
Додаток 8 до Порядку 
(в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НВП ШЛЯХБУД», 33027, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 
ДАНИЛА ЕАЛИЦЬКОГО, будинок 19, офіс 419, код СДРПОУ 41085274, КВЕД: 41.20 -  
Будівництво житлових і нежитлових будівель, телефон: +380979813047. Директор: 
Таргоній Сергій Володимирович.

Місце виконання робіт -  Україна.
В товаристві з обмеженою відповідальністю «НВП ШЛЯХБУД», відсутня 

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

Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Таргоній Сергій Володимирович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвипіеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвиїценої небезпеки, та право експлуатації 
технологічних транспортних засобів, а саме:

- Експлуатація технологічних тнанспоптних засобів.
Кількість працівників зайнятих обслуговуванням технологічних транспортних засобів 

-  З чоловік, що пройшли навчання в ДП Навчально-курсовий комбінат «Рівнебуд». 
Відповідальний за нагляд обслуговування і експлуатацію технологічних транспортних 
засобів директор Таргоній С.В. (наказ №15-ОП від 18.09.2019р.), який пройшов навчання 
в ДП "Рівненський ЕТЦ".

- навантажувач телескопічний JCB 531-70. реєстраційний № 46403ВК, заводський 
№2146283. рік виготовлення 2012. зареєстрований в ГУ Держпролспоживслужбі в 
Рівненській області 09.10.2019р.
- коток дорожній STA VH850AK. реєстраційний № 45586ВК. заводський №106900/0006. 

рік виготовлення 2004. зареєстрований в ГУ Держпродспоживслужбі в Рівненській 
області 13.06.2019р.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 3. Підприємство має орендоване офісне приміщення та власні складські 
приміщення.

Інші відомості:
Створена служба охорони праці згідно наказу №03-ОП від 05.06.2018р. Функції 

служби охорони праці, згідно наказу № 04-ОП від 05.06.2018р., покладено на інженера з 
охорони праці Жаран О.В. який пройшов навчання та перевірку знань з Закону України 
“Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього, посвідчення №3496-105/6-18 
від 10.08.2018р. «Правила охорони праці під час експлуатації
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охорони праці ПІД час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», посвідчення №3496-105-18 (протокол №105) від 10.08.2018р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №3496-105/в-18 від 
10.08.2018р., «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» посвідчення №2998- 
196-19 від 05.08.2019р. видані ДП "Рівненським ЕТЦ", «Правила охорони праці під час 
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг», посвідчення №3036-104-19 від 
08.08.2019р. видані ДП "Рівненським ЕТЦ".

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу №03-ОП від 05.06.2019р. 
інструкції з охорони праці.

Наказом №44 від 05.06.2019р. затверджені «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «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 та видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві»; «Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями»; «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»; «Журнал протоколів 
перевірки знань».

Наказом №26-ОП від 10.09.2019р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі:

Еолова комісії -  директор Таргоній С.В. (посвідчення №3670-112-18 від 
17.08.2018р. про перевірку знань «законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки»; посвідчення №3345- 
240-16 від 28.09.2019р. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві»; посвідчення №3149-74-15 від 10.08.2018р., «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
посвідчення №3499-105/в-18 від 10.08.2018р., «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» , «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті», «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання 
автомобільних доріг» видані ДП "Рівненський ЕТЦ).

Члени комісії:
-  інженер з охорони праці Жаран О.В. (Закон України “Про охорону праці” та 

нормативно-правові акти до нього, посвідчення №3496-105/6-18 від 10.08.2018р. «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», посвідчення №3496-105-18 (протокол №105) від 10.08.2018р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві" посвідчення №3496-105/в-18 від



10.08.2018р., «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» посвідчення №2998- 
196-19 від 05.08.2019р. видані ДП "Рівненським ЕТЦ", «Правила охорони праці під час 
будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг», посвідчення №3036-104-19 від 
08.08.2019р. видані ДП "Рівненським ЕТЦ").

- Виконавець робіт Чумаченко Д.В. (посвідчення №3670-112-18 від 17.08.2018р. про 
перевірку знань «законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки»; посвідчення №3345-240-16 від 28.09.2019р. 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБ1ТА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві»; посвідчення №2240-74-15 від 
07.09.2018р «Правила охорони праці під чає експлуатації навантажувачів» «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», №3298-197-19 від 05.08.2019р «Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових 
або мобільних будівельних майданчиках», «Правила охорони праці на автомобільному 
транепорті», «Правила охорони праці під час будівництва, ремонту та утримання 
автомобільних доріг» видані ДП "Рівненський ЕТЦ).

З працівниками ТОВ «НВП ШЛЯХБУД» було проведено навчання з питань 
охорони праці та перевірку знань. Результати перевірки знань оформлені протоколами № 
31-19, 34-19 від 26.08.2019р.

Наказом № 18-оп від 17.05.2019р. для обслуговування та керування
навантажувачем телескопічним JCB 531-70_призначено водія навантажувача Менчака 
Миколу Петровича (посвідчення № 335 від 27.04.2019р) та для обслуговування та 
керування котка дорожнього STA VH850AK призначено водія котка Лящука Дмитра 
Леонідовича (посвідчення № 336 від 27.04.2018р). Для проведення ремонтних робіт та 
технологічного обслуговування навантажувача та котка дорожнього призначено слюсаря з 
ремонту технологічних транспортних засобів Клочка Олега Пилиповича (диплом Д № 
215811 від 19.09.1994р.)

Наказом №05-ОП від 05.06.2018р. затверджено та введено в дію Інструкції з питань 
охорони праці: інструкція №17 «Інструкція з охорони праці при вантажно-
розвантажувальних роботах», інструкція №6 «Інструкція з охорони праці для водія 
навантажувача», інструкція №21 «Інструкція щодо дій персоналу підприємства в разі 
виникнення аварійної ситуації», інструкція №1 «Інструкція з надання першої домедичної 
допомоги», інструкція №5 «Інструкція для водія автотранспортного засобу», інструкція № 
10 «Інструкція для машиніста котка самохідного з рівними вальцями», інструкція №11 
«Інструкція для слюсаря з ремонту технологічних транспортних засобів».

Є в наявності засоби індивідуального захисту при роботі на технологічних 
транспортних засобах. Всі засоби захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів 
індивідуального захисту ”.

Експлуатаційна документація та паспорти технологічних транспортних засобів є в 
наявності.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нешасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, 
пожеж і стихійних лих. Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

При експлуатації технологічних транспортних засобів працівники в повному обсязі 
забезпечені засобами індивідуального захисту, спецодягом та взуттям: костюм
бавовняний, чоботи шкіряні, рукавиці комбіновані, куртка зчеплена, жилет сигнальний, 
захисна каска.



Експлуатаційною, технічною, нормативно-правовими актами, навчально- 
методичними матеріалами, а також матеріально-технічна база забезпечена в повному 
обсязі.

Директор С.В. Таргоній

І Упрар.йінкя Держпраці у Рівненській області :■
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ______________20__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) мапіин, 
механізмів, устаткування 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.


