
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 "НОВОТРАНССЕРВІС" (ТОВ
"НОВОТРАНССЕРВІС"); 33018, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ 
КУРЧАТОВА, будинок 20А; код згідно з ЄДРПОУ: 40911166; код КВЕД: 49.41 
Вантажний автомобільний транспорт (основний). Директор -  НОВАК 
ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, тел. +380673631004.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська обл., місто 
Рівне, ВУЛИЦЯ КУРЧАТОВА, будинок 20А.

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

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

Я, Новак Володимир Михайлович, 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 у 
потенційно вибухонебезпечному середовищі (пункт  7 додатка ЗІ. а саме: 
паливно-заправний пункт, заводський № 1211, дата виготовлення 1953 рік, 
країна виробник -  СРСР.

Кількість робочих місць -  21, 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;

На підприємстві функціонує система управління охороною праці. 
Керівництво системою здійснює директор Новак В.М., який пройшов навчання 
і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього в ТОВ "НВФ "ОАЗИС-ТЕХНОЛОДЖІ" (протокол № 24 від 
01.11.2019, посвідчення № 587-24-19; протокол № 24-6 від 01.11.2019, 
посвідчення № 587-24-6-19; протокол № 24-в від 01.11.2019, посвідчення № 
587-24-В-19, протокол № 41 від 28.08.2020, посвідчення № 844-41-20) та в ДП 
"Рівненський ЕТЦ" (протокол № 113/3 від 27.09.2019, посвідчення № 3311-113- 
19).



Наказом № 01-ОП від 01.09.2020 створено службу охорони праці на 
підприємстві. Функції служби охорони праці покладено на інженера з охорони 
праці Дерманського Валерія Миколайовича, який пройшов навчання та 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього в ТОВ "НВФ "ОАЗИС-ТЕХНОЛОДЖІ" (протокол № 10/2 від
16.08.2019, посвідчення № 20710/2-19; протокол № 10-6 від 27.06.2019, 
посвідчення № 207-10-6-19; протокол № 10-6/1 від 27.06.2019, посвідчення № 
207-10-6/1-19, протокол № 45-в від 11.09.2020, посвідчення № 920-45-В-20).

На підприємстві розроблені та затверджені наказом від 01.09.2020 № ОЗ
ОН:

-  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 енергетичну службу.
-  Положення про організацію і проведення оперативного контролю за 

станом охорони праці.
На підприємстві згідно наказу № 09-ОП від 01.09.2020 створена комісія з 

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

Голова комісії: -  Новак В.М. -  директор (протокол № 24 від 01.11.2019, 
посвідчення № 587-24-19; протокол № 24-6 від 01.11.2019, посвідчення № 587- 
24-6-19; протокол № 24-в від 01.11.2019, посвідчення № 587-24-В-19, протокол 
№ 41 від 28.08.2020, посвідчення № 844-41-20, протокол № 113/3 від
27.09.2019, посвідчення № 3311-113-19);

Члени комісії: -  Ніжник В.С. -  механік (протокол № 24 від 01.11.2019, 
посвідчення № 586-24-19; протокол № 24-6 від 01.11.2019, посвідчення № 586- 
24-6-19; протокол № 24-в від 01.11.2019, посвідчення № 586-24-В-19);

-  Дерманський В.М. -  (протокол № 10/2 від 16.08.2019, посвідчення № 
20710/2-19; протокол № 10-6 від 27.06.2019, посвідчення № 207-10-6-19; 
протокол № 10-6/1 від 27.06.2019, посвідчення № 207-10-6/1-19, протокол № 
45-в від 11.09.2020, посвідчення № 920-45-В-20).

Згідно наказу № 02-ОП від 01.09.2020 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.

Працівники товариства пройшли 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 № 01 від 14.09.2020, протокол № 02 від 14.09.2020, протокол № 03 
від 14.09.2020, протокол № 04 від 14.09.2020, протокол № 05 від 14.09.2020, ).



Працівникам товариства проведений ветупний інструктаж з питань 
охорони праці, Запис про проведення ветупного інструктажу зроблений в 
журналі реєетрації ветупного інструктажу з питань охорони праці.

Працівникам товариства проводяться первинний, повторний, 
позаплановий, цільовий інетруктажі з охорони праці. Запиеи про проведення 
інетруктажів 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.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
заеобами 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.

Відповідальним за безпечну екеплуатацію устаткування та за справний 
технічний стан засобів КВПіА обладнання паливно-заправного пункту наказом 
від 04.09.2020 № 11-ОП призначено головного механіка Грицеляка Олександра 
Григоровича.

На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація, нормативно 
-  правова, матеріально-технічна бази, навчально-методичне забезпечення для
екеплуатації заявленого обладнання.

Директор ТОВ "НОВОТРАНССЕРВІС” 
М.П.

о  " лиетопада 2020 р.

В.М. Новак

■•■іі ♦ "*091

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.”.

Управлін я ліраці у Рівненській області

ГТРОВАНО


