
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 «ЛГРО-КЛЙСІК, 33013, 
м. Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 8а, код ЄДРПОУ 32625713, директор - 
Білоусова Тамара Вячеславівна, телефон: 0362-63-58-38, (067)362-47-33, 
аяго. classic(a)smaiLcom

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ;

Рівненська область. Лубенський район, с. Привільне, вулиця Центральна, 56

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: не вимагається

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний

аудит з охорони праці не проводився

Я, Білоусова Тамара Вячеславівна, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов прані вимогам законодавства з питань охорони прані та 
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвишеної небезпеки та/'або експлуа гапії 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвишеної небезпеки:

Технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвишеної небезпеки.
а саме:

• Технологічного устатковання та його елементів систем газопостачання природного газу 
суб’єктам господарювання, а також газовикористовуючого обладнання потужністю понад 0.1 МВт, в 
складі:

-  підвідного підземного газопроводу (високого тиску із поліетиленових труб 
діаметром 50мм, довжиною 4500,00 п/м), введеного в експлуатацію у 2006році);

- ввідного надземного газопроводу (високого тиску із сталевих труб діаметром 57мм. 
довжиною 70,0 п/м та середнього тиску із сталевих труб діаметром. 45 мм. 30.0 п/м). 
введеного в експлуатацію в 200броці;

Газової рампи із пальником Star-Fire і комплектом автоматики безпеки та 
регулювання до зернової сушарки, яка входить в комплект поставки зерносушарки 
CF 270, 2006року випуску, виробник - фірма «FARM FANS» (CLUA)
Загальна кількість працюючих - 37, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-1.

Інші відомості:



Відповідальним за охорону праці на підприємстві призначено інженера з охорони 
праці Г'еруса Анатолія Володимировича (посвідчення АПК № 290 від 27.01.2019 року, видане 
Рівненським ОНЦ АПК);

Відповідальним за газове господарство на підприємстві та керівником газової служби 
призначено Гетуна Василя Миколайовича (посвідчення № 826-28-19 від 01.03.2019 року 
видане Рівненським Е'Щ).

Виконання функцій служби охорони правці покладено на інженера з охорони праці на 
підприємстві Геруса Анатолія Володимировича, який має відповідну підготовку.

Білоусова Тамара Вячеславівна, директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«АГРО-КЛАСІК», пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці (посвідчення АПК № 561 від 25.01.2019 року, видане Рівненським ОНЦ АПК).

Згідно з пунктами 4.1; 4.4 Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) наказом директора ТОВ 
«ATPO-KJIAC1» Білоусової Т.В від 02.01.2020 року №5 створено комісії з перевірки знань;

1) комісія по перевірці знань з питань охорони праці та ДНАОП:
Головою призначено директора Білоусову Тамару Вячеславівну.
Члени комісії; інженер по охороні праці Герус Анатолій Володимирович,

агроном -  Юхимчук Роман Миколайович. ■ ‘
4jieHH ко.місії пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових 

актів з охорони праці; •
Герус Анатолій Володимирович, інженер з охорони праці;

• пройшов навчання в Рівненському ОНЦ АПК і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки та пожежної безпеки, протокол №01П-050П(посвідчення АПК №290 
від 27.01.2019 року);

• пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і 
виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями, «'Гипової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», « Вимоги до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовишах», протокол №13 від 26.07.2019 року, посвідчення №309-13-19 
Юхимчук Роман Миколайович, агроном, пройшов навчання в Рівненському ОНЦ‘АПК 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, протокол 
№01П-050П(посвідчення АПК №291 від 27.01.2019 року);;

2) комісія по контрольному огляду газового господарства; '*■
• Голова комісії - відповідальних за газове господарство Гетун Василь МиколайбвиЧ' 

посвідчення №827-28-19 видане Рівненським експертно-технічним центром Державної 
служби з питань праці (протокол №28 від 01.03.2019 року)

Члени комісії -  головний механік Герус Сергій Анатолійович, : '
слюсар по ремонту газового обладнання Топілко Степан Омелянович 

Члени комісії пройшли навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з 
охорони праці;

Герус Сергій Анатолійович, головний механік, пройшов навчання і виявив потрібні 
знання; з

• «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, шо працює під тиском», посвідчення № 826-28-19, видане Рівненським 
експертно-технічним центром Державної служби з питань праці (протокол №28 від
01.03.2019 року);



