
Декларація 
відповідності матеріально-технічної бази 

роботодавця вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю 
“Терра-Агропартс”, 35361, Рівненська область, Рівненський район, село 
Дядьковичі, вул.Грушевського, 26, ЄДРПОУ 40312635, ІПН 403126317169, 
МФО 380805, КВЕД 10.41 “Виробництво олії та тваринних жирів”.

Директор — Проказюк Сергій Миколайович, телефон 0362-623408
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або 

експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки: Рівненська область, Рівненський район, село Дядьковичі,
вул.Грушевського, 26.

Я, Проказюк Сергій Миколайович, 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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Ремонтні, монтажні, будівельні та Інші роботи, що виконуються на 
висоті понад 1.3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що 
виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних підіймачів та будівельних підйомників.

Інші відомості:
В товаристві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 

згідно наказу директора товариства №3-оп від 10 січня 2017р;, покладено на 
інженера з охорони праці Якимюка Сергія Леоновича, який пройшов навчання 
та перевірку знань в ТОВ “Радар центр” із законодавчих актів з охорони праці 
(Загальний курс), посвідчення №992-12-01, протокол від 25.06.201 Зр, №992-13 
в ТОВ “Радар-центр”, пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 15.4-
1.06-97 протокол від 28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-18-2015 від 
28.10.2015р; НПАОП 15.0-1.01-88 протокол від 28.10.2015р №128-15, 
посвідчення №128-18-2015 від 28.10.2015р в Навчально-виробничому центрі 
“Професіонал”, пройшов навчання з електробезпеки, має IV групу допуску по 
електробезпеці до 1000В, посвідчення № 1988/04 від 26.12.2014р, протокол 
№1988/14 від 26.16.2014р, ТОВ “Радар-центр”, дата наступної переатестації 
26.12.2017р.

В товаристві “Терра-Агропартс” розроблено, затверджено та введено в
дію:

- Інструкції з охорони праці, які затверджені наказом директора №4-оп від 
10 січня 2017р;

- Положення про службу охорони праці, яка затверджені наказом 
директора №3-оп від 10 січня 2017р;



- Положення про систему управління охороною праці в ТОВ “Терра- 
Агропартс”, яка затверджені наказом директора №9-оп від 22 березня 2016р;

- Положення про комісію з питань охорони праці підприємства, яка 
затверджені наказом директора №5-оп від 10 лютого 2017р;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці, яка затверджені наказом директора №5-оп від 10 лютого

2017р;
- Положення про проведення медичних оглядів працівників певних 

категорій, яка затверджені наказом директора №5-оп від 10 лютого 2017р;
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці в ТОВ “Терра- 

Агропартс”, яка затверджені наказом директора №8-оп від 15 лютого 2017р;

В товаристві є в наявності та ведуться:
- Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому

місці
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві
- Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв
- Журнал огляду та випробувань засобів захисту

В товаристві, наказом №10-оп від 25.04.2017р створено постійно-діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії: Проказюк Микола Михайлович — начальник виробництва; 
Члени комісії: Орловський Юрій Володимирович -  економіст;

Якимюк Сергій Леонович -  інженер з охорони праці

Проказюк Микола Михайлович -  начальник виробництва, пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього в Навчально-виробничому центрі 
“Професіонал”, посвідчення №101-17-2015, протокол від 02.09.2015р. №101-15. 
Пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 15.4-1.06-97 протокол від 
28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-17-2015 від 28.10.2015р; НПАОП
15.0-1.01-88 протокол від 28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-17-2015 від 
28.10.2015р в Навчально-виробничому центрі “Професіонал”, пройшов 
навчання з електробезпеки, має V групу допуску по електробезпеці до та 
понад 1000В, посвідчення № 110-09-2016 від 12.10.2016р, протокол №81- 
110ЕЛ-2016 від 12.10.2016р, в Навчально-виробничому центрі “Професійна 
безпека”, дата наступної переатестації 12.10.2017р.

Орловський Юрій Володимирович - економіст товариства, пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього в Навчально-виробничому центрі 
“Професіонал”, посвідчення №101-16-2015, протокол від 02.09.2015р. №101-15. 
Пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 15.4-1.06-97 протокол від 
28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-16-2015 від 28.10.2015р; НПАОП
15.0-1.01-88 протокол від 28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-16-2015 від 
28.10.2015р в Навчально-виробничому центрі “Професіонал”, пройшов 
навчання з електробезпеки, має IV групу допуску по електробезпеці до



1000В, посвідчення № 114-16-15 від 02.10.2015р, протокол №114 від 
02.10.2015р, в Навчально-виробничому центрі “Професіонал”, дата наступної 
переатестації 02.10.2018р.

Якимюк Сергій Леонович -  інженер з охорони праці, пройшов навчання та 
перевірку знань в ТОВ “Радар центр” із законодавчих актів з охорони праці 
(Загальний курс), посвідчення №992-12-01, протокол від 25.06.2013р. №992-13 
в ТОВ “Радар-центр”, пройшов навчання та перевірку знань з НПАОП 15.4-
1.06-97 протокол від 28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-18-2015 від 
28.10.2015р; НПАОП 15.0-1.01-88 протокол від 28.10.2015р №128-15, 
посвідчення №128-18-2015 від 28.10.2015р в Навчально-виробничому центрі 
“Професіонал”, пройшов навчання з електробезпеки, має IV групу допуску по 
електробезпеці до 1000В, посвідчення № 1988/04 від 26.12.2014р, протокол 
№1988/14 від 26.16.2014р, ТОВ “Радар-центр”, дата наступної переатестації 
26.12.2017р.

