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Додаток 8
до Порядку
^редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

&

ло/<Р,

{ЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з низ ань
охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
ЄДРПОУ 41144465_____ директор Картушев Олег Юрійович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
(0432) 61-70-84
Ешаіі: §а2Іпуе8Пга8І.уп.@§таі1.сот_________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди _ПАТ Страхова група ТАС______
(найменування страхової компанії,
до 20.11.2018 ___№АК/9745865________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____12.03.2018________
(дата проведення аудиту)
Я, Картушев Олег Ю рійович

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимоіам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання іаких роби
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Зберігання балонів, та інших ємностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом,
їх заповнення, спорожнення, ремонт.
Адреса та місцезнаходження Товариства:
21001, Україна, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Брацлавська, буд. 59.
Предметом діяльності Товариства є:
-виробництво промислових газів;
-оптова торгівля хімічними продуктами;
д^луц^сті відповідно до чинного законодавства України.
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Згідно договору оренди №1 від 01.03.2017р. (діє до 01.03.2023р.) - Підприємство орендує у ТОВ
«ВІНГАЗІНВЕСТ» нерухоме майно за адресою:
м. Вінниця, вул. Брацлавська, 59:
-земельну ділянку 0,6611 га - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд;
-будівля заводоуправління, загальною площею 449,0 кв.м.;
-будівлі вагової з навісом, загальною площею 30,9 кв.м.;
-будівлі вуглекислотного цеху, загальною площею 678,2 кв.м.;
-земельну ділянку 0,3582 га - для виробничих потреб;
-солодовні з мех.складом та прибудовами, загальною площею 1793,3 кв.м.;
-земельну ділянку 0,1639 га - для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних
будівель та споруд;
-пункт наповнення балонів технічними газами, загал, площею 357,1 кв.м.;
-земельну ділянку 1,4748 га -д л я виробничих потреб;
-будівлі складу, загальною площею 1712,4 кв.м.;
-будівлі механічної майстерні, загальною площею 947,2 кв.м.;
-будівлі гаражів, загальною площею 169,2 кв.м.;
-земельну ділянку 0,0069 га - для виробничих потреб.
Будівлі забезпечені водопостачанням і водовідведенням, електропостачанням та опаленням, а також
санітарно-побутовими приміщеннями для працюючих.
Згідно Наказу №8.1 від 15.03.2017р. відповідальною особою за технічний Сіам іа бс :мстм\
експлуатацію будівель та споруд ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-'ГРАСТ»,
призначений заступник дирекюра
Шумило В.В.
Згідно наданої Довідки №б/н від 01.10.2017р. загальна чисельність працівників ГОВ «ГА31НВЕСТТРАСТ» складає - 46 осіб, із них: ІТП - 4 осіб, жінок - 9 осіб, інвалідів - 2 особи, неповнолітніх - немає.
Жінки не допускаються до виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Працівників пов’язаних з виконанням робіт підвищеної небезпеки - 5 чол.
Інженерно-технічні працівники підприємства пройшли навчання і виявили
зокрема:

потрібні

знання,

Директор - КАРТУШЕВ О.Ю. із знання:
Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги поіерпілим, пожежної
безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /2 кв. гр. допуску до 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98); ІІБіБЕ посудин, що
працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правила безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1./6-1 5).
(Посв. № 618/16-29 від 28.11.2017р., Прот. № 618), видав ДП «Вінницький Е'ГЦ»;
ПОП під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; ПБіБЕ парових та водогрійних к о і л і і г
ПОП на автомобільному транспорті; ПБ при виробництві та споживанні продуктів розподілу повіїря; ПОП
під час роботи з інструментом та пристроями, (Посв. №61-3-18 від 20.02.2018р., Прот. №61), видав Д11 ТОВ
«Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат».
Заступник директора (інженер з охорони праці) - ШУМИЛО В.В. із:
Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної
безпеки, електробезпеки; ПБіБЕ в/п кранів, (Посв. № 88/17-21 від 20.03.2017р., Прот. № 88), видав ДП
«Вінницький ЕТЦ»;
ПОП під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт; ПБіБЕ парових га водогрійних котлів:
ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском; ПОП на автомобільному транспорті; Г1Б при виробництві та
споживанні продуктів розподілу повітря; ПОП під час роботи з інструментом та пристроями; ПБЕЕС /2 кв. гр.
допуску до 1000В/, (Посв. №61-4-18 від 20.02.2018р., Прот. №61), видав ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбовокурсовий комбінат».

