
Декларація
Відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості ПРО роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агроконцерн».
35314, с.Зоря,Рівненська обл.,вул.Польова,!
Вид діяльності за КВЕД: 2010
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів.
Код ЄДРПОУ -  32168276.

Генеральний директор -  Сич Антоніна Олександрівна.
Місце виконання (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та /або екеплуатації 
(застосування) машин,механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: Рівненська область,с с.Зоря, 
вул.Польова,!, 35314. Телефон 066 265 97 89.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Я, Генеральний директор ТОВ»Агроконнерн» - Сич Антоніна Олександрівна, дією декларапією 
підтверджмо вйшовідність матеріально-технічної бази та зт̂ іов прані вимогам законодавства з 
питань охорони прані та пpo^fflcлoвoï безпеки піл час виконання таких робіт піттвишеної небезпеки 
та /або експлуатації ( застосування! таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

- роботи,що виконуються на висоті понад 1,3м;
- зварювальні роботи

Кількість робочих місць, зайнятих на відповідних роботах 27.
Інші відомості
Генеральний директор - Сич Антоніна Олксандрівна, пройшла навчання і виявила потрібні 

знання законодавчих актів з охорни праці, надання першої домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки та пожежної безпеки (протокол від 02 березня 2020 р. №01П-040П) в ДНЗ « 
Рівненському ОНЦ АПК» Міністерства аграрної політики та продовольства України , пройшла 
навчання та перевірку знань Закону України « Про охорону Праці».

На підпиємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, Наказ від 02 січня 
2020 року №4; в склад якої входять
- Бутов Павло Мифодійович - головний інженер ТОВ « Агроконцерн»;
- Мельничук Олег Ананійович -  енергетик виробництва ТОВ» Агроконцерн»;
Бебко-Ремізовська Тетяна Володимрівна -  інженер з охорони праці ТОВ»Агроконцерн».
Бутов П.М. пройшов навчання і перевірку потрібних знань законодавчих актів з охорони, надання 
першої домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки -  «Протокол від 17 
березня 2017 року № 01П-100П.», пройшов навчання і виявив потрібні знання « Правил безпеки 
систем газопостачання», « Правил охорони праці під час експлуатації обладнання,що працює під 
тиском» : Протокол від 14.06.2019року № 85;, « Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів», « Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Протокол 
від 10.03.2020року № 42; « правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Протокол 
від 17.06.2020 року №41. Бебко-Ремізовська Т.В. -  пройшла навчання і виявила потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці,надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці, 
електробезпеки. Протокол від 05.06.20 №2;, Пройшла навчання і виявила потрібні знання « Правил 
безпеки систем газопостачання», « Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів». Протокол від 
05.06.20р. № 2/в. Пройшла навчання і виявила потрібні знання « Правил охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями», « Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, 
ДБНА.3.2-2-2009»Система стандартів безпеки праці.Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», « правил охорони праці під час вантажно-розввантажувальних робіт», « Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті». Протокол від 05.06.2020року.



будівництві», « правил охорони праці під час вантажно-розввантаж>‘вальних робіт», « Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті». Протокол від 05.06.2020року.

Мельничук О.А. відповідальний за енергослужбу ТОВ» Агроконцерн» пройшов навчання і 
виявив необхідні знання з електрорбезпеки. Протокол від 02.06.20року № 1.,Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». Протокол 
від17.06.20року №41.

Працівники підприємства під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, а також правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж,стихійних 
лих. Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на підприємстві.

Працівники ТОВ «Агроконцерн» в повному обсязі згідно діючих норм забезпечені спеціальним 
одягом та взуттям, засобами індивідуального захисту (окуляри захисні,каски,запобіжні пояси 
тощо).
Експлуатаціна документація є в наявності.
Нормативно-правовими актами працівникі забезпечені в повному обсязі.

Сич А.О.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб»єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____________________ 2020 р. №________.

ійнській області

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець споїм підписом ніїлає згоду па обробк\' персональних ланих і метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт пілшііпсіїої небсзнскм га 
на експлуатацію (застосування) машин. .\'іехаиізмів. уств'ї ковапня підвищено! мсбсіиски.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не Зсізначаггься фізичними особами, які 
через свої релігійні переконання відмовляються віл йоі'о іірийия'п'я та новілі'ми.іи про не 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


