
.Щодаток 8
до Порядку

(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 7 лютого 2018р. ЛЬ48)

Вид дiяльностi за КВЕД: 2010
01.13 Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв.
з2|6827 6.

дЕклАрАцlя
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:

(для юридичноi особи:найменування юридичноi особи,

З 5З 1 4. с.Зоря.Рiвненська обл..в}zл.Польова" 1_

мiсцезнаходження

Код СДРПОУ

Сич AHToHiHa олександDiвна.
Ппiзвише та iм>я та по-батьковi керiвника.номер телефону

PiBHeHcbKa область.с с.Зоря. вул.Польова"1. 35З14. Телефон 066 265 97 89.

Мiсце виконання (адреса) виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та lабо експлуатацii (застосування) машин,механiзмiв,

устаткування пiдвищеноi небезпеки:

Iнформацiя про HсtяBHicTb договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди - немас.

(найменування страховоi компанiТ, строк дiТ страхового полiсу,номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiлъного аудиту з охорони працi не проводиться.

Я, - Сич AHToHiHa Олександрiвна. генеральний директор ТОВ>>Агроконцерн>>

цiсю декJIарацiею пiдтверджую вiдповiднiстъ матерiально-технiчноТ бази та умов працi
вимогам законодавства з питанъ охорони працi та промисловоi безпеки пiд час
виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки та /або експлуатацii ( застосування)
таких машин, механiзмiв, ycTaTKyBaHHrI пiдвищеноi небезпеки :

Водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0.1, МВт;
(найruенуванш{ виду робiт пiдвищеноТ небезпеки та./або машиЕ,механiзмiв,устаткування пiдвищеноТ небезпеки,тип або

Котел водогрiйний Viessman Werke gmЬН&Со D-35107 Allendorf. piK випусчч 2006; . Kpaiha
виробник - Нiмеччина. заводський номер 187004108. Проведено зовнiшнiй i внутрiшнiй огляд
в дост.чпних мiсцях дефектовочних показникiв не виявлено.Технiчним експертом
встановлено.що об"скт справний i придатний до експлуатацii'- ЗО.ВО-09.06.2021.ГВ-26.09.2021.

марка, номер партiТ,дата виготовлеFIня,краiЪа похоження,якi виконуtоться та lабо



експлуатуються(застосовуються) без

"rрr"*"" "И"*tд"-" д*волу,кiлькiсть робочих мiсць,у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений

ТЕХНОЛОГIlШI ТРАНСПОРТНI ЗАСОБИ

(найменvвання видv робiт пiд"ише"оТ небезпеки т/або машиН,меха,iзмiв,уqга,кчваннЯ пiц"ищеноi Цф9-зц9вцJцц-а_б9цар_ца_ц_qц,еР

o0"cKTlB.

двтонавантажувач тоYотД б2_8FD15, заводський номер - 608FD18-32030, номер

двиryна навантаЖуru"Ч - 0236682rpiK випускУ _ 20ll, KpaiHa виробник - Японiя,

двтонавантажувач тоYотд 62_8FD15, заводський номер - бO8FD18_60496, номер

двиryна навантаЖуuч"ч - 0312139о piK випуску - 2015, Kpaiнa виробник - Японiя.

Кiлькiсть робочих мiсць, зайнятих на вiдповiдних роботах 10 чол.., заг€Lпьна

травм,будiвель i споруд(виробничих об"ектiв.

згiдно договору ль Ец_00001111 вiд 04.03.2020роцч.. 66Висновок експертизи За РеЗУЛЬТаТаМИ

експл.чатацii'- Зо.Во-09.08.202 1.ГВ-09.08.202 1.

28.04.2023.

кiлькiсть працiвникiв пiдприемства -136 чол.

iнyтр-iшнiй огляд в доступних мiсцях дефектовочних показникiв не виявлено.технiчним

"кспертом 
встановrlено"й об"ект справний i придатний ДО еКСПЛУаТаЦii- ЗО.ВО-09.08.2021.ГВ-



На пiдприсмствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону Украiни " Про

охоронУ працi'; та вимОг мiжгаlryзових нормативно-правових aKTiB з охорони

працi, ir"op."o вiдповiднi сrryжби i призначенi посадовi особи, якi повиннi

auб.arra.rувати вимоги конкретних питань безпечного веденшI робiт та

охорони працi.^ 
Ддмiнпримilцення за адресою: Рiвненсъка обл.,, Рiвненсъкий район,

с.Зоря, вулиця Полъова, бУД,1, на балансi с будiвлi, пiдсобнi споруди, адмiн

примiщеннrl.

