
І 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 "ЛІМ ІНТЕРТРАНС" (ТОв' "ЛІМ ІНТЕРТРАНС"); 
33016, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ СВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, 
будинок 14, квартира 344; код згідно з СДРПОУ: 37796864; код КВЕД: 49.41 
Вантажний автомобільний транспорт (основний). Директор -  Ліканов 
Олександр В'ячеславович, тел. (0362) 620641.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська обл. м. Рівне 
вул. Гагаріна,.39.

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

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

Я, Ліканов Олександр В'ячеславович, 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 захисріі системи, призначені для експлуатації у 
потенційно вибухонебезпечному середовищі (пункт 7 додатка 3), а саме: 
блок-пункт автозаправний АБИ, заводський № 1064, дата виготовлення 
15.05.2008, країна виробник -  Україна.

Кількість робочих місць -  20, тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -  2.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, 
дільниць, структурних підрозділів) -  2.

Інші відомості:

Обов’язки керівника служби охорони праці покладені на інженера з 
транспорту Корсун Олену Анатоліївну (наказ № 01-ОП від 14.09.2020), яка 
пройшла навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього в ДП "Рівненський ЕТЦ" (протокол № 62 
від 08.05.2019, посвідчення № 1882-62-19; протокол № 262/1 від 15.10.2019, 
посвідчення № 3904-262-19).

Відповідальним за безпечну експлуатацію устаткування та за справний 
технічний стан засобів КВГІіА обладнання АБП-8 наказом від 14.09.2020 № 07 
призначено начальника відділу транспорту Мельничука Анатолія



хиколайовича, пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього в ДП "Рівненський 
ЕТЦ" (протокол № 131 від 04.10.2019, посвідчення № 3891-131-19; протокол № 
126 від 02.10.2019, посвідчення № 3787-126-19; протокол № 262/1 від 
15.10.2019, посвідчення № 3906-262-19).

На підприємстві згідно наказу № 08-ОГІ від 14.09.2020 створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова та члени комісії пройшли 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та державних 
нормативно-правових актів до нього:

Голова комісії: - Ліканов О.В. -  директор (протокол № 62 від 08.05.2019, 
посвідчення № 1881-62-19; протокол № 262 від 07.10.2019, посвідчення № 
3905-262-19, протокол № 25 від 01.11.2019, посвідчення № 615-25-19);

Члени комісії: - Мельничук А.М. -  начальник відділу транспорту 
(протокол № 131 від 04.10.2019, посвідчення № 3891-131-19; протокол № 126 
від 02.10.2019, посвідчення № 3787-126-19; протокол № 262/1 від 15.10.2019, 
посвідчення № 3906-262-19);

- Корсун О.А. -  інженер з транспорту (протокол № 62 від 08.05.2019, 
посвідчення № 1882-62-19; протокол № 262/1 від 15.10.2019, посвідчення № 
3904-262-19).

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні праці по 
професіям та видам робіт.

Працівники наказом директора допускаються до роботи після 
проходження відповідних медоглядів, інструктажів, стажування (дублювання) 
на робочому місці та перевірки знань з охорони праці. У випадку переводу 
працівника з однієї дільниці на іншу працівникам також проводиться 
стажування. Накази про стажування та допуск до самостійної роботи 
оформляються встановленим порядком.

Ведуться журнали: реєстрації інструкцій з охорони праці; обліку і видачі 
інструкцій з охорони праці; реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці.

Оператор АЗС Мельничук Анатолій Миколайович пройшов професійну 
підготовку в КЗ "Навчально-курсовий комбінат" Рівненської обласної ради, 
протокол № 81-А/1 від 06.12.2019, посвідчення № 22825.

Працівникам товариства проведений вступний інструктаж з питань 
охорони праці. Запис про проведення вступного інструктажу зроблений в 
журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Працівникам товариства 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 иаряд-допуску.

Працівники підприємства забезпечені 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.



Оператор АЗС забезпечений наступними засобами індивідуального 
захисту: костюм, плащ або напівплащ, чоботи кирзові, рукавиці, окуляри 
захисні; на зовнішніх роботах узимку додатково: куртка утеплена, штани 
утеплені валянки на гумовій підошві або чоботи утеплені.

В товаристві є в наявності експлуатаційна документація, нормативно -  
правова, матеріально-технічна бази, навчально-методичне забезпечення для 
виконання заявленого виду робіт.

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 державноіподаткової служби'І мдюті.,.в.їдіу[ітку в
пяопппті Гуіі^вління ^ ̂ зареєстровано


