
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:
П РИ В А Тт ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС" ШП "АГРО- 
ЕКСПРЕС-СЕРВІС")_____________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, *

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС", 35112, Рівненська 
обл., с. Ярославичі, Млинівський р-н; 30132761; Генеральний директор
БОРДЮЖЕЖО МИХАЙЛО МИХАИЛОВИЧ; тел. (067)4712210;
office@agroexpres.com.ua
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 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;

с.Копані Радивилівський район вул. КолгоспнаЛ; с.Ридомиль Кременецький район 
Тернопільська обл. вул. Лісна, 31; смт. Мар’янівка Горохівський район Волинська

область вул. Незалежності,!З
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми оеобами етосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;

Акціонерне товариство «Страхова компанія «ІНГО», Договір страхування 
№523504109.20, термін дії договору 1 рік, від 09 червня 2020року. По 08 червня 2021

року.
(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, Генеральний директор - БОРДЮЖЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ______
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи —підприємця)
піею декларацією підтверджую відповідніеть матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодаветва з питань охорони праці та промиелової безпеки під чає виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або екеплуатапії (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

-  Експлуатація:
'Р- Обладнання та захисні системи, призначені для експлуатації 
(застосування) у потенційно вибухонебезпечному середовищі, (пункт 6 додатку 
7 порядку)

-  резервуар сталевий типу РГС-10 №15, заводський №б/н, 1989 року виготовлення, 
СРСР;
- резервуар сталевий типу РГС-25 №17, заводський №48, 1993 року виготовлення.

mailto:office@agroexpres.com.ua


Україна;
- резервуар сталевий типу РГС-10 №18, заводський №408, 1993 року виготовлення, 
Україна;
- резервуар сталевий типу РГС-25 №19, заводський №б/н, 1993 року виготовлення, 
Україна;
- резервуар сталевий типу РГС-25 №21, заводський №1515, 1957 року
виготовлення, СРСР;
- резервуар сталевий типу РГС-5 №20, заводський №б/н, 1993 року виготовлення, 
Україна;
- паливо-роздавальна колонка 2 КЕД ПРАЙМ, заводсьгай №001030, 2020 року 
виготовлення, Україна;
- паливо-роздавальна колонка 2 КЕД ПРАЙМ, заводський №001029, 2020 року 
виготовлення, Україна,
- паливо-роздавальна колонка 2 КЕД ПРАЙМ, заводський №001028, 2020 року 
виготовлення, Україна,

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

330 у тому ЧИСЛІ 133
(кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм)

офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 35112, Рівненська обл., 
Млинівський район, село Ярославичі___________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ в ід о м о ст і;
Генеральний директор - БОРДЮЖЕЕДСО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ, 

який має Посвідчення №1927 видане Волинським обласним навчально-курсовим 
комбінатом Бордюженку Михайлу Михайловичу про те, що він пройшов навчання 
і виявив потрібні знання законодавчих і нормативних актів з ОП, галузевих Правил 
пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, газового господарства, 
котлонагляду. Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від 
17.08.2018р. №79;

Розроблено та затверджено наказом:
- Наказ № 4 від 02.01.2020 «Про створення служби охорони праці ПП «Агро-

Експрес-Сервіс». Керівником служби охорони праці____ призначено
Кропивський Руслан Євгенович, який має Посвідчення №367-20-20 видано 
ТОВ «Оазис техноледжі» Кропивському Руслану Євгеновичу про те, що він 
пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки. Підстава: протокол від 14.05.2020р. №20; Посвідчення № 
1886-120-19 видано ДП «Рівненський ЕТЦ» Кропивському Руслану 
Євгеновичу про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на



вибухопожежонебезпечних об’єктах», «правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». 
Підстава: протокол від 08.05.2019р. № 120; Посвідчення № 1861-62-19 
видано ДП «Рівненський ЕТЦ» Кропивському Руслану Євгеновичу про те, 
що він пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті». Підстава: протокол від 08.05.2019р. № 62; 
Посвідчення №367-20-6-20 видано ТОВ «Оазис техноледжі» Кропивському 
Руслану Євгеновичу про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні 
знання ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві». Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», «Правил безпеки систем газопостачання». Підстава: 
протокол від 14.05.2020р. №20-6; Посвідчення №367-20-в-20 видано ТОВ 
«Оазис техноледжі» Кропивському Руслану Євгеновичу про те, що він 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення 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». Підстава: 
протокол від 14.05.2020р. №20-в; Посвідчення №1449 видано Волинським 
обласним навчально-курсовим комбінатом Кропивському Руслану 
Євгеновичу про те, що він пройшов навчання та перевірку знань «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». 
Підстава: протокол від 24.04.2019р. № 54;
Наказ 47 від 08.12.2015р. «Про затвердження інструкцій, положень та інших 
документів з питань охорони праці в ПП «Агро-Експрес-Сервіс».

- «Положення про систему управління охороною праці»;
- «Положення про навчання з питань охорони праці»:
- «Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань

охорони праці».
Наказ 47/1 від 08.12.2015р. «Про затвердження положень в ПП «Агро- 
Експрес-Сервіс».

