
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 ТОЛД С" ( ТОВ ТОЛД С" ); 33022, Рівненська обл., 
місто Рівне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок ЗО; код згідно з ЄДРПОУ: 
38610592; код КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний). 
Директор Селецький Руслан Вікторович; телефон: 0362241090.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область, 
Україна.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди: не вимагається так як ТОВ "ТОЛД С" відсутні об’єкти 
підвишеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
Добровільний аудит з охороїш праці на підприємстві не проводився.

Я, Селецький Руслан Вікторович, цією декларацією підтверджую 
віїщовідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвшценої небезпеки та експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспорті засоби, а саме:
Навантажувач фронтальний ZL50G, заводський № 15G0121162. 

виготовлений в 2012 році, країна походження Китай без отримання 
відповідного ДОЗВОЛУ.

Кількість робочих місць - 21, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -  1.

Будівлі і споруди (приміщення), виробничі об'єкти (цехи, дільниці, 
структурні підрозділи), які є в ТОВ "ГОЛД С" -  частина адміністративного 
приміщення, площадка для тимчасового зберігання транспортних засобів за 
адресою 33022, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 
ЗО

Інші відомості;
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. 

Керівництво системою виконує директор Селецький Руслан Вікторович, який 
пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ТОВ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ" 
(протокол № 20 від 04.10.2019, посвідчення № 491-20-19; протокол № № 20-6 
від 04.10.2019, посвідчення № 491-20-6-19; протокол № № 20-в від 
04.10.2019, посвідчення № 491-20-в-19).



Наказом № 01-ОН від 08.10.2019 створено службу охорони праці на 
підприємстві. Функції служби охорони праці покладено на менеджера 
Михайлову Юлію Володимирівну, яка пройшла навчання та перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього 
в ТОВ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДШ" (протокол № 20 від 04.10.2019, посвідчення 
№ 477-20-19; протокол № № 20-6 від 04.10.2019, посвідчення № 477-20-6-19; 
протокол № № 20-в від 04.10.2019, посвідчення № 477-20-В-19).

На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 03-ОН від 
08.10.2019:

-  Положення про систему управління охороною праці;
-  Положення про службу охорони праці;
-  Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці з додатками;
-  Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допуску;
-  Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
-  Положення про енергетичну службу.
-  Положення про організацію і проведення оперативного контролю за 

станом охорони праці.
На підприємстві згідно наказу № 09-ОП від 08.10.2019 створена комісія 

з перевірки знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього:

Голова комісії: -  Селецький Р.В. -  директор (протокол № 20 від 
04.10.2019, посвідчення № 491-20-19; протокол № № 20-6 від 04.10.2019, 
посвідчення № 491-20-6-19; протокол № № 20-в від 04.10.2019, посвідчення 
№ 491-20-в-19);

Члени комісії: - Губенко О.В. -  механік (протокол № 20 від 04.10.2019, 
посвідчення № 469-20-19; протокол № № 20-6 від 04.10.2019, посвідчення № 
469-20-6-19; протокол № № 20-в від 04.10.2019, посвідчення № 469-20-В-19);

Михайлова Ю.В. -  менеджер (протокол № 20 від 04.10.2019, 
посвідчення № 477-20-19; протокол № № 20-6 від 04.10.2019, посвідчення № 
477-20-6-19; протокол № № 20-в від 04.10.2019, посвідчення № 477-20-В-19).

Згідно наказу № 02-ОП від 08.10.2019 затверджено і введено в дію 
інструкції з охорони праці по професіях та видах робіт, які діють на 
підприємстві. Ведеться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту (відповідно до 
статті 8 Закону України «Про охорону праці»), пройшли періодичні медичні 
огляди та визнані придатними до виконання робіт за професіями.

Машиніст навантажувача Федас Павло Адамович пройшов професійну 
підготовку (посвідчення серія АБ № 308114).

Машиніст навантажувача пройшов спеціальне навчання та перевірку 
знань безпечних методів праці в комісії підприємства в об’ємі, 
передбаченому тематичними планами і програмами спеціального навчання, а 
також інструкцій з охорони праці, додержання яких входить до їхніх 
функціональних обов’язків (протокол № 03 від 15.10.2019). Працівникам



товариства, в тому числі машиністу навантажувача проведений вступний 
інструктаж з питань охорони праці, Запис про проведення вступного 
інструктажу зроблений в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці.

Працівникам товариства, в тому числі машиністу навантажувача 
проводяться первинний, повторний, позаплановий, цільовий інструктажі з 
охорони праці. Записи про проведення інструктажів заносяться, особою яка 
проводить інструктажі, до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці. При виконанні робіт за наряд-допуском записи про 
проведення цільового інструктажу заносяться, особою яка проводить 
інструктажі, до наряд-допуску.

Експлуатаційна документація на навантажувач фронтальний ZL50G 
наявна.

Водій навантажувача забезпечений спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту (313) згідно Типових галузевих норм та 
Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, ведеться їх 
облік в картках особистого обліку, а саме: комбінезон, черевики, жилет, 
каска захисна з підшоломником .

Відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт 
навантажувачем та відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки згідно наказу № 07-ОП від 08.10.2019 
призначено механіка Губенка Олега Віталійовича.

Під^^йй^^ю забезпечено законодавчими та іншими нормативно -
право

Д и р е ^

й'^охорони праці для виконання заявленого виду робіт.

Р.В. Селецький

червня 2020 р.

Управління Д ерж праці у Рівненській області |
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

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) 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.”.


