
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 «ГОРИНЬ АГРО»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34742, Рівненська область, Кореиький район, село Забара, вул. Готлібівська, 24, 
код ЄДРЮОФОП 34112267, генеральний директор Смолій Василь Володимирович, 
+380673644012, vsmolii(a)M2roprosperis. com,__________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

Виробнича база Товариства за адресою: 34742, Рівненська область, Кореиький район, село______
Забара, вул. Готлібівська, 24,_____________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
договір страхування не укладався.________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці.

(дата проведення аудиту)
Я, генеральний директор Смолій Василь Володимирович____________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, 
або фізичної особи - підприєміщ)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвиїценої небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.З додатку 6 Порядку): Роботи, що 
виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників (п.21 додатку 6
Порядку),______________________________________________________________________________
(найменування виду
Технологічні транспортні засоби (п.12. додатку 
SCORP1ON7030 Серія А С №047503, 2008 р.в., Італія.

рооїт
7 Порядку): навантажувач CLAAS

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
кількість робочих місиь 36, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик -  19,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
виробничі будівлі та приміщення розташовані за адресою: 34742, Рівненська область, Кореиький
район. село Забара, вул. Готлібівська 24.
будівель (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Генеральний директор - Смолій В,В„ пройшов навчання та перевірку знань з 
курсу правил ОП, законодавчих актів з ОП, надання медичної допомоги потерпілим, гігієни праиі 
та електробезпеки, «Правил ОП під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони ОП під час виконання робіт на висоті», «Правил ОП на автотранспорті» в ТОВ 
«Пауково-виробнифа фірма «Оазис-Технолоджі» (протокол перевірки знань від 27.06.2019 М 10, 
посвідчення Же 228-10-19.) та пройшов навчання Закону України «Про охорону праиі» та 
нормативно-правових актів до нього (протокол перевірки знань від 13.10.2017р„ № 136, 
посвідчення № 4057-136-17).______ ________________________________



(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Функції служби охорони праці підприємства виконує інженер з охорони праці Рабченюк Ю.В.,

згідно наказу від 02.04.2019 р. М45/1._____________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: 

Інженер з охорони праці -  Рабченюк Ю.В., пройшов навчання та перевірку знань з курсі' 
законодавчих і нормативних актів з ОП, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», «Правила ОП під час експлуатації навантажувачів» в Рівненському обласному 
навчально-курсовому комбінаті (протокол від 27.06.2019 №10-6, посвідчення № 226-10-6-19). Па 
підприємстві розроблені та затверджені відповідні положення та інструкції з охорони праці: 
Положення про службу охорони праці. Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці. Положення про проведення обовязкових попередніх і періодичних 
медоглядів. Положення про посадові інструкції з охорони праці. Положення про забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям, на іншити 313, та інструкції з охорони праці: Інструкція 
для водіїв автотранспортних засобів з ОП, Інструкція для трактористів-машиністів з ОП, 
Інструкція для автозаправника з ОП, Інструкція з ОП для навантажувача ІСВ, Інструкція по 
експлуатації електроінструменту, Інструкція для комбайнера з ОП, та ін. Положення та 
інструкції затверджені наказами по підприству.

Згідно наказу М 108/а від 17.10.2019р„ на підприємстві створена комісія з перевірки знань з 
охорони праці у складі: голови комісії -  Генеральний директор Смолій В.В. (посвідчення № 728 
від 15.03.2019р.) та членів комісії: інженер з охорони праці -  Рабченюк Ю.В. (посвідчення № 736 
від 15.03.2019 року). Головний інженер -  Бердій Я.М. (посвідчення М727 від 21,10,2019 року), 
головний агроном -  Пипенко Р.Б. (посвідчення М726 від 15.03.2019 року). Члени комісії та інші 
посадові особи підприємства пройшли навчання з питань охорони праці, з надання першої 
медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії 
у ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА»«ОАЗИС ТЕХПОЛОДЖІ» 27.06.2019р„ з
періодичністю один раз на три роки.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Працівникам підприємства проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праиі, з 
надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі 
виникнення аварії згідно Протоколів перевірки знань. По структурному підрозділу агрономічної 
служби агроном Осадчук А.В., (посвідчення №726) проводяться відповідні інструктажи з 
охорони праці: первинний та повторний; по структурному підрозділу автотракторного парку і 
МТП -  головний інженер Бердій Я.М., (посвідчення № 727), що фіксується у ж\'рналах 
проведення інструктажу з ОП на робочому місці. Інструктажі по ОП працівників 
адміністрації, обліку та звітності підприємства проводить інженер з ОП Рабченюк Ю.В., 
(посвідчення № 736), що фіксується у журналі інструктажів з ОП на робочому місці. 
Працівники підприємства безоплатно за встановленими нормами забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту, а саме: спецодягом, спецвзуттям, плащалш, рукавицями, 
гумовими фартухами, окулярами, распіраторами та мийними засобами. Пояси запобіжні, каски 
використвують 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. В наявності необхідна експлуатаційна 
документація на обладнання, в тому числі те що використовується при виконані робіт 
підвищенної небезпекш Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам
законодавства з питань____ охорони____ праиі____ пш____ промислової____ безпеки.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
. нормативно^рравової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Смолій В.В.

«û-i » червня 2020 р.

і Управлінн:~(ініціадир:а npisBj^g^^jg областГ;
тіАГЕбСї^ 'ОВАНО )



/
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіатьном}'

органі Держпраці 2 0 _ р . №

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, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ 48 від 07.02.2018}


