
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості— щю— роботодавця:____  Товариство з обмеженою відповідальністю
" КАМ АЗ-  ТРАНС -  СЕРВІС ",33027, Рівненська область, м. Рівне вул. Київська,64-А, 
ідентифікаційний код. 03567150, КВЕД: 49.41 — вантажний автомобільний транспорт 
телефон: 223375. ’

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Приватне акціонерне товариство « Страхова компанія « ПЗУ Україна » 

(договір NV5410723 від 215.11.2017уоку. термін дії до26.1 1.2018поку )
. Я> генеральний директор ТзОВ « КАМАЗ- ТРАНС_ СЕРВІС » Чалий Сергій Ігорович, 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки:

Ремонтні, та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метпа. крім робіт 
^рхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ґрунту, з перекриття аб.о робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників без 
отримання відповідного д о з в о л у .

Кількість робочих місць в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  1.

Інші відомості:

u Управління охороною праці здійснює генеральний директор Чалий Сергій Ігорович, 
який пройшов навчання та перевірку знань Закону України « Про охорону праці в ДП 
« Рівненський експертно-технічний центр » протокол №132 від 27.11..2015року посвідчен
ня №4244-132-15 , дійсне до 27.11.2018року .

Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 16
від 20.01.16 р, покладено на інженера з охорони праці та безпеки руху Сис В.К., який
пройшов навчання та перевірку знань з Закону України “ Про охорону праці ”, протокол
№123 від 13.10.16, «Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті» протокол 
№123-6 від 10.10.16 р.»

Переглянуті, затверджені та введені в дію згідно наказу № 77 від 29.03.16. інструкції 
з охорони праці.

Наказом №10 від 14.01.16 , затверджене „Положення про службу охорони праці”, 
наказом № 61 від 10.03.16 „Положення про систему управління охороною праці”, наказом 
№ 352 від 16.11.17 „Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці”.

Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал 
реєстрації^ інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал періодичного огляду 
тари; Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Наказом №251 від 16.01.15 створено комісію з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці в складі:

Голова комісії -  начальник виробничо - технічної служби Савчук О П пройшов 
навчання і _ перевірку знань Закону У країни« Про охорону праці ». та нормативно- 
правових актів до нього, (протокол №132 від 27.11.15, посвідчення № 4245-132 Рівненського



ЕТЦ ,) << Правил охорони праці під час вантажно - розвантажувальних робіт» «Правил
удови і безпечної експлуатації посудин , що працюють під тиском «, нормативних актів 

що встановлюють вимоги до балонів « Правила безпеки газопостачання « та правил 
виконання газонебезпечних робіт».(протокол №334 від 13.11.17,посвідчення№ 4640-334-17),
гУ7 лл і .ЧЛПЄНИ К0ШС1Ї “  начальник сервісного центру Гелета В.М. (протокол №48 від 
07.04.17 Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього, про перевірку знань “, протококом №15 від 17 02 16 
«Правил охорони пращ під час виконання робіт на висоті ”, » Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями, ДБНАЗ.2-2-20009 Система стандартів безпеки праці 
Охорона пращ і промислова безпека в будівництві, посвідчення №463 -15-16, протокол 
№139 від 11.12 15 посвідчення № 4431-139-15, «Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин , що працюють під тиском «, нормативних актів, що встановлюють вимоги до
П Г  бЄЗПЄКИ Га30П0СТачання «’ протокол №334 від 13.11.17, посвідчення

9 І  <<ПРавила охорони пращ під час вантажно- розвантажувальних робіт»
прот. №7від 04.02.2016р »Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 

Та ’ Шженер 3 ох°Р°ни пращ та безпеки руху Сис В. К. (протокол №123 від 
13.10.16 про перевірку знань Закону України “ Про охорону праці ” та нормативно-правових 
актів до нього, посвідчення № 3609-123-16, протокол №123-6 від 10.10.16» Правил охорони 
пращ під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНАЗ.2-2-20009 Система стандартів 
безпеки пращ . Охорона пращ і промислова безпека в будівництві, “Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті,” протокол № 123-г від 13.10.16 » Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті », «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт », Інструкції з охорони праці безпечного ведення вогневих робіт « 
протокол № 123 від 13.10.16 «Правил будови і безпечної експлуатації посудин що 
працюють під тиском «, нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів « Правила 
безпеки газопостачання «,«ПББЕ вантажопідіймальних кранів, посвідчення №3609-123/в-16).

• оп В*дпов*дальним за організацію і безпечне виконання робіт на висоті наказом №362 
від 20 листопада 2017р та відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт
підвищеної небезпеки згідно наказу №135 від 21.06.16 призначений начальника сервісного 
центру Гелета В.М.. у

Нормативно правова база та матеріально -технічне забезпечення в частині виконання 
робіт на висоті відповідає вимогам чинного законодавства. Працівники, що залучаються 
до виконання робіт на висоті пройшли у встановленому законодавством порядку навчан
ня і перевірку знань. Інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до 
вимог «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці ». Усі працівники, що залучаються до виконання робіт на висоті забезпечені 
відповідними засобами індивідуального захисту, спецодягом, та спецвзуттям, справними 
приладами , пристроями та, інструментом,
Останній протокол вимірів №3002 від 02.10.2017року.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони 
праці. /  у

Г енеральний^ді С.І. Чалий

■ УЯрамінН й Д Їрж праці у  Рівненській області

І ' Р Е Є С Т Р О В А Н О

Декларація зар ^ с^ ов ан а  у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______ ___________ 20 р. №