с"" д"тонiна Олксандрiвна, пройшла навчання i виявила потрiбнi

знаннrI законодавчих aKTiB з охорни працi, надання першоi домедичноi

допомоги потерпiлим, електробезпеки та lrожежноi безпеки (протокол вiд 02

березня 2020 р. J\ьOlп-040п) в ЩНЗ < PiBHeHcbKoMy онЦ АПЮ)

MiHicTepcTBa аграрноТ полiтики та rrродовольства УкраiЪи , пройшла

навчанн я таrr.рЪuiр*у знань Закону Украiни к Про охорону Працi>,

пройшла навчання та виrIвила потрiбнi знання законодавчих akTiB з охорони

прачi ( тоВ "РiвнеНсъкиЙ навчалЪно-метОдичниЙ центр" протокол вiд

оз.ов.zо20 Jф 11/в), а також " Типовi iнструкцiТ з органiзацii безпечного

ведення газонебезпечних робiт", " Iнструкцii з органiзацii безпочного

ведення вогневих робiт на вибухонебезпечних об"ектах", "вимог до

роботоДавцiВ стосовНо забезПеченнЯ безпечНого виконання робiт у
потенцiйrrо вибухоне безrrечних с ер едовищах".

створена i функцiонуе слryжба з охорони працi, яку очоJIюс iнженер з

охорони працi Бебко-ремiзовсъка Тетяна Володимирiвнц яка пройшла

навчанrul i виявила потрiбнi знання законодавчих akTiB з охорони

пр ацi,надання домодиЧноi допомоги потерпiлим, гiгiени працi,

.п.пrробезпеки, Протокол вiд 05.06.20 J\b2;, Пройшла навчання i виявила

потрiбнi знання < Правил безпеки систем газопостачаннrI>>, << Правил

о*оро"" працi пiд час експJryатацii обладнання, що працюе пiд тиском>>,

кПравил охорони працi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв>, Протокол вiд

05.^06.20р. N;2/B. Пройшла навчаннrI i виявила потрiбнi знання < Правил

охорони працi пiд час роботи з iнструментами та пристроямиD, < Правил

охорони працi пiд час виконання робiт на висотi, дБнА .3.2-2-2009>Система

.ru"дuртiв безпеки працi.охорона прачi i промислова безпека в

будiвництвi>>, ( правил охорони працi пiд час вантажно-розввантажувальних

рЪбiru, к Правил охорони працi на автомобiльному транспортi>. Протокол

Ьiд oS .06.2о2ОРокУ., пройшла навчання та виявила потрiбнi знання



законодавчих aKTiB з охорони працi ( тоВ "Рiвненсъкий навчалъно-

методичний цеIIтр'' протокол вИ 03.Ь8.2020 }Ф 11/в), а також " Типовi

iнструкЦiT з органiзацii безпечНого ведення газОнебезпечних робiт", "

t*r.rру*цii з органiзачii безпечного веденнrI вогневих робiт на

""буЪrебезпечних 
об"ектах", "Вимог до роботодавцiв сто совно

забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних

середовищах".

пiдприемствi.;
Iнструкцii З охорони працi, якi на даний час дiютъ на пiдприемствl,

ро.рйпенi i ,r.p..n"I'yTi в установленi термiни , як вимагае
.'Положення ,rро ро.робку i".rрупцiй з охорони працi" (нIIАоп 0,00-

4.15-98) i заr"Ёрд*.rri 
"un*oon 

.rо пiдприемствi 15.0s.2020 Jф10:

Iнструкцiя з охорони працi Jф9 " Пiд час виконання газонебезпечних

робiт".
irr.rрупцiя з охорони прачi "Для водiiв автонавантажувачiв",

IнструКцii зареестроваНi службОю охорони IIрацi в журналi ресстрацii

iнструкцiй з охорони працi.

На пiдприсмствi розроблено й затверджено " ПоложеншI про навчання,

iнструкТаж i перевiрку знань з охрони працi". Наказом по пiдприемству вiд

24.08.2020 ]ф 3-0 створоно постiйно дiючу комiсiю з перевiрки знанъ з

питань охорони прачi у складi:

Голова KoMiciT: Сич днтонiна олександрiвна, Сич AHToHiHa

олксандрiвна, пройшла навчання i виявила потрiбнi знання законодавчих

aKTiB з охорни працi, надання першоТ домедичноi допомоги потерпiлим,

електробезпеки та пожежноi безпеки (протокол вiд 02 березня 2020 р,

J\ьOlп-040п) в ЩНЗ к Рiвненсъкому онЦ лпк> MiHicTepcTBa аграрноТ



полiтики та продовольства УкраТни , пройшла навчання та перевiрку знань
Закону Украiни < Про охорону ПрацЬ, пройшла навчанIuI та виявила
потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi ( ТОВ "Рiвненський
навчально-методичний центр" протокол вiд 03.08.2020 J\b 11/в), а також "
Типовi iнструкцiТ з органiзацii безпечного ведення газонебезпечних робiт", "
Iнструкцii з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
вибухонебезпечних об"ектах", "Вимог до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах".

