
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 «НІКО ОІЛ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

35705, Рівненська область, м. Здолбунів. вулиття Шевченка, будинок б, 43651651
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
Омелянський Микола Андрійович. +380 68 165 8771. gorvshov@ukr.net 

телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

35705, Рівненська область. Здолбунівський р-н. м. Здолбунів. вулиця Шевченка, будинок 6
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__________ _____________________

(найменування страхової компанії.
Страховий поліс відсутній

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Експертний звіт № 37656348-622-20 від 11.09.2020. аудит проведено Органом з інспектування ТзОВ 
«Компанія «Центр ЛТД»

(дата проведення аудиту)

Я. Омелянський Микола Андрійович
(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:

Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації (застосування) у потенційно 
вибухонебезпечному середовищі (пункт 6 додатка 7) а саме:
- паливороздавальна колонкаКОУА-1КЕП-100-0.25-1-А-1-01. зав. ІЧ» 1435. рік випуску - 2013. країна 
виробник - Україна (п,6 додатку 7):
- резервуар для зберігання пального РГН-15-1900. V = 15 м.к уб. зав № н/в, рік випуску - н/в, країна 
виробник - Україна (п.6 додатку 7),
Кількість робочих місць -  3. в т.ч. з підвищеною небезпекою -  2. будівель -  1. приміщень -  1

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або 
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання 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 Омелянський __________ Микола___________ Андрійович

Наказом № 6-ОП від 10.06.2020р. на підприємстві створено службу охорони праці, очолює слуяєбу 
Омелянський Микола Андрійович, що пройшов навчання з загальних питань охорони праці - витяг з

mailto:gorvshov@ukr.net


протоколу № 20-38/6 від 26.06.2020 засідання комісії з перевірки знань з загальних питань охорони 
прані, а саме: ЗОП. ПБС НПАОПи: НПАОП-9.0.00-2.03-87. 9.0.00-2.04-87. 9.0.00-2.05-88. 0.00-1.71- 
13. 0.00-1.71-13. 0.00-1.15-07: НПАОП 0.00-5.11-85: НПАОП 0.00-7.12-13. виданого ТОВ «Компанія 
«Центр ЛТД» вимогам . Навчені наступні прапівники: оператор заправної станпії Галах Сергій 
В’ячеславович. що пройшов навчання з загальних питань охорони прані, а саме: ЗОП. ПБС
НПАОПи: НПАОП-9.0.00-2.03-87. 9.0.00-2.04-87. 9.0.00-2.05-88. 0.00-1.71-13. 0.00-1.71-13. 0.00-1.15- 
07: НПАОП 0.00-5.11-85: НПАОП 0.00-7.12-13 - витяг з протоколу № 20-38/6 від 26.06.2020 
засідання комісії з перевірки знань з загальних питань охорони прані, виданого ТОВ «Компанія 
«Центр ЛТД». Наказом № 4-ОП від 10.06.2020р. призначено відповідальну особу за 
електрогосподарство - Омелянський Микола Андрійович, що пройшов відповідне навчання з 
електробезпеки з відповідним ПРИСВОЄННЯМ IV групи електробезпеки до 1000 В. Витяг з протоколу № 
20-39/6 від 26.06.2020 засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки директора пілприг.мства 
Омелянського Миколи Андрійовича, виданого ТОВ «Компанія «Центр ЛТД» ШББЕС: ПТЕЕС:
ПУЕ. ПЕЕЗ; ПОПпрз ІЩ. Наказом № 12 від 28.08.2019р. на підприємстві затверджені та введені в 
дію інструкції з питань охорони праці, що встановлюють правила експлуатапії облалнання. 
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці. Газонебезпечні роботи згідно вимог 
НПАОП 0.00-1.76-15 виконуються бригадою у складі не менше двох працівників, з видачею 
відповідних нарядів допусків. Нказом № 7-ОП відповідальним за видачу наряг і̂в -  допусків 
призначено Омелянського Миколу Андрійовича. З працівниками ТОВ «ПІКО OUI» проволитвся 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці. При прийнятті на роботу з працівниками 
проводиться ВСТУПНИЙ інструктаж і під час роботи проводяться первинний, повторний, цільовий, 
позаплановий інструктажі з питань охорони праці з записами в журналах реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці. Організація навчання та інструктажів з питань охорони праці праттівникам піл 
час прийняття на роботу та в процесі роботи може проволитьсь згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На 
підприємстві ведуться журнали, а саме: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці, журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, журнал обліку робіт, журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту. 
Наявна експлуатаційна документація на устатковання. Наявні паспорти та інструкції з експлуатації 
заводів виробників. Резервуар для зберігання пального РГН-15-1900 Інспекційним органом ТОВ 
«Компанія «Пентр ЛТД» проведено експертне обстеження у зв’язку з заявою власника. Працівники 
ТОВ «НІКО OUI» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту 
згідно вимог НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних пробесій різних галузей 
промисловості». Підприємство забезпечене нормативно-правовою документацією. що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються. Матеріально-технічна база 
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці. На підприємстві наявне навчально- 
методичне забезпечення для організації роботи з проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці. Обладнано приміщення для проведення навчання та вступного інструктажу з питань 
ОХОРОНИ праці, забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наочними 
посібниками.
(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, експлр;таційної д о ш ш ^ щ ії, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально;мето§^^^^^^^^^Ірня)
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Примітки' ‘І’иична 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.