Начальник цеху - ОСАДЧУК В.А . із знання:
Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної
безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /4 кв. гр. допуску до 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98); Правила безпеки систем
газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87);
ПБіБЕ парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з
температурою нагріву води не вище 115°С (НПАОП 0.00-1.26-96), (Посв. № 88/17-22 від 20.03.2017р., Прот. №
88), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;
Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /4 кв.гр./ в якості адміністративнотехнічного персоналу, (Посв. № 88/17-22 від 20.03.2017р.), видав ДП «Вінницький ЕТЦ»;
Начальник АГНКС - ЧЕРВІНЧУК В.Г. із знання:
Законодавчі акти з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, пожежної
безпеки, електробезпеки; ПБЕЕС /4 кв. гр. допуску до 1000В/ (НПАОП 40.1-1.21-98); ПБСГ (НПАОП 0.001.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють підтиском (НПАОП 0.00-1.59-87), (Посв. № 127/17-1 від 13.04.2017р.,
Прот. № 127), видав ДП «Вінницький ЕТЦ».

Робітники пов’язані з виконанням робіт підвищеної небезпеки пройшли
навчання з питань охорони пуаиі, а саме:
БАЛАН М.М. - Пройшов навчання у Вінницький УКК» (Посв. №700 від 13.07.2005р., Прот. №104/1).
за професією приймальник балонів та допускається до приймання, обліку та огляду балонів. Чергова
перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.2017р.); - Пройшов
навчання у Вінницький УКК» (Посв. №1383 від 14.12.2006р., Прот. №193), за професією наповнювач
балонів 3 (третього) розряду та допускається до обслуговування наповнювальної рампи та наповнення
балонів продуктами повітрообміну з правом обслуговування посудин, працюючих під тиском до І.бМПа.
Чергова перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від 22.03.201 7р.).
РОДІОНЧИК М.В. - Пройшов навчання у ТОВ «Вінницький обласний НВК» (Посв. №829 від
08.07.2002р., Прот. №172), присвоєна кваліфікація наповнювач балонів та посудин, працюючих під тиском Р
15 МПа. Чергова перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від
22.03.2017р.);- Пройшов навчання у УВК «Сигнал» (Посв. №203 від 27.04.2006р., Прот. №54), присвоєна
кваліфікація з професії стропальник 3 розряду, /2 гр. доп. до 1000В/. Чергова перевірка знань з охорони праці
в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК№1 від 22.03.2017р.).
ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ А.М. - Пройшов навчання у ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога» (Посв. №258 від
17.03.2014р., Прот. №59, 59/1), за професією слюсар з експлуатації та ремонту газового устаткування та
допущений до виконання робіт: по обслуговуванню та ремонту газового устаткування з правом виконання
газонебезпечних робіт. Чергова перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (І Ірот. № 1 від
22.03.2017р.), провід ПДК підприємства; Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /2
кв.гр./, (Посв. № 836 від 23.07.2014р.), видав ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з
охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.201 7р.), провід 1ІДК підприємства.
НІКОЛЬСЬКИЙ М.В. - Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В /4 кв.гр./ в
якості електротехнічного персоналу (електромонтер), (Посв. № 14 від 12.01.2012р.), видав ДП «НВК ТОВ
«Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. ПДК №1 від
22.03.2017р.).
ОВЧАР В.Ф. - Пройшов навчання у ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога» (Посв. №264 від 17.03.2014р., Прот.
№61, 61/1), за професією оператор одержання вуглекислоти та допущений до виконання робіт: по
обслуговуванню та експлуатації установки для одержання вуглекислоти. Чергова перевірка знань з охорони
праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства; Допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000В /2 кв.гр./, (Посв. № 832 віді 23.07.2014р.), видав ДГ1 «НВК
ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від
22.03.2017р.), провід ПДК підприємства.

