
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: СГ ТзОВ «Лубенська аграрна компанія» 
Місцезнаходження юридичної особи : 35641, Рівненська область, Лубенський район, 
с.Тараканів, вул. Колгоспна,42

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 40002972

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
01 ЛІ Вирощування зернових культур(крім рису), бобових культур і 

насіння олійних культур

Прізвище, ім 'я та по батькові керівника: Янчук Юрій Всеволодович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.; 03656 4-93-94; факс 03656
4-93-94 Email: DAKDUBNO@gmail.com
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 35641, Рівненська область, 

Лубенський район, с.Тараканів, вул. Колгоспна,42 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Підприємство неналежить до об’єктів підвищеної небезпеки.
Добровільний аудит з охорони праці на СГ ТзОВ «ДАК» не проводився.
Я, Янчук Юрій Всеволодович — керівник СГ ТзОВ «ДАК» цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання робіт із збереження та переробки зерна 
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 
На підприємстві працює 57чоловік з них 20 чоловік виконує роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
експлуатуються(застосовуються) без отримання відповідного дозволу:

В склад обладнання для виконання робіт із збереження та переробки зерна СГ 
ТзОВ «ДАК» входить наступне обладнання виробничих підрозділів , а саме:
- Норія НК -150 (Зод.)2017р. ТзОВ « Авангард Житомир»
- Норія НК -50 (1од.)2017р. ТзОВ « Авангард Житомир»
- Норія НЛ -100 (2  од) 2018р торговий дом « Югелеватор»
- Зерновий сепаратор ЛУЧ ЗСО 150 (1 од) 2017p ТОВ «Оліс»
- Стрічковий транспортер КЛ 500 ( 5 од) 2017р ТзОВ «Авангард Житомир»
- Конвеєр стрічковий закритий КЛЗ 600 (2  од) 2018р торговий дом « Югелеватор»
- Транспортер ланцюговий скрепковий ТСЦ 100 ( 2од) 2018р торговий дом «
Югелеватор»
- Конвеєр гвинтовий зачисний КВЗ 50 (2 од) 2018р торговий дом « Югелеватор»
- Силос СМВУ -110,16,В12 ( 2од) 2018р торговий дом « Югелеватор»
- Силос СМВУ 73,11,КА 45,В12 2017р торговий дом « Югелеватор»
-STRAHL 3500 FR 6 mod 2017p Італія
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об.ектів (цехів, дільнии, 
структурних підрозділів) на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
Склад безтарного зберігання зерна- 2од 
Виробнича лабораторія

mailto:DAKDUBNO@gmail.com


Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праиі та промислової безпеки: На СГ ТзОВ «ДАК» наказом № 1 від
02 .01.2018 г. по підприємству призначені:

-  Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по СГ ТзОВ 
«ДАК» - керівник СГ ТзОВ «ДАК» Янчук Юрій Всеволодович;

-  Відповідальний за організацію інженерно-технічної роботи, яка направлена на 
створення здорових і безпечних умов праці -  головний інженер Котлярський 
Сергій Омельянович;

-  Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
Енергетик Пронюк Андрій Іванівна

-  Відповідальні за газове господарство та виконання газонебезпечних робіт- 
головний інженер Котлярський Сергій Омельянович;

-  Відповідальний за охорону праці, виробничу санітарію, створення на робочих 
місцях безпечних умов праці, контроль за правильним веденням працівниками 
виробничо-технологічних процесів, експлуатації обладнання та механізмів у 
відповідності із Правилами по :

-  Елеватору -  головний інженер Котлярський Сергій Омельянович;
-  Виробнича лабораторія -  зав. лабораторії Пронюк Світлана Порфирівна.
-  Механізація -  інженер Денисевич Володимир Іванович

Наявність служби охорони праці: На СГ ТзОВ «ДАК» створена служба охорони
праці, яку очолює інженер з охорони праці Бондарчук Л.О., яка пройшла навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці», нормативно-правових актів 
до нього в ДП »Рівненський ЕТЦ» , посвідчення № 477 від 19.07.2018р. Розроблено 
та затверджено наказом № 2 від 02.01.2018 року « Положення про службу охорони 
праці» , наказом № 3 від 02.01.2018 року «Систему управління охороною праці на 
підприємстві».
Інфоумаиії про інструкції: Розроблені та затверджені наказом № 5 від 02.01.2018
року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт відповідно штатного 
розпису. Ведуться журнали реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві.