• «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах», « Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах», протокол №13 від 26.07.2019 
року, посвідчення №310-13-19, видане ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ»

Топілко Степан Омелянович, слюсар по ремонту газового обладнання, пройшов 
павчамия і виявив потрібні знання законів та нормативних актів з охорони праці, 
електробезпеки, пожежної безпеки, ПБСГУ, вимог інструкцій в обсязі робіт, що 
виконуються, допуску до виконання газонебезпечних робіт, посвідчення № 75, виданий ВАТ 
«Рівнегаз»

Наказом директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-КЛАСІК» 
Білоусовою Т.В. від 20.01.2020 року №10 затверджені навчальні плани і програми навчання з 
охорони праці

Працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «АТРО-КЛАСІК» пройшли 
щорічне навчання і перевірку знань з питань охорони праці згідно з програмами навчання, 
протокол №1 від 03.02.2020 року

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці у Товаристві розроблені 
і затверджені інструкції з охорони праці за професіями і видами робіт.

Для дотримання працівниками Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО- 
КЛАСІК» вимог з охорони праці при проведенні технічного обслуговування та експлуатації 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки наказом директора Товариства від
02.01.2020 року №6 затверджені інструкції з охорони праці, а саме; ’

№ 18 -  Інструкція по охороні праці при проведенні газонебезпечних робіт;
№ 20 -  Інструкція по охороні праці слюсаря по ремонту і обслуговуванню газового 

обладнання; ;
№ 26 -  Виробнича інструкція слюсаря по ремонту і обслуговуванню газового 

господарства.
Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і періодично проходять 
інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної (долікарської) допомоги 
потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки та дій при виникненні 
аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих (вступний, первинний, повторний, позаплановий, 
цільовий)

Записи про проведення вступного інструктажу з питань охорони праці вносяться до 
журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Записи про проведення первинного, повторного, позапланового, цільового 
інструктажів з охорони праці вносяться в журнал реєстрації інструктажів з питань охорбий 
праці на робочому місці.

Згідно із статтею 8 Закону України «Про охорону праці» працівники Товариства з 
обмеженою відповідальністю «АГРО-КЛАСІК» забезпечені спеціальним одягом, іншими 
засобами індивідуального захисту. Працівникам видаються безоплатно спеціальний Одяг, 
інші засоби індивідуального захисту за встановленими нормами безоплатної видачі 
спеціального одяї'у, інших засобів індивідуального захисту для працівників сільського 
господарства.

Працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-КЛАСІК» згідно до 
Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом 
ГИОЗ від 21.05.2007 року №246, під час прийнятгя на роботу і періодично проходять медичні 
огляди. '



Згідно із статтею Закону України «Про охорону праці» у Товаристві з обмеженою 
відповідальністю затверджені і розроблені такі акти по охороні праці на підприємстві:

Наказом директора Говариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-КЛАСІК» від
02.01.2020 року № 6 загверджені; Положеньія про службу охорони праці, Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; затверджено та 
введено в дію інструкції по охороні праці.

Наказом директора ТОВ «АГРО-КЛАСІК» від 20.01.2020 року № 10 затверджено 
програми навчання з охорони праці.

У Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-КЛАСІК» є необхідні номативно- 
иравові акти з охорони праці:

-  Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами);
-  Кодекс законів про працю України;
-  Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 

23.09.1999 року № 1105-XIV (зі змінами);
-  Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань 

та аварій на виробництві, затверджений постановою КМУ від 17,04.2019 року jNy 
337;

-  Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04 зі змінами);
-  Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-97 зі 

змінами);
-  Типове Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 

охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05 зі змінами);
-  Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві (НПАОП 01.0- 

1.02-18);
-  Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту працівникам сільського господарства, 
затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 10.06.1998 
року № 117

Матеріально-технічна база ТОВ «АГРО-КЛАСІК» відповідає вимогам 
законодавства з пи/ань^щіщони праці та промислової безпеки

Білоусова Т.В.
(підпис)

червня 2020

Декларація зареєстроі 
територіальному органі Держпраці

журналі обліку суб'єктів
___ 2 0 _  р. № ____

господарювання у

Примітки: І. 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. і

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ№ 48 від 07.02.2018}

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЧгШ 2 0^ Q .


