
Додаток 8 до Порядку (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріальної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Водограй "

(для юридичної особи: найменування юридичної особи)
35310, Рівненська область, Рівненський район, с. Жобрин, вул.. Лісова, 1

31847881,
(код згідно з ЄДРПОУ)

Директор, Рибачок Леонід Ростиславович, тел.+380673927875,
olegkoval9@ukr.net,

(ім’я, по батькові керівника,номер телефону, телефакс, адреса електронної пошти )
35310, Рівненська область. Рівненський район, с. Жобрин, вул.. Лісова, 1
(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:

не укладався

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Рибачок Леонід Ростиславович, директор ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Водограй"

(для юридичної особи: найменування юридичної особи) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 

умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

> роботи в діючих установках напругою понад 1000В та в зонах дії 
струму високої частоти
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, 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 Н) у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм 2

Офісне приміщення розташоване за адресою:
35310, Рівненська область, Рівненський район, с. Жобрин, вул. Лісова, 1.

mailto:olegkoval9@ukr.net


Інші відомості: наказом по ТОВ «Водограй» №17-ОП від 01.11.2018р. 
призначений інженером по охороні праці Хомича О.П. , який пройшов 
навчання і перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області протокол № 120 від 07.09.2018р. 
посвідчення № 3934-120-18; група з електробезпеки -  IV до і вище 1000 В, 
протокол № 120-а від 03.09.2018р., посвідчення № 3934-120/а-18 (ДП 
«Рівненський ЕТЦ» чергова перевірка - 03.09.2019р.). Наказом по
підприємству № 2-ОП від 04.06.2018р. створена служба охорони праці. 
Положення про Службу охорони праці, що затверджене наказом №2-ОП від 
04.06.2018р. «Про затвердження положень з охорони праці». На підприємстві 
функціонує система управління охороною праці. Положення про Систему 
управління охороною праці затверджене наказом №2-ОП від 04.06.2018р. 
«Про затвердження положень з охорони праці». Створені відповідні служби і 
призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань 
безпечного виконання робіт та охорони праці. Директор ТОВ «Водограй» 
Рибачок Л.Р. пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки в комісії Управління Держпраці у Рівненській області 
протокол № 14 від 08.02.2019 року, посвідчення №417-14-19. Головний 
інженер ТОВ «Водограй» Коваль О.Є. пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області протокол № 14 від 08.02.2019 року, 
посвідчення №406-14-19. Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці в ТОВ «Водограй», що затверджене 
наказом № 2-ОП від 04.06.2018 року. Завідуючий виробництвом Дячука В.О.. 
який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання: 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки посвідчення №403-14-19, 
протокол №14 від 08.02.2019 року в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області; група з електробезпеки -  IV до 1000 В, протокол № 
174/1 від 22.11.2018р., посвідчення №210-7-14 (ДП «Рівненський ЕТЦ» 
чергова перевірка -  22.11,2022р.).

У Товаристві наказом № 9-ОП від 04.06.2018р. -  Призначено 
відповідальною особою за технічний стан електрогосподарства та його 
безпечну експлуатацію -  головного інженера Коваля О.Є. група з 
електробезпеки -  V до і вище 1000 В протокол № 53 від 04.05.2018 року, 
посвідчення № 1572-60-17 (ДП «Рівненський ЕТЦ» чергова перевірка - 
04.05.2019 року).

(прізвище, ім’я, по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони 
праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

В товаристві розроблені, а також введені в дію положення, посадові 
інструкції на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці на професії та



види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна документація з 
дотриманням вимог та з урахуванням специфіки товариства. Перелік
посадових інструкцій персоналу та інструкцій з охорони праці затверджений 
наказом по підприємству №3-ОП від 04.06.2018 року.

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОГТ 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» в товаристві проводяться 
інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні журнали 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

Наказом №16-ОП від 20.11.2018р. створена комісія для проведення 
перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці, які у 
встановленому порядку пройшли навчання та перевірку знань. Протокол №2 
від 30.11.2018 року засідання комісії ТОВ «Водограй» про проведення 
перевірки знань з питань охорони праці електромонтерів. Наказом №14-ОП 
від 20.11.2018р. створена комісія для проведення перевірки знань працівників 
підприємства з питань електробезпеки, які у встановленому порядку 
пройшли навчання та перевірку знань. На підприємстві наявний Порядок 
ведення нарядної системи (порядок видачі, затвердження та виконання 
нарядів на проведення робіт), затверджене наказом №14/1-ОП від 
02.11.2018р.., а також Положення про порядок видачі наряду-допуску на 
виконання робіт підвищеної небезпеки, затверджене наказом від 
12.09.2018року № ОЗ-ОП. Наказом 14/1-ОП від 02.11.2018р. призначено осіб, 
відповідальних за безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. 
Наказом № 3-ОП від 04.06.2018р. затверджено посадові інструкції 
працівників та інструкції з охорони праці.

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та 
психофізіологічну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (діелектричними 
рукавицями, діелектричними ковриками).

В наявності необхідна експлуатаційна та ремонтна документація на 
вказан^<;г5ШаЗінання підвищеної небезпеки. Підприємство забезпечено 
нормативно-правовою ^матеріально технічною базою.

Рибачок Л.Р.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні 
Держпраці у Рівненській області
_______________20__р. № ________________ .

Деркпра» У 0бЛа̂ЗАРЕЄСТРОВАНО