Перелік інструкція, які діють в СГ ТзОВ "ДАК"

№ п/п номер
інструкції

назва інструкції дата
затвердження

примітка

1 001. для осіб, відповідальних за справний стан і безпечну 
експлуатацію електрогосподарства ( осіб 
відповідальних за електрогосподарство) 02.01.2018

2 002. для електрика 02.01.2018
3 003. для водіїв транспортних засобів 02.01.2018
4 004. для водія вантажного автомобіля 02.01.2018
5 005. для водія при превезенні людей на вантажних 

автомобілях 02.01.2018
6 006. для тракториста 02.01.2018
7 007. для машиніста тракторного навантажувача 02.01.2018
8 008. при роботі з мінеральними добривами 02.01.2018
9 009. при роботі з пестицидами та агрохімікатами 02.01.2018

10 015. для слюсарів ( працівників, які виконують 
слюсарніроботи) 02.01.2018

-

11 016. для вулканізаторника 02.01.2018



12 018. для електрозварника ручного зварювання 02.01.2018
13 019. для газозварника (газорізчика) 02.01.2018
14 020. Для оператора зерносушильної установки. 02.01.2018
15 021. при експлуатації балонів з газами 02.01.2018
16 022. при виконанні газонебезпечних робіт 02.01.2018
17 025. при роботі на заточувальних верстатах 02.01.2018
18 027. для машиніста компресора (при виконанні роботи на 

компресорній установці) 02.01.2018
19 028. для осід,які користуються вантажопідіймальними 

машинами, що керуються з підлоги 02.01.2018
20 029. для електромонтера 02.01.2018
21 030. при роботі з ручним електроінструментом 02.01.2018
22 031. для робітника складу 02.01.2018
23 032. для бухгалтера 02.01.2018 -

24 033. для вантажника 02.01.2018
25 034. для водія автонавантажувача 02.01.2018
26 035. при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт 02.01.2018
27 036. для прибиральника службових приміщень 02.01.2018
28 037. при роботі на персональних компютерах 02.01.2018
29 038. при роботі на копіювальних апаратах 02.01.2018
ЗО 039. з пожежної безпеки 02.01.2018
31 040. при експлуатації електроустановок 02.01.2018
32 041. при роботі на машинах в зимовий період 02.01.2018
33 042. при збиранні зернових культур комбайнами 02.01.2018
34 043. при виконанні шиномонтажних робіт 02.01.2018
35 044. для економіста 02.01.2018
36 045. При роботі на сівалках і саджалках 02.01.2018
37 046. 3 надання першої долікарської допомоги 02.01.2018 '

38 047. При косінні вручну 02.01.2018
39 048. для робітника зайнятого на розвантажуванні та 

завантажуванні залізничних вагонів 02.01.2018
40
41

049.
051.

при роботі з етиловим бензином 
3 електробезпеки для першої групи допуску.

02.01.2018
02.01.2018

42 052. при роботі з ручним інструментом 02.01.2018
43 053. При виконанні робіт з застосуванням пожежо- 

небезпечних матеріалів 02.01.2018
44 054. для водія автомобіля- цистерни ( нафтопродукти) 02.01.2018
45 055. при роболті у захищеному грунті 02.01.2018
46 057. з попередження дорожньо-транспортних пригод на 

автомобільнорму транспорті 02.01.2018
47 058. для завідувача складом 02.01.2018
48 059. для лаборанта 02.01.2018 '
49 064. для працівників , які не зайняті у виробництві 02.01.2018
50 066. для різноробочого 02.01.2018
51 067. при виконанні робіт у рослинництві 02.01.2018
52 068. для підсобного робітника 02.01.2018
53 069. для слюсаря по ремонту автомобілів 02.01.2018



54 072. при користуванні електропобутовими приладами 
на виробництві 02.01.2018

55 077. для водія легкового автомобіля 02.01.2018
56 078. для юрисконсульта 02.01.2018
57 079. підчас після збиральної доробки зерна 02.01.2018
58 081. для охоронника 02.01.2018

59 082.
3 виконання вимог техногенної безпеки та порядку 
Дії
персоналу у разі виникнення надзвичайних ситуацій 02.01.2018

60 083. При виконанні робіт на висоті 02.01.2018
61 084. Для агронома 02.01.2018

Інформації про проведення навчання , інструктажів та перевірки знань з питань охорони 
праці: На СГ ТзОВ «ДАК» наказом № 6 від 02.01.2018 року розроблено та 
затверджено керівником та введено в дію «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Розроблені програми та плани 
-графіки проведення навчання. Навчання проводились: рослинництво -  10 лютого 
2018р, адмінперсонал -  19 лютого 2018 р, зерносушильний комплекс -  10 липня 
2018р. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформлялись 
протоколами засідання комісії з перевірки знань. Створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці з посадовими особами та працівниками, що виконують 
роботи підвищеної небезпеки в складі:
Голова комісії: - директор Янчук Ю.В.
Члени комісії: - головний інженер Котлярський С.О.

- Інженер з ОП Бондарчук Л.О.
Голова комісії, члени комісії , посадові особи, працівники зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони в установленому 
порядку в спеціалізованих навчальних закладах :__________________________________.

П ІП посада Нормативно-правові
акти

№
посвідчення

Підстава 
для видачі 

посвід.

Назва
навчального

закладу
Янчук Ю.В. директор Правила охорони 

праці для 
працівників, 
зайнятих на роботах 
зі зберігання та 
переробки зерна

3673-214-18 Протокол
від
20.08.2018
№214

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила безпеки 
систем
газопостачання », 
«Правила охорони 
праці під час 
експлуатації 
обладнання, що 
працює під тиском

3844-118-18 Протокол
від
31.08.2018 
№ 118

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Законодавство та 
нормативно -  
правові акти з 
охорони праці

470 Протокол 
№ 01П -  
20 ОП

д п
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила безпечної 
експлуатації

Журнал
протоколів

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»



електроустановок
споживачів

перевірки
знань

Котлярський
С.О.

