
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 “РЕНОМЕ- 
ПАРТНЕР”, 33027, м.Рівне, вул. Костромська, 25; ЄДРПОУ 32625540; директор Липко 
Володимир Святославович; тел. 3622622002. Місце експлуатації технологічного 
транспортного засобу - Рівненська область, Україна.

Інформація про наявність Договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір відсутній 
(об'єкти товариства не відноситься до Переліку згідно додатку 1 постанови Кабінету 
Міністрів України від 16.11.2002 № 1788 “Про затвердження Порядку і правил проведення 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру”).

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

Я, Липко Володимир Святославович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки під виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Експлуатацію технологічного транспортного засобу Абтонавантажувача М-40810 
2007року випуску, країна виготовлення - Україна без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць в товаристві становить 60, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм -  9. Товариство має в наявності виробничу будівлю, 
адміністративне приміщення та склад готової продукції. Основні структурні підрозділи: 
виробничий відділ, відділ збуту, дільниця з монтажів, господарський відділ.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 

згідно наказу по підприємству № 150-К від 23.07.2012 р., покладено на інженера з 
охорони праці Кашталяна Анатолія Ростиславовича, який пройшов навчання та перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці.

На підприємстві, наказом № 35 від 07.08.2019р, створено постійно-діючу комісію 
для перевірки знань з питань охорони праці в складі: Голова комісії -  директор
Липко В.С. (протокол № 192 від 14.12.2018 ДП Рівненський ЕТЦ про перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки). Члени комісії -  головний технолог Козік М.С. (протокол № 9 
від 14.06.2019 ТОВ “Науково-виробнича фірма “ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” про перевірку 
знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки), начальник виробничого відділу Сергейчук В.В. 
(протокол № 9 від 14.06.2019 ТОВ “Науково-виробнича фірма ‘чТАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” 
про перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки), інженер з охорони праці Кашталян А.Р. 
(протокол № 37 від 30.03.2018 Рівненського ЕТЦ про перевірку знань законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки).

У ТОВ “РЕНОМЕ-ПАРТНЕР” розроблено, затверджено та введено в дію:



-згідно наказу № 37 від 09.08.2013р. інструкції про проведення навчання та інструктажу з 
питань охорони праці, в тому числі інструкції з охорони праці № 23 “Для водія 
автонавантажувача” та № 38 “При обслуговуванні та ремонті автонавантажувача”;
-згідно наказу № 04 від 26.02.2010р. посадові інструкції;
-згідно наказу № 24 від 16.06.2010р. Положення про службу охорони праці, Положення 
про видачу та оформлення наряд-допуску. Положення про систему управління охороною 
праці, Пололсення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Програма 
вступного інструктажу.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного 
інструктажу; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку робіт, що 
виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал 
обліку та зберігання засобів захисту; Журнал щозмінного передрейсового та 
післярейсового медичних оглядів водіїв.

З працівниками товариства проведені інструктажі з питань охорони праці, 
спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони 
праці (протокол № 60 від 24.01.2020р.)

В товаристві наказом № 43 від 22.10.2019 року призначено відповідальним за 
технічний стан автонавантажувача механіка Новика Я.В. (протокол № 33 від 29.11.2019 
ТОВ “Науково-виробнича фірма “ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” про перевірку “Правил 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів”). Наказом № 2 від 24.01.2020 року 
призначено відповідальним за безпечне проведення робіт автонаванталсувачем завідувача 
складом Березовського В.В. (протокол № 39-г від 27.12.2019 ТОВ “Науково-виробнича 
фірма “ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ” про перевірку “Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів”).

Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту: спеціальним 
одягом, взуттям, запобілсними поясами, касками, сигнальними л<илетами. Таколс є в 
наявності огородлсення,, захисні сітки, знаки безпеки тощо.

ТОВ "РЕНОІЖ-ПАРТНЕР" забезпечене необхідною нормативно-технічною 
літературою, в А^^йності є паспорт заводу-виготовлювача та настанова з експлуатації 
автонавантал<у]^^
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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, устаткування 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.”.


