
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 "МЮ-АВТОТРАНС"

35307, Рівненська область. Рівненський район, село Обарів, урочище Ліски З, 
ідентифікаційний код 40968301, генеральний директор Дух Ігор Костянтинович, номер 
телефону 0505078060, адреса електронної пошти: miotrans@ukr.net

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, Ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

телефаксу, адреса електронної пошти;

35307, Рівненська область. Рівненський район, село Обарів, урочище Ліски З
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 
Страхування не проводилось.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Добровільний аудит не проводився
Я, Генеральний директор Дух Ігор Костянтинович цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвиш;еної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки;

експлуатація обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації в 
потенційно вибухонебезпечному середовищі (пункт 6, додатку 7), а саме:
Резервуар надземний РГС-10-2500 ТУ У 28.2-33290985-001:2005, рік випуску 2007, країна 
походження -  Україна;
Паливно-роздавальна колонка "КЭР 50-1,0" ТУ У 33.2-30838462,001-2002, країна походження - 

Україна;
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 

двадцять сім робочих місць, із на трьох існує ризик виникнення травм

кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів) на яких існує підвищений ризик виникнення травм: офісне та виробниче 
приміщення за адресою 35307, Рівненська область. Рівненський район, село Обарів, 
урочище Ліски З

Інші відомості

Дух Ігор Костянтинович пройшов, в установленому порядку, навчання та перевірку знань 
з питань "Охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки" "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями" 
"Правила охорони праці на автотранспорті" "Правила охорони праці в лісовому

mailto:miotrans@ukr.net


господарстві" та має відповідні посвідчення (протокол ТОВ "НВФ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖГ 
від 27.06.2019 р.№ 10)
Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки: інженер з охорони праці Мосійчук Андрій Петрович пройшов, в установленому 
порядку, навчання та перевірку знань з питань охорони праці"Охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки"(протокол 
Рівненського експертно-технічного центру від 11.05.2018 р. № 55), "Правила охорони 
праці під час роботи з інстрзпиентом та пристроями" "Правила охорони праці на 
автотранспорті" "Правила охорони праці в лісовому господарстві" та має відповідні 
посвідчення (протокол ТОВ "НВФ "ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ" від 27.06.2019 р. № 10).
ТОВ "МІО-АВТОТРАНС"створено служба охорони праці, наказом №4 від 18.11.2016 року.
ТОВ "МІО-АВТОТРАНС" розроблено та затверджено наказом № 4 від 18.11.2016 року 
інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям
На підприємстві ведзггься журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Інформації про проведення навчання інструктажів та перевірки знань з питань охорони 
праці: Директором ТОВ "МІО-АВТОТРАНС" видано наказ № 1-ОП від 01.10.2018 року про 
організацію проведення навчання та перевірки знань з питань охорони з працівниками, які 
виконують роботи з підвищеною небезпекою. Розроблені та затверджені програми та плани- 
графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці з працівниками 
підприємства. Затверджена програма вступного інструктажу, наказ № 1-ОП від 01.10,2018 
року.
Відповідно до наказу за № 1-ОП від 01.10.2018 року створена комісія для перевірки знань з 
питань охорони праці:
З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці та інструктажі з 
питань охорони праці на робочому місці, які фіксуються відповідно в журналі реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці та журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.
З працівниками проводяться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. За 
результатами перевірки знань оформляються протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: Працівники забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідно встановлених норм.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 

забезпечення:
Працівники забезпеченні законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з охорони 
праці, у тому числі:

Закон України «Про охорону праці»

Правила пожежної безпеки в Україні

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, 
на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами 
праці, на яких забороняється застосування праці жінок

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним вззггтям та іншими засобами індивідуального захисту



Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Правила охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями

Правила експлуатації вогнегасників

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці

Типове положення про службу охорони праці

1

(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,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-іц^йп ідичного забезпечення)

Генеральний директр
"МЮ-АВТОТЕ

Декларація зареєстрі
Держпраці______
№ ______________

І.К-Дух
(ініціали та прізвище)

24 липня 2020 р. ^  V

їаовй^ірйлі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

. 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.".

? Управлінїія Держпраці у Рівненській області і

І З А ^ А Р  О і
' За № ЛЗН ■■ 2С4с  о.