головний
інженер

Правила охорони 
праці для 
працівників, 
зайнятих на роботах 
зі зберігання та 
переробки зерна

3674-214-18 Протокол
від
20.08.2018
№214

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила безпеки 
систем
газопостачання», 
«Правила охорони 
праці під час 
експлуатації 
обладнання, що 
працює під тиском

3827-118-18 Протокол'
від
31.08.2018 
№ 118

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Законодавство та 
нормативно -  
правові акти з 
охорони праці

471 Протокол 
№ 01П - 
20 ОП

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила безпечної 
експлуатації 
електроустановок 
споживачів

Журнал
протоколів
перевірки
знань

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Бондарчук ' 
Л.О.

Інженер 3 
охорони праці

Правила охорони 
праці для 
працівників, 
зайнятих на роботах 
зі зберігання та 
переробки зерна

3675-214-18 Протокол
від
20.08.2018
№214

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила безпеки 
систем
газопостачання», 
«Правила охорони 
праці під час 
експлуатації 
обладнання, що 
працює під тиском

3819-118-18 Протокол
від
31.08.2018 
№ 118

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Законодавство та 
нормативно -  
правові акти з 
охорони праці

477 Протокол 
№ 01П -  
20 ОП

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила безпечної 
експлуатації 
електроустановок 
споживачів

3782-116-18 д п
«Рівненський
ЕТЦ»

Правила пожежної 
безпеки

16007614 Протокол 
№14 від 
07.07.2017

АРЗ СТОЕУ 
ДНС
України у
Рівненській
області



Кушнірук
С.В.

Оператор 
сушильних 
установок та 
газифікованих 
печей

Оператор 
сушильних 
установок та 
газифікованих 
печей

20156 Протокол 
№ 81 від 
10.11.2017

Навчально -
курсовий
комбінат
Рівненської
обласної
ради

Федуна О.І. електрик Правила безпечної 
експлуатації 
електроустановок 
споживачів

46/18 Протокол 
№ 78 від 
01.06.2018 '

Ковбар С.С. Спеціаліст з
земельних
питань

Законодавство та 
нормативно -  
правові акти з 
охорони праці

473 Протокол 
№ 01П -  
20 ОП

ДП«Рівненський
ЕТЦ»

Денисевич
В.І.

інженер Законодавство та 
нормативно -  
правові акти з 
охорони праці

472 Протокол 
№ 01П -  
20 ОП

ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Меткий О.В. Заступник
директора

Правила пожежної 
безпеки

16007589 Протокол 
№10 від 
09.06.2017

АРЗ СТОГУ
д н с
України у
Рівненській
області

Пронюк А.І. енергетик Правила безпечної 
експлуатації 
електроустановок 
споживачів

2555-86-15 ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці, які 
реєструються відповідно в «Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці» та інструктажі на робочому місці, які реєструються в «Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці». Підприємство 
забезпечене законодавчими та іншими нормативно -  правовими актами про охорону 
праці для виконання робіт підвищеної небезпеки.
Забезпечення засобами індивідуального захисту : На СГ ТзОВ «ДАК» наказом № 7 від 
02.01.2018року затверджено та введено в дію Положення про забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, 
забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту відповідно типових норм: - костюм бавовняний з пилонепроникної тканини; 
куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою; 

респіратор РУ 60м- 9шт 
рукавиці комбіновані - 180шт 
черевики зимові - 45шт 
каски - 5шт
відблискові жилети -  8шт 
аптечки -  24шт 
вогнегасники -  19шт

Нормативно-правова та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення:

Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі 
збереження та переробки зерна____________________________

НПАОП 15.0-1.01-17



Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 8.03-93

Правила безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1-76-15
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13
Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.11-07
Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства НПАОП 0.00-4.09-07
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05
Закон України про охорону праці
Типове положення про службу охорони праці НПАОП -0.00-4.21-04
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівників сільського та водного господарства НПАОПО.ОО-3.01 -98
Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05
Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОПО.ОО-4.15.-98
Порядок проведення опосвідчення електроустановок споживачів НПАОП 0.00-6.15-99
Правила охорони праці у сільському господарстві НПАОП 01.0-1.01-12
Правила охорони праці під час технічного обслуговування та 
ремонту машин і обладнання сільськогосподарського 
виробництва НПАОП 01.41-1.01-01
Правила охорони на автомобільному транспорті НПАОП 0.00-1.62-12
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07
Правила охорони праці під час вантажно -розвантажувальних 
робіт НПАОП 0.00-1.75-15
Типові норми належності вогнегасників НАПБ Б.03.001-2004
Правила пожежної безпеки в Україні ППБУ
Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на 
підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних 
територіях

ПТБ

Про відповідальність за надання 
даних попереджений.

в декларації недостовірних

Ю.В.Янчук
(ініціали та прізвище)

м л % ) . /  / /  2018_ р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання управління 
Держпраці
_________________ 20__р. N _____________ .

І Управління Держпраці у Рівненській області]
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