
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 "АГРОКОНЦЕРН”

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
35314, Рівненська обл„ Рівненський район, с. Зоря, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, буд. І,

місцезнаходження
32168276

код згідно з ЄДРПОУ
СИЧАНТОНША ОЛЕКСАНДРІВНА

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
0362225960

телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівненська обл.. Рівненський район, с. Зоря, ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, буд. 1
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 немає

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація Про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводиться.

Я, СИЧАНТОНША ОЛЕКСАНДРІВНА
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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;

Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації у потенційно
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,
вибухонебезпечному середовищі, а саме:

тип або марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
- блок-пункт автозапуавочний АПБ, заводський №б/н, 2007 року виготовлення,
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує
країна виробник - Україна:

підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

- колонка паливороздавальна КЭР№1, заводський № б/н. 1995 року виготовлення, 
країна виробник -  Україна.



На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та 
вимог мізгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, створено відповідні 
служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати вимоги конкретних 
питань безпечного ведення робіт та охорони праці.

Загальна кількість працівників 60 - чол., в тому числі виконують роботи 
підвищеної небезпеки- з чол.

Адмінпримішення за адресою: Рівненська обл.. Рівненський район, с. Зоря, 
ВУЛИЦЯ ПОЛЬОВА, буд. 1, на балансі є будівлі, підсобні споруди, адмінпримішення, 
теплиці.

Інші відомості:

СИЧ АНТОНІНА ОЛЕКСАНДРІВНА пройшла навчання і виявила потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці (ТОВ «Рівненський навчально-методичний 
центр» протокол від 03.08.2020 №11/в}, а також «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах».

2. Сворена і фунціонує служба з охорони праці. Очолює службу Бебко- 
Ремізовська Тетяна Володимирівна, яка пройшла навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці (ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр» 
протокол від 03.08.2020 №11/в), а також «Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах».

3. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться відповідно 
до нормативно-правових актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на 
підприємстві, а саме:

- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про навчання з питань охорони праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту;
- Перелік робіт підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві;
4. На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, 

інструктаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від 
24.08.2020 №30 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони 
працівників складі:

Голова комісії: Сич Антоніна Олександрівна. Пройшла навчання і виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці(ТОВ «Рівненський навчально- 
методичний центр» протокол від 03.08.2020 №11/в), а також «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог



до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах»

Член комісії: Бебко-Ремізовська Тетяна Володимирівна. Пройшла навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони (ТОВ «Рівненський навчально- 
методичний центр» протокол від 03.08.2020 №11/в}, а також «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог 
до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах»

Член комісії: Бутов Павло Мефодійович -  головний інженер. Пройшов навчання 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці(ТОВ «Рівненський 
навчально-методичний центр» протокол від 03.08.2020 №11/в), а також «Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт 
у потенційно вибухонебезпечних середовищах»

5. На підприємстві призначена відповідальна особа за експлуатацію обладнання 
та захисних систем механік Гоздецький Микола Євстафійович.

Пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» в 
(ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр» протокол від 03.08.2020 №11/в), а 
також «Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»

6. Інструкції з охорони праці, які на данний час діють на підприємстві, 
розроблені і переглянуті в установленні терміни, як вимагає «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затверджені наказом по 
підприємстві 15.08.2020 № 10:

-Інструкція з охорони праці №12 «Під час виконанння газонебезпечних робіт»
Інструкція зареєстрована службою охорони праці в журналі реєстрації 

інструкцій з охорони праці.
На Підприємстві організовано проведення вступного, первинного, повторного, 

позапланового інструктажів, ведуться журнали.

7. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту(захисні окуляри, рукавиці, протигаз ПШ- 
1) у відповідності до вимог НПАОП 0.00-3.07-09 Норми видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості.

Всі засоби індивідуального захисту та всі інструменти і інвентар проходять 
періодичну перевірку у встановлені терміни.

8. Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі 
Роботи проводяться під керівництвом навчених та атестованих працівників;



Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну 
експертизу,а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно галузевих норм;
Підприємство забезпечено нормативно-правовою і матеріально технічною базою 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення)

Дирек'

« ^  »

Сич А.О.

2020 р?

Декларація зареєстрована у журналі 
територіальному органу Держпраці______

обліку суб’єктів 
___2020 р.

господарювання у

№
Управління Держ праці у  Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
; ЗаМ  від« А ьЗ!.. » дн 2 0 < ^ ,

____

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.