Наказом директора товариства №6-оп від 11.02.2017р затверджені:
- перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- перелік професій працівників, які виконують роботи з підвищеною 

небезпекою;
- перелік професій, посадових осіб, які звільняються від проходження 

первинного, повторного інструктажів з охорони праці;
- перелік робіт де є потреба в професійному доборі;
- перелік посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і 

періодичну перевірку знань з охорони праці;
- перелік професій, працівники, які підлягають періодичному медичному 

огляду;

Наказом директора товариства №9/6-оп від 25.04.2017р. призначено 
відповідальну особу за організацію зберігання, технічний стан, правильну і 
безпечну експлуатацію приставних драбин та стрем’янок та засобів 
індивідуального захисту, організацію та здійснення нагляду за безпечним 
виконанням підлеглими працівниками під час робіт на приставних драбинах та 
стрем’янках, при виконанні робіт на висоті, начальника виробництва 
Проказюка Миколу Михайловича, який пройшов навчання та перевірку знань 
Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього в 
Навчально-виробничому центрі “Професіонал”, посвідчення №101-17-2015, 
протокол від 02.09.2015р. №101-15. Пройшов навчання та перевірку знань з 
НПАОП 15.4-1.06-97 протокол від 28.10.2015р №128-15, посвідчення №128-17- 
2015 від 28.10.2015р; НПАОП 15.0-1.01-88 протокол від 28.10.2015р №128-15, 
посвідчення №128-17-2015 від 28.10.2015р в Навчально-виробничому центрі 
“Професіонал”, пройшов навчання з електробезпеки, має V групу допуску по 
електробезпеці до та понад 1000В, посвідчення № 110-09-2016 від
12.10.2016р, протокол №81-110ЕЛ-2016 від 12.10.2016р, в Навчально- 
виробничому центрі “Професійна безпека”, дата наступної переатестації 
12.10.2017р.

Наказом директора товариства №9-оп від 22.03.2017р затверджена 
Посадова інструкція з охорони праці для відповідальної особи за безпечне



виконання робіт на.

Наказом директора товариства №12-оп від 25 квітня 2017р призначена 
особа відповідальна за видачу наряду-допуску при виконанні верхолазних 
робіт, робіт на висоті, в тому числі з риштувань, Проказюка Миколу 
Михайловича- начальника виробництва, який пройшов навчання та перевірку 
знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до 
нього в Навчально-виробничому центрі “Професіонал”, посвідчення №101-17- 
2015, протокол від 02.09.2015р. №101-15. Пройшов навчання та перевірку знань 
з НПАОП 15.4-1.06-97 протокол від 28.10.2015р №128-15, посвідчення №128- 
17-2015 від 28.10.2015р; НПАОП 15.0-1.01-88 протокол від 28.10.2015р №128- 
15, посвідчення №128-17-2015 від 28.10.2015р в Навчально-виробничому 
центрі “Професіонал”, пройшов навчання з електробезпеки, має V групу 
допуску по електробезпеці до та понад 1000В, посвідчення № 110-09-2016 від 
12.10.2016р, протокол №81-110ЕЛ-2016 від 12.10.2016р, в Навчально- 
виробничому центрі “Професійна безпека”, дата наступної переатестації 
12.10.2017р.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки забезпечені 
спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального та колективного 
захисту та пройшли медичний огляд.

Працівники пройшли вступний інструктаж та інструктажі на робочому 
місці, про що є відповідні записи в журналах інструктажів встановлених форм.

Наказом директора товариства №4-оп від 10 січня 2017р; затверджені:
- Інструкція з охорони праці №11 по наданню першої долікарняної 

допомоги потерпілим при нещасних випадках на виробництві;
- Інструкція з охорони праці №18 при виконанні робіт з приставних 

драбин та стрем’янок;
- Інструкція з охорони праці №19 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці №27 під час виконання робіт на висоті з 

використанням спеціальних страхувальних засобів

З працівниками ТОВ “Терра-Агропартс” проведено навчання з питань 
охорони праці та перевірку знань. Результати перевірки знань оформлені 
протоколом перевірки знань №3 від 03.05.2017р.

Наказом директора товариства №9-оп від 22 березня 2017 року 
затверджений перелік нормативно-правових документів, що регламентують 
безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечну експлуатацію 
обладнання підвищеної небезпеки.

Наказом директора товариства №3-оп від 10 січня 2017 року затверджена 
програма вступного інструктажу з питань охорони праці.

Наказом директора товариства №3-оп від 10 січня 2017 року затверджена



програма первинного інструктажу з питань охорони праці

Наказом директора товариства №6-оп від 11 лютого 2017 року
затверджений перелік професій, працівники які виконують роботи з
підвищеною небезпекою.

Наказом директора товариства №6-оп від 11 лютого 2017 року
затверджений перелік професій і кількість змін при проходженні стажування на 
робочому місці при прийомі на роботу.

Наказом директора товариства №6-оп від 11 лютого 2017 року
затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою.

Наказом директора товариства №6-оп від 11 лютого 2017 року
затверджений перелік професій посадових осіб, які звільняються від 
проходження первинного, повторного інструктажів з охорони праці.

Наказом директора товариства №6-оп від 11 лютого 2017 року
затверджений перелік професій, працівники які підлягають періодичному 
медичному огляду.

Наказом директора товариства №9-оп від 22 березня 2017 року
затверджений перелік засобів індивідуального та колективного захисту, які 
регламентують безпечне виконання робіт на висоті від 08.10.2015р

Наказом директора товариства №9-оп від 22 березня 2017 року
затверджений перелік нормативно-правових документів, що регламентують 
безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечну експлуатацію 
обладнання підвищеної
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