
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від З березня 2020 р. №207)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВ Агрохолдинг «Зоря»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Рівненська область, Рівненський район, с.Зоуя, площа Володимира Плютинського, 2, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

конт. тел. 0977689504, е-таіі: zorya&yitasro.com.ua^^^48440 
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На структурних підрозділах, а також на об’єктах виконання робіт на території України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не має
(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, Панкевич Віталій Юрійович

(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, 
устатковання підвищеної небезпеки:

У
У
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У

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, (п.б. Додатку 6 до Порядку): 
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, (п. 9 Додатку б до 
Порядку);
Газополум ’яні роботи (п.25 Додатку 6 до Порядку):
Роботи , що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників.

Виконання зазначеного виду робіт проводиться відповідно навченим персоналом під 
керівництвом, відповідальних осіб. Роботи проводяться на постійних та непостійних робочих 
місцях, які обладнані та обладнуються згідно вимог «Правил».
Виконання робіт проводиться на чотирнадцяти робочих місцях, у тому числі десять робочих 
місць на яких існує підвищений ризик виникнення травми . Па товаристві шість виробничих 
будівель чотири споруди сім, складів та чотири структурних підрозділів. Будівлі та споруди
для ______ зберігання________ обладнані________згідно________ вимог_______ «Правил».

(найменування виду робіт 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 відповідного дозволу, кількість робочих 

місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці є - директор Панкввич Віталій Юрійович: заступник директора Наумець 
Анатолій Віталійович посвідчення №0046 від 28.12.2018р: виконавеиь робіт Тимошук Олег 
Степанович посвідчення №0282 від 08.08.2019р; начальник механізованого зеуносховища 
Якута Володимир Дмитрович посвідчення №0047 від 28.12.2018р; головний енергетик Озійчук 
Леонід Володимирович посвідчення №63-13 від 15.11.2019р .
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та ' промислової безпеки;
На товаристві створена служба охорони праиі. в особі інженера з охорони праці Підкови 
Євгена Леонідовича посвідчення №27.15/18 від 10.04.2018у, розроблені та затверджені 
наказом №160-1 від 19 листопада 2018року інструкції з охорони праиі по професіях та за 
видами робіт, які діють на товаристві. Праиівникам проводиться вступний інструктаж та 
інструктажі з питань охорони праці на робочому місці. На товаристві створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони пуаці наказ №160-1 від 19 листопада 2018року. На 
товаристві розроблені та затверджені наказом №160-1 від 19 листопада 2018року: 
Положення про систему управління охороною праиі; Положення про службу охорони праці: 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці; 
Положення про порядок видачі та оформлення наряд-допусків: Положення про забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту; Положення про розробку інструкцій з охорони праиі; Положення про комісію з 
питань охорони праиі; Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками 
осіб з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання і виявши потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праиі. Посадові особи товариства пройшли навчання і перевірку 
знань з питань охорони праиі. Працівники які виконують роботи підвищеної небезпеки 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праиі відповідно до Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі 
(ППАОП 0.00-4Л2-05). Працівники товариства забезпечені спеціальним одягом, спецвзуттям 
та засобами індивідуального захисту 313) згідно встановлених норм. Товариство забезпечене 
навчально-методичною літературою та нормативно-правовими документами з питань 
охорони праці. Па товаристві є нормативно технічна база та експлуатаційна документація 
необхідна для виконання заявлених робіт. Матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки. 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання інструктажу з питань охорони праці, 

експлуатаційної документації. засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та м атеріаз^^^^^щ ^те^^и навчально-методичного забезпечення)

В.Ю.Панкевич 
(ініціали та прізвище)(підпис)

червня 2020 р.

Декларація зареєстрована 
територіальному органі Держпраці

журналі обліку суб'єктів господарювання у
_____________ 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) мащин, 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 податковоііжу.жб.и.імаїОтьщідмітау'В'ШСТОрТіТ'^"'“’̂ ^

; Упрааяіння Доржпраці уНІВНеНСЬЮИ ОблаСТ! І
І ЗАРЕЄСТРОВА-ДО ?
* За № „' ле .


