видане
Вінницьким УКК), пройшов повторну перевірку знань з питань ОП та
виявив необхідні знання 07.09. 2017р., прот. №87 ПДК підприємства,
присвоєна 2 група з електробезпеки.
Керівник та ІТП, пройшли навчання та виявили необхідні знання з
питань охорони праці:
генеральний директор Шеванюк В.С., із Законодавчих актів з охорони
праці, санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої долікарської
допомоги при н/в ; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.001.59-87); Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15);
Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (
НПАОП 0.00-1 01-07); ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), третя кв. група з
електробезпеки до 1000 В ( прот. № 330 від 30.11.2016р., ГІН «Учбовокурсовий комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»); Правил техніки безпеки та промислової
санітарії при експлуатації нафтобазі АЗС ( НПАОП :№.»-1,13-87); Правил
технічної експлуатації станціонарних, контейнерних та пересувних АЗС та
переліку обов*язкових виробничих інструкцій з питань ОП та пожежної
безпеки для АЗС (прот. №630 від 05.12. 2017р., ПП «Учбово-курсовий
комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»);
технічний директор Ребренюк О.В. із Законодавчих актів з охорони праці,
санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої долікарської допомоги
при н/в ; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87);
Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правил
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1
01-07); ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), п*ята кв. група з електробезпеки до і
понад 1000 В ( прот. № 330 від 30.11.2016р., 1111 «Учбово-курсовий
комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»); Правил техніки безпеки та промислової санітарії
при експлуатації нафтобазі АЗС ( НПАОП :№.»-1,13-87); Правил технічної
експлуатації станціонарних, контейнерних та пересувних АЗС та переліку
обов*язкових виробничих інструкцій з питань ОП та пожежної безпеки
для АЗС (прот. № 630 від 05.12.2017р., ПП «Учбово-курсовий комбінат
«ГАЙЗЕЛЬ»);
інженер з ОП Сенченко В.І., із Законодавчих актів з охорони праці,
санітарно-гігієнічного забезпечення, надання першої долікарської допомоги
при н/в ; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87);
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Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правил
будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів ( НПАОП 0.00-1
01-07); ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), п*ята кв. група з електробезпеки до і
понад 1000 В ( прот. № 330 від 30.11.2016р., ПП «Учбово-курсовий
комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»); Правил техніки безпеки та промислової санітарії
при експлуатації нафтобазі АЗС ( НПАОП :№.»-1,13-87); Правил технічної
експлуатації станціонарних, контейнерних та пересувних АЗС та переліку
обов*язкових виробничих інструкцій з питань ОП та пожежної безпеки
для АЗС (прот. № 630 від 05.12.2017р., 1111 «Учбово-курсовий комбінат
«ГАЙЗЕЛЬ»); Правил охорони праці підчас роботи з інструментом та
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці на автомобільному
транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12), (посв.№ 261/2 від 30.11.2015р., видане ПП
«Учбово-курсовий комбінат «ГАИЗЕЛЬ», прот. № 330 від 30.11 2016р., ПП «
Учбово-курсовий комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»;
начальник АГНКС Вознюк С.В., із Законодавства України про охорону
праці, (НПАОП 0.00-1 01-07); ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), п*ята кв. група
з електробезпеки до і понад 1000 В; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87); Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.001.76-15); ( посв. №113-32 від 06.03.2018р., видане МКП «ГПК»); Правил
безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних
газонаповнювальних компресорних станцій (НПАОП 63.2-1.06-02); ОпіПБ у
будівництві (ДБН А.3.2.-2-2009), Правил ОП під час виконання робіт на
висоті(НПАОП 0.00-1.15-07);Правил техніки безпеки на заводах сухого льоду
та рідкої вуглекислоти (НПАОП 24.11-1.01-70); Правил безпеки при
виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (НПАОП 0.00-1.6588); Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13); Правил охорони праці на автомобільному транспорті
(НПАОП 0.00-1.62-12), (посв.№ 261/3 від 30.11.2015р., видане ПП «Учбовокурсовий комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»);
інженер Суровцов О.С., із Законодавства України про охорону праці,
ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.21-98), п*ята кв. група з електробезпеки до і понад
1000 В; ПБіБЕ посудин, іцо працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87);
Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); Правил ОП
під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);), Правил
ОП під час виконання робіт на висоті(НПАОП 0.00-1.15-07); ); Правил охорони
праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12), Правил безпеки
при виробництві та споживанні продуктів розділення повітря (НПАОП 0.001.65-88); ( посв. № 113-33 від 06.03.2018р. видане МКП «ПІК»); Правил техніки
безпеки та промислової санітарії при експлуатаціі нафтобаз і АЗС
( НПАОП :№.»-1,13-87); Правил технічної експлуатації станціонарних,
контейнерних та пересувних АЗС та переліку обов*язкових виробничих
інструкцій з питань ОП та пожежної безпеки для АЗС ( прот. № 630 від
05.12.2017р., ПП «Учбово-курсовий комбінат «ГАЙЗЕЛЬ»).
Для виконання робіт в замкнутому просторі (ємностях) бригада
забезпечена :

-
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- сигналізатором-аналізатором газів «Дозор-С-4-17-6156-4» (зав.№ 4090,
2011р.в., Україна, повірений2018р.);
-протигазами ізолюючими шлангами ПШ-1(зав.№1, інвен.№2, інвен. №3,
2010р.в. Росія, випробування 12.01.2018р. - придатні до подальшого
використання), які укомплектовані рятувальними поясами ЦРКЯ 02717.03.000
(інв. №1, інв.№2, інв.№3, випробувані МКП «ГПК», ( свід. про визнання
вимірювальних можливостей №4 , видане 21.02.2018р., чинне до 21.02.
2022р., КП - Вінницький обласний виробничо-технічний центр
стандартизації, метрології та якості продукції АПК «Облагростандарт»),
прот. №74, №75,№76, від 28.02.2018р.-засоби захисту пройшли механічне
випробування та придатні до подальшої експлуатації.
Перелік законодавчих та нормативно - правових актів
з питань охорони праці та промислової безпеки.
1. Закон України «Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове полження про службу охорони праці.
3. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове полження про комісію з питань охорони
праці підприємства.
4. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове полження про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці. ’
5. НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві.
6. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індівідуального захисту.
7. НПАОП 0.00-1.76.-15 Правила безпеки системи газопостачання.
8. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт.
9. НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови та безпечної експлуатації посудин,
що працюють під тиском.
10. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів (ПБЕЕС).
11. НПАОП 63.2-1.13-87 Правила з техніки фезпеки та промислової санітарії
при експлуатації нафтобаз і автозаправочних станцій.
12. НПАОП 0.00-4. 15-98 Типове полження про розробку інструкцій з
охорони праці.
13. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті.
14. НПАОП 64.2-3.04-98 Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття і інших засобів індівідуального захисту
прцівників.
15. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищенної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищенної
небезпеки.

-

9

-

16. ДНАОП 1.1.10-1.04-01 Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями.
17. «Про систему управління охороною праці».
18. «Положення про службу охорони праці».
19. «Положення про газову службу».
20. «Положення про газонаповнювальний пункт».
21. « Положення про службу спостереження за безпечною експлуатацією
будівель та споруд».
22. « Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань
охорони праці».
23. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці».

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) 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.
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