УСАЧЕНКО В.М. - Пройшов навчання у ДП «НВК ТОВ «Да-Допомога» (ІІосв. №266 від 17.03.2014р.,
Прот. №61, 61/1), за професією оператор одержання вуглекислоти та допущений до виконання робіт: по
обслуговуванню та експлуатації установки для одержання вуглекислоти. Чергова перевірка знань з охорони
праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від 22.03.2017р.), провід ПДК підприємства; Допущений до
роботи в електроустановках напругою до 1000В /2 кв.гр./, (Посв. № 834 від 23.07.2014р.), видав ДП «НВК
ТОВ «Да-Допомога». Чергова перевірка знань з охорони праці в об’ємі виробничих інструкцій (Прот. №1 від
22.03.2017р.), провід ПДК підприємства.
Працівники працюють відповідно до інструкцій з охорони праці, виробничих інструкцій (згідно
затвердженого переліку).Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуггям га іншими ЗН. згідно
нормативних документів.Працівники підприємства пройшли періодичні медичні оі ляди іа можу і ь викот на і н
заявлені роботи (Довідка від 07.09.2017р.).
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ»
функціонує система управління охороною праці та роботодавець виконує свої зобов’язання у інлузі

охорони праці, зокрема:
Розроблені, затверджені та введене в дію наступні «Положення з охорони праці», затверджені
директором, (Наказ № 19 від 24.10.2017р.):
Положення про службу охорони праці;
Положення про комісію з питань охорони праці підприємства;
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці;
Положення про систему управління охороною праці.
Розроблені, затверджені та введене в дію: Інструкції з охорони праці та виробничі інструкції ГОП
«ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ» (згідно переліку), (Наказ №19 від 24.10.2017р.),
Розроблені, затверджені та введені в дію: Посадові інструкції керівника та відповідальних осіб ГОП
«ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ» (згідно переліку), (Наказ № 7.2 від 03.03.2017р.),
На підприємстві заведені і ведуться журнали:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт у ТОВ «ГАЗІНВЕСТ-ТРАСТ».
Наказом № 7 від 06.03.2017р. створена служба охорони праці. Відповідаль-ним за стан
охорони праці і пожежної безпеки в підрозділах, призначений заступник директора (інженер з
охорони праці за сумісництвом) Шумило В.В.
Наказом № 19 від 24.10.2017р. створено постійно діючу комісію по перевірці знань робітників з
охорони праці в складі:
Голова комісії: директор - Картушев О.Ю
Члени комісії: заступник директора (інженер з ОП) - Шумило В.В.
начальник цеху - Осадчук В.А.
Згідно Наказу № 7.1 від 03.03.2017р. відповідальним за справний технічний стан і безпечну
експлуатацію електрогосподарства, призначений начальник цеху Осадчук В.А. (4 кв. гр. допуск} до 1000В)
Згідно Наказу № 23 від 24.10.2017р. затверджений перелік робіт підвищеної небезпеки на які
виконуються на підприємстві і на які видається наряд-допуск.
Згідно Наказу № 23 від 24.10.2017р. відповідальною особою за видачу наряд-допусків при проведенні
робіт підвищеної небезпеки, призначений начальник ВКЦ Осадчук В.А.
Згідно Наказу № 23 від 24.10.2017р. контроль за видачу наряд-допусків при проведенні робіт підвищеної
небезпеки покладений на директора Каргушева О.Ю.
Згідно Наказу № 20 від 24.10.2017р. відповідальним по нагляду за технічним станом та експлуатацією
посудин, що працюють під тиском, призначений директор Картушев О.Ю.

Згідно Наказу № 7.5 від 03.03.2017р. відповідальним за справний стан і безпечну дію роботу, посудин,
що працюють під тиском, (а також балонів) призначений начальник цеху Осадчук В.А.
Наказом № 7.6 від 03.03.2017р. відповідальним за безпечне зберігання, наповнення та видачу балонів
(кисневих, вуглекислотних, азотних, аргонових), призначений начальник цеху Осадчук В.А.
Наказом № 21 від 24.10.2017р. відповідальним за метрологічне забезпечення по підприємству,
призначений директор Картушев О.Ю.
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
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Закон України «Про охорону праці».
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці.
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
НПАОП 0.00-4.36-87 Про порядок безплатної видачі молока або інших
рівноцінних харчових
продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливим умовами праці.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про
охорону праці, що діють на підприємстві.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд га
інженерних мереж.

