
Додаток 8
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань 
охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю “Агролан Крупець”, 35541, 

Рівненська область, Радивилівський район, с. Крупець, вул. Довга 69, код згідно ЄДРПОУ 34070641;
КВЕД — 01.47 “Розведення птиці”,01.11 “Вирощування зернових культур(крім рису), бобових 

культур і насіння олійних культур”.
Директор ТОВ “Агролан Крупець”- Варфалюк Володимир Олександрович, 
номер телефону 03633 30131, адреса електронної пошти — info@krupets.com.ua 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування)-1).Ремонтно- 

механічна майстерня ТОВ “Агролан Крупець”, 2) Пункт ремонту та технічного обслуговування 
автомобілів, 3).Пункт технічного обслуговування сільськогосподарської техніки, Рівненська область, 
Радивилівський район, с.Крупець, вул. Довга 3.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : Страхова компанія - Приватне акціонерне 
товариство “Українська страхова компанія “Княжа вієнна іншуранс груп”, договір 02/04-7 
К 121897 , від 5 березня 2019р. Строк дії договору до 4 березня 2020р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці- не проводився;

Я, Варфалюк Володимир Олександрович 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 експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи;
1.Зварювальний апарат Патон СТШ-250, заводський № 595, рік випуску 2001р.,країна виготовлення- 
Україна .
2. Зварювальний апарат Патон ВД-400 СГД, заводський № 00403, рік випуску 2015р.,країна 
виготовлення-Україна.
3. Зварювальний апарат Буран ПДГ-315, заводський № 01595, рік випуску 2012р.,країна 
виготовлення-Україна. Кількість робочих місць — 3 (три) на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм. Перелік будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів); 1). Ремонтно-механічна майстерня ТОВ (відділок №1), 2) Пункт ремонту 
та технічного обслуговування автомобілів (відділок №1), 3).Пункт технічного обслуговування 
сільськогосподарської техніки (відділок №1).
Інші відомості: Сопронюк Володимир Олексійович- завідуючий ремонтно- механічної майстерні, 

згідно наказу директора ТОВ “Агролан Крупець” №1 від 18 січня 2019року, відповідальний за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.
На підприємстві створена Служба охорони праці, розроблені та затверджені наказом директора 

ТОВ “Агролан Крупець” №14 від 18 січня 2019року,; Положення про систему управління охороною 
праці на підприємстві, Положення про службу охорони праці на підприємстві, Положення про 
навчання з питань охорони праці і програму вступного інструктажу на підприємстві, Положення про
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порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, інструкції з охорони праці. Відповідальним за стан охорони праці 
призначено наказом директора ТОВ “Агролан Крупець” №3 від 18 січня 2019року, інженера з 
охорони праці Мамчур Сергія Павловича. На підприємстві ТОВ “Агролан Крупець”наказом 
директора №4, від 18.01.2019р., створена постійно- діюча комісія для проведення навчань і перевірку 
знань з питань охорони праці, голова комісії Хомяк В.Л..- завідуючий виробництвом, члени комісії: 
Костюк Д.І. - головний інженер, Мамчур С.П. - інженер з охорони праці, яка пройшла комплексне 
навчання в Рівненському експерно- технічному центрі з Закону України “Про охорону праці”,та 
інших нормативно — правових актів до нього, “Правила безпечної роботи з інструментом та 
пристроями”, “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”, “ДБН А.3.2-2-2009 
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві” , Правил 
безпеки систем газопостачання України” та правил виконання газонебезпечних робіт, “Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, “ Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 
“Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” напругою до 1000 В.

На підприємстві, розроблені та затверджені наказом директора ТОВ “Агролан Крупець” №40 від 
22 серпня 2018 року, інструкції з охорони праці, відповідно штатному переліку професій на 
підприємстві, розроблені та затверджені наказом директора ТОВ “Агролан Крупець” №40 від 
22 серпня 2018 року, посадові інструкції керівникам структурних підрозділів.

Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться з усіма працівниками, які щойно 
прийняті на роботу на підприємство, проводить інженер з охорони праці в кабінеті охорони праці з 
використанням сучасних технічних засобів навчання, навчальних та наочних посібників за 
програмою, розробленою службою охорони праці з урахуванням особливостей виробництва. 
Програма вступного інструктажу затверджена наказом директора ТОВ “Агролан Крупець” №14 від 
18 січня 2019року.

Первинний, та повторні інструктажі проводяться до початку роботи, безпосередньо на робочому 
місці з усіма працівниками за програмою первинного інструктажу, програма первинного 
інструктажу розроблена керівником структурного підрозділу, узгоджена з службою охорони праці і 
затверджена наказом директора ТОВ “Агролан Крупець” №14 від 18 січня 2019року. Повторний 
інструктаж проводиться в терміни — Іраз на 3 місяці.

Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці, або в кабінеті охорони 
праці, при введені в дію нових, або переглянутих нормативно- правових актів з охорони праці, а 
також при внесенні змін та доповнень до них, при зміні технологічного процесу, заміні або 
модернізації устаткування, приладів та інструментів, та інших факторів, що впливають на стан 
охорони праці, а також при порушеннях працівниками вимог нормативно — правових актів з 
охорони праці, при перерві в роботі виконавця робіт більше ніж на ЗО календарних днів.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводить безпосередній керівник 
робіт- завідуючий ремонтно- механічної майстерні, уносить запис до журналу реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли спеціальне навчання з питань 
охорони праці на підприємстві, за навчальним планом та програмою ,яка розроблена з урахуванням , 
конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов'язків працівників і затверджена 
наказом директора ТОВ “Агролан Крупець” №14 від 18 січня 2019року.
Перевірка знань з питань охорони праці, після проведення спеціального навчання проводилась 

постійно- діючою комісія підприємства для проведення навчань і перевірки знань з питань охорони 
праці, за нормативно- правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх 
функціональних обов'язків. Протокол перевірки знань з питань охорони праці № 7 від 06.03.2019р.
Працівники ТОВ “Агролан Крупець” забезпечені спец, одягом, взуттям,також забезпечені



засобами індивідуального захисту: захисними щитками, окулярами, распіраторами, протишумними
наушникі 
ТОВ

стіикими рукавицями.
>” має нормативно- технічну літературу.

В.О. Варфалюк 
(ініціали та прізвище)

21 травня 2019 р. ^-Д

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці_______________ 20__ р. N ____________________ .

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, устаткованім підвищеної небезпеки.

Управління Держпраці у Рівненській області
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