
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 «РІВНЕСТАНДАРТ».
ТОВ «РІВРІЕСТАНДАРТ»,_______________________________________________
33028. Рівненська обл., місто Рівне, вулиця Князя Володимира, будинок 28Б., офіс
32; код ЄДРПОУ 38888641:
директор Вознюк Захар Олександрович; тел. 0362 46-03-40
info@rivnestandart.com.ua_________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвигце, ім'я та 
по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

МІСТО Рівне, вулиця Тиха, 4
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застос}>вання) машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Договір №100-470-02410 від 23.05.2019, Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «ПРЕСТИЖ», строк дії договору до 22.05.2020

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився

(дата проведення аудиту)
Я, Вознюк Захар Олександрович, директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РІВНЕСТАНДАРТ»
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -nidnpucMipi)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвишеної небезпеки:
- зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом

(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,-

загальна кількість працівників - 6 чол., в тому числі виконують роботи підвищеної 
небезпеки-2 чол.
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення трав).

Юридична адреса: місто Рівне, вул. Князя Володимира, будинок 28Б, офіс 32; 
Калібрувальна лабораторія ТОВ «Рівнестандарт» за адресою: м.Рівне, вул. Тиха, 4.
(наявність будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підразділів)

mailto:info@rivnestandart.com.ua


Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВНЕСТАНДАРТ» Вознюк 
Захар Олександрович., пройшов навчання в ТОВ «Науково -  виробнича фірма
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і отримав необхідні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в 
Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №181-11/1-20, протокол
№11/1 від 28.02.2020)______________________________________________________
Наказом № 1/20-КЛ від 02.03.2020 р. на підприємстві створено службу охорони 
праці. Положення про Службу охорони праці затверджено наказом №2/20-КЛ від 
02.03.2020р. «Про затвердження положень з охорони праці». На підприємстві 
функціонує система управління охороною праці. Положення про Систему 
управління охороною праці затверджено наказом №2/20-КЛ від 02.03.2020р. «Про 
затвердження положень з охорони праці». Функції служби охорони праці 
покладено на інженера ТОВ «Рівнестандарт» Поліщук Оксану Михайлівну наказом 
№ 3/20-КЛ від 02.03.2020р., яка пройшла навчання і підтвердила необхідні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 183-11/1-20, протокол №1/1 від 
28.02.2020р.); наказом № 4/20 від 02.03.2020р. призначено особу, відповідальну за 
справний стан і безпечну експлуатацію обладнання що працює під тиском (балонів) 
-  інженера ТОВ «Рівнестандарт» Демчука Віктора Дмитровича.__________________

(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за наявність служби охорони праці, дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпєкгр

У ТОВ «РІВНЕСТАНДАРТ» наказом № 5/20 від 02.03.2020р. затверджено 
інструкції з охорони праці, в тому числі інструкція з експлуатації обладнання, що 
працює під тиском.

(наявність інструкцій з охорони праці)
У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та 

НПАОП 0.00-4.12-05 «Тицове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з 
питань охорони праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці.

Наказом №6/20 від 04.03.2020р. створена комісія для проведення перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань:

голова комісії -  директор ТОВ «Рівнестандарт» Вознюк 3.0., пройшов 
навчання в ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і 
підтвердив необхідні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці т а . електробезпеки в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області, (посвідчення №181-11/1-20, протокол 
№11/1 від 28.02.2020);

члени комісії:
Поліщук О.М. -  інженер ТОВ «Рівнестандарт», пройшла навчання в ТОВ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області ( посвідчення № 183-11-1/6-20, 
протокол № 11-6/1 від 28.02.2020);



Демчук В.Д. -  інженер ТОВ «Рівнестандарт» пройшов навчання в ТОВ 
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і підтвердив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки , посвідчення №182-11/1-20, протокол 
№11/1 від 28.02.2019

На підприємстві наявні:
нормативно технічні та експлуатаційні документи

(наявність експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту)

нормативних актів. Засоби індивідуального захисту. технологічну оснастку
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації.
На Підприємстві організовано проведення вступного. первинного, повторного.
позапланового інструктажів, ведуться журнали.

Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять 
періодичну перевірку у встановлені терміни.

Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.
Балони зберігаються в металевих шафах.
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди.
Пігріриємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною

базою .
ін^^іі^ШВ^Ц^рмативно-право^,^' та матеріально-технічної бази навчально-меїтюдичного забезпечення)

3.0. Вознюк
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці _______________20__р. № _________________ .

Управлінк? Держпраці у Рівненській області