- «Положення про службу охорони праці».

На підприємстві діють наступні інструкції з ОП, затверджені наказом 
генерального директора ПП «Агро-Експрес-Сервіс» №51 від 23.09.2019р.;
- Надання домедичної допомоги
- Під час заправки пальним транспортних засобів
- При виконанні робіт із легкозаймистими і горючими рідинами
- Під час приймання , зберігання й видачі пально-мастильних матеріалів та 

заправлення ними машин.
- Для автозаправника
- Для водіїв автортранспортних засобів при перевезенні нафтопродуктів 

автомобілями-паливовозами.



- при проведенні слюсарних робіт з ремонту автомобілів.
- Під час робіт з ручним електрифікованим інструментом.
- При проведенні вулканізаційних робіт.
- Для працівників підприємства, на його території та в приміщеннях.
- З електробезпеки для працівників неелектротехнічного персоналу (І група 

електробезпеки).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу 
з питань охорони праці, експлуатаційної документаці'О

- Наказ № 8 від 02.01.2020р. «Про створення комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці Ш1 «Агро-Експрес-Сервіс».
Голова комісії: Новацький Михайло Миколайович -  головний інженер 
(пройшов навчання в «Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті» і 
виявив потрібні знання законодавчих і нормативних актів з охорони праці, 
галузевих Правил Пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, 
газового господарства, котлонагляду, посвідчення №3212, протокол №181 від 
12.12.2018; Посвідчення № 1884-120-19 видано ДП «Рівненський ЕТЦ»
Новацькому Михайлу Миколайовичу про те, що він пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». 
Підстава: протокол від 20.05.2019р. № 120/1; Посвідчення № 1859-62-19 видано ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Новацькому Михайлу Миколайовичу про те, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». Підстава: протокол від 08.05.2019р. № 62; Посвідчення № 3212 видано 
Волинським обласним навчально-курсовим комбінатом Новацькому Михайлу 
Миколайовичу про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих і нормативних актів з ОП, галузевих Правил пожежної безпеки, 
електробезпеки, виробничої санітарії, газового господарства, котлонагляду. 
Підстава: протокол засідання комісії з перевірки знань від 18.12.2018р. № 181.; 
Посвідчення № 2028 видано Волинським обласним навчально-курсовим
комбінатом Новацькому Михайлу Миколайовичу про те, що він пройтттов навчання 
та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (для відповідальних осіб). Підстава: протокол від 30.08.2018р. 
№ 84)
Члени комісії; Романюк Валерій Володимирович
(Посвідчення № 34-3-19 видано ТзОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ»» Романюку Валерію Володимировичу про те, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Підстава: 
протокол від 17.05.2019р. № 3; Посвідчення № 34-3-В-19 видано ТзОВ «НаУково- 
виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»» Романюку Валерію Володимировичу
про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на



вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт». Підстава: протокол від
17.05.2019р. № 3-в; Посвідчення № 34-3-6-19 видано ТзОВ «Науково-виробнича 
фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»» Романюку Валерію Володимировичу про те, що 
він пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони праці 
на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». Підстава: протокол від 
17.05.2019р . №3-61
____________ Кропивський Руслан Євгенович- інженер з охорони праці
(Посвідчення №367-20-20 видано ТОВ «Оазис техноледжі» Кропивському Руслану 
Євгеновичу про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки. Підстава: протокол від 14.05.2020р. №20; 
Посвідчення № 1886-120-19 видано ДП «Рівненський ЕТЦ» Кропивському Руслану 
Євгеновичу про те, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання «Типової 
інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Правил охорони праці під час 
газоелектричного, контактного, кисневого та плазмового різання металів». 
Підстава: протокол від 08.05.2019р. № 120; Посвідчення № 1861-62-19 видано ДП 
«Рівненський ЕТЦ» Кропивському Руслану Євгеновичу про те, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». Підстава: протокол від 08.05.2019р. № 62; Посвідчення №367-20-6-20 
видано ТОВ «Оазис техноледжі» Кропивському Руслану Євгеновичу про те, що він 
пройшов навчання і виявив потрібні знання ДБНА.3.2-2-2009 «Єистема стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», «Правил безпеки систем газопостачання». 
Підстава: протокол від 14.05.2020р. №20-6; Посвідчення №367-20-в-20 видано ТОВ 
«Оазис техноледжі» Кропивському Руслану Євгеновичу про те, що він пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення 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». Підстава: протокол від 14.05.2020р. №20-в 
Посвідчення №1449 видано Волинським обласним навчально-курсовим 
комбінатом Кропивському Руслану Євгеновичу про те, що він пройшов навчання 
та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, * що 
працює під тиском». Підстава: протокол від 24.04.2019р. № 541

____________ Башмат Олександр Павлович
(пройшов навчання в «Волинському обласному навчально-курсовому комбінаті» і 
виявив потрібні знання законодавчих і Нормативних актів з охорони праці.



галузевих Правил Пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, 
газового господарства, котлонагляду, посвідчення №1928, протокол №79 від 
17.08.2018).

