
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 «Західна агровиробнича компанія»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
35622, Рівненська область. Лубенський район, с. Привільне, вулиця Грушевського, будинок 6, 
код ЄДРПОУ 41099127.____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
директор -  Войтко Віталій Володимирович , тел/факс (036561 33184_____________
телефаксу, адреса електронної пошти;

паспорта,
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки

платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
об'єкти розташовані на території України______________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди __________________ відсутній, так як
згідно ст.7 Закону України «Про Страхування» не__________ являється
обов’язковим_______________________________________________
(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.Войтко Віталій Володимирович,_________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
-експлуатація і ремонт водозабірних споруд (п.З, додаток 6 до Порядку);
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, (п.6, додаток 6 до______
Порядку):____________________________________________________________
-зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п.18, додаток 6 до
Порядку):________________________________________________________
- зварювальні роботи (п.19, додаток 6 до Порядку):_______________________
-технологічні транспортні засоби (п.5, додаток 7 до Порядку):______________

№ Тип Марка, модель Рік Кількість Країна
з/п транспортного випус походження

засобу ку



1 Навантажувач ХТЗТ-156 1989 1 Україна
2 Навантажувач Merlo Р34.7 Plus 2011 3 Італія
3 Навантажувач Merlo Р34.7 Plus 2012 3 Італія
4 Навантажувач Merlo P25.6 2013 1 Італія

Кількість робочих місць - 593,
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -210 .

Кількість будівель і споруд (приміщень): - 55
Кількість структурних підрозділів -  4 виробничих відділення.

Інші відомості:

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” загальне керівництво за станом 
охорони праці, відповідальність за створення безпечних і нешкідливих умов праці в Товаристві в 
цілому покладене на директора ТОВ «Західна агровиробнича компанія» Войтка Віталія 
Володимировича.

Наказом від 11 жовтня 2017 року №01 відповідальність за дотримання вимог законодавчих 
та інших нормативно-правових актів з охорони праці і пожежної безпеки у відокремлених 
структурних підрозділах -  виробничих відділеннях - покладено на керуючих виробничими 
відділеннями Тимощука Володимира Євгеновича , Мацишина Юрія Олексійовича , Волянюка 
Леоніда Антоновича , Безпалька Михайла Ярославовича.

Відповідальним особам за проведення робіт підвищеної небезпеки безпосередньо на місцях 
проведено навчання у Рівненському ЕТЦ ; Яременко В.А.заст. директора по механізації посв.№1224- 
37-18 , Шилан І.С. заст. Директора по рослинництву посв. №1221-37-18 , Олійник А.І. головний 
інженер посв. №1211-37-18 .

Наказом від 04.10.2017 року №2 створено службу охорони праці в ТОВ «Західна 
агровиробнича компанія». Служба охорони праці складається з:

Керівник служби -  головний інженер з охорони праці;
Спеціалісти служби -1 штатна одиниця інженер з охорони праці по 2-х виробничих 

відділеннях.
Наказом від 25.10.2017 року №6 затверджено Положення про службу охорони праці в ТОВ 

«Західна агровиробнича компанія».
Наказом від 26.10.2017 року №7 затверджено Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці.
Наказом від 26.10.2017 року №8 затверджено та введено в дію нструкції з охорони праці та 

пожежної безпеки за відповідними професіями та видами виконуваних робіт. Працівники, задіяні до 
виконання робіт підвищеної небезпеки, пройшли інструктажі з охорони праці, навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці.

Наказом від 25.10. 2017 року № 5 затверджено Положення про систему управління охороною 
праці ТОВ «Західна агровиробнича компанія».

Наказом по Товариству від 15.11.2 017 року № 16 створено постійно діючу комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці у складі голови комісії: директор Войтко В.В. та членів 
комісії: головний інженер з охорони праці Мартинюк І.О., заступник директора з рослинництва 
Шилан І.С., заступник директора по механізації Яременко В.А. Члени комісії в установленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Наказом від 26.10.2017 року №8 по Товариству затверджено Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці.

Наказом від 15.10.2017 року №17 по Товариству затверджено Положення про порядок 
забезпечення працівників засобами індивідуального захисту.

Наказом від 10.10.2017 року №13 по Товариству затверджено Положення про порядок 
проведення медоглядів працівників.

Загальними зборами трудового колективу, протокол від 17.10.2017 року Лисяка М.О.обрано 
уповноваженою особою найманими працівниками трудового колективу з питань охорони праці.



Наказом від 14.03.2018 року №31 по Товариству затверджено Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань 
охорони праці.

Наказом від 14.03.2018 року №31 по Товариству затверджено програму і тематику 
спеціального навчання з питань охорони праці працівників, які виконують роботи з підвищеною 
небезпекою.

Працівники зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки пройшли навчання з ОП , 
протокол №1 від 23 лютого 2018р.

На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничих дільницях. 
Напідприємстві є окремі приміщення для зберігання кисневих та газових балонів.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до 
чинних нормативних актів а саме : костюми , запобіжні пояси , щитки зварювальника , рукавиці , 
респіратори .

Підприємство в повній мірі забі змативно-правовими актами з охорони
праці.

В.В.Войтко
(ініціали та прізвище)

05 листопада 2018

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20__р.


