
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
Мале підприємство-товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛІСМА»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35313, Рівненська область. Рівненський район, смт.Оржів,вул.Заводська,10, код 13977624, 
Директор- Плахтина Ярослав Миколайович, тел.63-10-80,о1І8таИсІ@етаі1.сот

місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ. прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  
смт Оржів, вул. Заводська, 10 (на території та в приміщеннях підприємства), _

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір 
№170744 від 27.07.18р. ПрАТ «Страхова компанія «Каштан».

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився 
Я, Плахтина Ярослав Миколайович, директор МП ТзОВ «ОЛІСМА»

(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 питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби (н.5 Додатку 7, «Порядку..,»):
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

- автонавантажувач моделі 40814, зав.№44371, шасі №316, двигун №011841, 1993 
року випуску, державний №Т0805РВ (Україна),
- автонавантажувач моделі ТСМ БО20ТЗ УРМЗЗО, зав.№2В 102696, шасі №125- 
02686, двигун №039692Х, державний №Т 1417 РВ, 2007 року випуску (Японія),
- автонавантажувач моделі ДВ-1788.33.20, зав.№38611501990, шасі №38610103571, 
двигун №305620, державний №Т1283 РВ, 1999року випуску (Болгарія),
- автонавантажувач моделі НС СРСВ20М-КЛУ10, зав.№ 120419846, шасі №
N09321120207075, двигун №Р202800, державний №Т 00477 ВК, 2012р. випуску 
(Китай),
- екскаватор колісний моделі ЕО-2621ВЮ зав.№ 180976, шасі №180976, двигун 
№1Л3326, державний №Т 00527 ВК, 1984 року випуску(СРСР),
- трактор колісний моделі ЮМЗ-6, зав.№893535, шасі №893535, двигун №1298, 
державний №Т 00528 ВК, 2001 року випуску (Україна),

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без тримання
кількість робочих місць у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  6

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості:
Керівник підприємства пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів 

з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці (протокол №37 від 22.03.19р.)

На підприємстві створено службу охорони праці, яку очолює начальник відділу 
ОП Галайко В.А., пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
Держпраці законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол від 07.12.2018 №185), на IV 
групу з електробезпеки (протокол'№185/а 03.12.18р.), «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил безпеки сйстем 
газопостачання», «Правил охорони праці в деревообробній промисловості»
(протокол від 07.12.2018р. № 185/в), «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці на автотранспорті» (протокол від 03.12.2018р. №185/6), 
«Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» (протокол від 
27.03.2019р. №41)

Створено постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охорони праці, 
голова якої, директор заводу Мельничук О.О. (посвідчення №4277-131-18 від 
14.09.18р.), та члени комісії: головний інженер Онопрійчук В.Л. (посвідчення 
№1799-55-18 від 1 1.05.18р.), начальник відділу охорони праці Еалайко В.А. 
(посвідчення №6222-1 85-18 від 07.12.18р.) пройшли навчання та перевірку знань в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» Держпраці.

Також створено комісію у складі: голови комісії Онопрійчука В.Л., та членів 
комісії : Еалайка В.А., Рибачка Р.П., з перевірки знань «Правил охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» (протокол перевірки знань №41 від 27.03.19р. ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Держпраці).

Відповідальним за технічний стан та за безпечне проведення робіт 
навантажувачами наказом по підприємству №19-ОД від 05.04.19р. призначено 
механіка АТД Рибачка Р.П. (посвідчення №1321-41-19 від 27.03.19р.).

Технологічні транспорті засоби зареєстровані у встановленому порядку та 
проходять щорічні технічні огляди (Акт проведення техогляду №221-18 від 22 
серпня 2018р., ДІІ «Рівненський ЕТЦ»),

Водії навантажувачів пройшли професійну підготовку у спеціалізованих 
навчальних закладах та отримали відповідні посвідчення, щорічно проходять 
спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці у комісії 
підприємства; пройшли вступний та первинний інструктажі з ОП та кожні 3 місяці 
проходять повторні інструктажі з ОП на робочому місці; пройшли попередні та 
періодичний медичні огляди (заключний акт від 14.11.18р.), та проходять щозмінні 
передрейсові медичні огляди.

Працівники забезпечені спецодягом та 313 відповідно до діючих норм.
На підприємстві розроблені, затвердженні наказами по підприємству та введені в 

дію:
«Положення про СУОП»,
«Положення про службу охорони праці»,
«Положення про організацію проведення медичних оглядів»,
«Положення про проведення навчання з питань охорони праці»,

?



«Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною 
небезпекою»,

«Положення про розробку інструкцій з охорони праці»,
«Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та 

іншими 313»,
«Положення про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань 

охорони праці».
Розроблені та затвердженні посадові і робочі інструкції, програма вступного 

інструктажу з охорони праці.
На підприємстві розроблені та затвердженні наказом №12-ОД від 06.08.18р. 

інструкції з охорони праці для всіх професій та видів робіт, що виконуються на 
підприємстві, в т.ч.:

- №7, при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт;
- № 1 7, для водіїв автонавантажувачів;
- №41, для осіб, яким присвоюється І група з електробезпеки;
- №45, для машиніста екскаватора;
- №47, для машиніста трактора (тракториста).
Розроблена технологічна карта організації робіт при роботі на автонавантажувачі.
Ведуться журнали з питань охорони праці : реєстрації -  вступного інструктажу, 

інструктажів на робочому місці, реєстрації інструкцій, видачі інструкцій, реєстрації 
потерпілих від нещасних випадків, проведення спеціального навчання, оперативного 
контролю, протоколи перевірки знань.

В наявності Паспорти (дублікати) технологічних транспортних засобів та 
експлуатаційна документація на них.

Технічне обслуговування і ремонт технологічних транспортних засобів 
проводиться згідно договору від 01 березня 2019р. ПП «НАВАНТАЖУ В АЧ- 
СЕРВІС» (дозвіл №002.13.56, строк дії до 03.01.2023р.).

Підприємство забезпечене необхідними нормативно-гіравововими актами та 
документами з питань охорони праці. Створена відповідна законодавству 
матеріально-технічна база підприємства.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають) 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.