Наказ № 74 від 25.09.2020р. «Про призначення відповідального за 
підготовку та виконання газонебезпечних робіт в 1111 «Агро-Експрес-Сервіс». 
Відповідальною особою за виконання газонебезпечних робіт призначені:

А) дільниця № 5 інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
Батьковець Д.М, який пройшов навчання в ТОВ «Оазис техноледжі» і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Держпраці у 
Рівненській області, протокол від 14.02.2020р. №6; пройшов навчання в ТОВ 
«Оазис техноледжі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення 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» в комісії 
Держпраці у Рівненській області, протокол від 14.02.2020р. №6-в; пройшов 
навчання в ТОВ «Оазис техноледжі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Держпраці у 
Рівненській області, протокол від 14.02.2020р. №6-в;
Б) дільниця № 6 інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
Кулініч І.М., який пройшов перевірку знань нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії Підприємства, протокол № 22 від 29.09.2020.

Наказ № 60 від 04.09.2020р. «Про призначення відповідального за 
підготовку та виконання газонебезпечних робіт в ПП «Агро-Експрес-Сервіс». 
Відповідальною особою за виконання газонебезпечних робіт призначені:

А) дільниця № 9 головний інженер з виробництва цукру Озірський М.П., 
який пройшов навчання в Волинському обласному навчально-курсовому 
комбінаті і виявив потрібні знання законодавчих і нормативних актів з 
охорони праці, галузевих правил пожежної безпеки, електробезпеки, 
виробничої санітарії в комісії Держпраці у Волинської області, протокол від 
16.06.2020р. №37: пройшов перевірку знань нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії Підприємства, протокол № 19/1 від 02.09.2020.

Наказ № 75 від 25.09.2020р. «Про призначення відповідального за 
справний стан та безпечну експлуатацію механізмів та обладнання в Ш1 «Агро- 
Експрес-Сервіс». Відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію механізмів та обладнання підприємства (резервуарів, паливо
роздавальної колонки) призначені:

А) дільниця № 5 інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
Батьковець Д.М, який пройшов навчання в ТОВ «Оазис техноледжі» і виявив



потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Держпраці у 
Рівненській області, протокол від 14.02.2020р. №6; пройшов навчання в ТОВ 
«Оазис техноледжі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення 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» в комісії 
Держпраці у Рівненській області, протокол від 14.02.2020р. №6-в; пройшов 
навчання в ТОВ «Оазис техноледжі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Держпраці у 
Рівненській області, протокол від 14.02.2020р. №6-в:
Б) дільниця № 6 інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 
Кулініч І.М., який пройшов перевірку знань нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії Підприємства, протокол № 22 від 29.09.2020.

Наказ № 27 від 27.04.2020р. «Про призначення відповідального за 
справний стан та безпечну експлуатацію механізмів та обладнання в 1Ü1 «Агро- 
Експрес-Сервіс». Відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію механізмів та обладнання підприємства (резервуарів, паливо
роздавальної колонки) призначені:

- А) дільниця № 9 головний інженер з виробництва цукру Озірський М.П., 
який пройшов навчання в Волинському обласному навчально-курсовому 
комбінаті і виявив потрібні знання законодавчих і нормативних актів з 
охорони праці, галузевих правил пожежної безпеки, електробезпеки, 
виробничої санітарії в комісії Держпраці у Волинської області, протокол від 
16.06.2020р. №37; пройшов перевірку знань нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії Підприємства, протокол № 19/1 від 02.09.2020.

_____Працівники при прийомі на роботу проходять вступні інструктажі з охорони
праці та інструктажі на робочих місцях, які реєструються в Журналі реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочорму місці. Допуск до самостійного 
виконання робіт проводиться після стажування та перевірки знань, про що є 
відвідні записи в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому 
місці.

Ведуться Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; Журнал обліку 
видачі інструкцій з охорони праці.

Працівники 1111 "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС" забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту в повному об’ємі. Видача працівникам і 
повернення ними 313 обліковується в особистих картках обліку спеціального одягу, 
спеціального взуття, та інших засобів індивідуального захисту встановленої форми.

Працівники ШІ "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІС" забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм та



Мінімальних вимог безхпеки і охорони праці при використанні працівникам 
засобів індивідуального захисту на робочому місці.

В наявності є необхідні інструкції з охорони праці, експлуатаційна 
документаційна, сертифікати відповідності (на резервуари та паливороздавальн 
колонки), паспорти та інстукції на обладнання автозаправної контейнерно 
автоматичної станції.

Обладнання в терміни передбачені НД проводяться огляд (обстеження), 
ревізія.

Працівники товаритсва в повному об’ємі ^забезпеченні нормативно -  
правовими актами з питань охорони праці.

(засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-тех^ної бази 
навчально-методичного забезпечення) ;

Генеральний директор 
ПП "АГРО-ЕКСПРЕС-СЕРВІ

09

М.М. Бордюженко 
(ініціали та прізвище)

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 податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