Член KoMicii: Бебко-Ремiзовська Т.В. - пройшла навчання i виrIвила
потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi,надання домедичноТ
допомоги потерrriлим, гiгiени працi, олектробезпеки, Протокол вiд 05.06.20
J\b2;, Пройшла навчання i виявила потрiбнi знання < Правил безпеки систем
газопостачання>, к Правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання,

що працюе пiд тиском), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>>, Протокол вiд 05.06.20р. JФ 2lв.Пройшла навчання i
виявила потрiбнi знання < Правил охорони працi пiд час роботи з

iнструментами та rrристроями), < Правил охорони працi пiд час виконаннrI

робiт на висотi, ДБНА .3.2-2-2009>Система стандартiв безпеки
працi.Охорона працi i промислова безпека в будiвництвi>>, ( правип охорони
працi пiд час вантажно-розввантажув€}лъних робiт>, к Правил охорони працi
на автомобiльному транспортЬ. Протокол вiд 05. 06.2020року.

Член KoMicii: Бутов П.М. пройшов навчання i перевiрку потрiбних
знань законодавчих aKTiB з охорони, наданнrI першоТ домедичноi допомоги
потерпiлим, електробезпеки та пожежноi безпеки - <Протокол вiд 02
березня 2020 року Jф 01П-040П.>, пройшов навчанIuI i виявив потрiбнi
знаннrI к Правил безпеки систем газопостачаннr{>, << Правил охорони працi
пiд час експJIуатацiТ обладнаншI,що працюе пiд тиском)) : Протокол вiд
|4.06.2019року J\Ъ 85;, < Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ
навантажувачiв>, < Правил охорони працi пiд час вантажно-

розвантажувальних робiт>, Протокол вiд 10.03.2020pon y Nэ 42; к Правил
технiчноТ експлуатацii електроустановок споживачiв>>, Протокол вiд
|7 .06.2020 року J\b41.

На пiдприемствi призначена вiдповiдальна особа за технiчний стан,
безпечну експлуатацiю газового господарства i ведення вiдповiдноТ

документацii по котельнях ( Наказ J\b 21-АГП вiд 02 сiчня 2020 року) -



головного iнженера Бутова Павла Мефодiйовича, який пройшов навчання i
виявив потрiбнi знання < Правил безпеки систем газопостачаннrI>>, << Правил
охорони працi пiд час окспJryатацii обпаднаннJI,що працюе пiд тискомD :

Протокол вiд |4.06.2019рощу J\b 85,; також вiдповiд€lJlьна особа
за експлуатацiю обладнаннrI та захисних систем MexaHiK Гоздецький
Микола евстафiйович.

Пройшов навчання та перевiрку знвнъ Закону УкраТни " Про охорону
працi" в ( ТОВ "Рiвненський навчально-методичний центр" tIротокол вiд
03.08.2020 J\b 11/в), а також " Типовi iнструкцii з органiзацii безпечного
веденнJ{ газонебезпечних робiт", " Iнструкцii з органiзацii безпечного
веденшI вогневих робiт на вибухонебезпечних об"ектах", "Вимог до

роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у
потенцiйно вибухонебезrrечних середовищах".

Iнструкцii з охорони працi, якi на даний час дiють на пiдприемствi,

розробленi i перегляI[утi в установленi термiни, як вимагае " ПоложеншI гIро

озробку iнструкцiй з охорони працi"(НПАОП 0.00-4.15-98) i затвердженi
наказом по пiдприемству 15.08.2020 року J\b 10.

Iнструкцiя з охорони працi J\b 12 " Пiд час виконання
газонебезпечних робiт".
Iнструкцiя заресстрована слryжбою охорони працi в журналi

реестрацii iнструкцiй з охорони працi.
На Пiдприемствi органiзовано проведення вступного, первинного,
повторного, rrозапланового iнструктажiв, водуться журнапи.

Працiвники ТОВ кАгроконцерн) в повному обсязi згiдно дiючих
норм забезпеченi спецiальним одягом та взуттям, засобами iндивiдуалънОгО
захисту (окуляри захиснi,каски,запобiжнi пояси тощо).

Експлryатацiною документацiею забезпеченi в повному обсязi.

Роботи проводяться пiд керiвництвом навчених та атестованих
працlвникlв.

Працiвники пiдприемства проходять перiодичнi медичнi огJuIди та
психо фiзiологiчну експертизу, а також забезпеченi спецодягом, спецвзуттяМ
та iншими засобами iндивiдуального захисry згiдно галузових норм;



Пiдприемство
технiчною базою в

забезпечено нормативно-правовою i матерiально-
повному обсязi.

Сич А.о.

<<J!g >> 2020р.

,щекларацiя зареестрована у журналi облiку суб>ектiв господарювання у
територiЕlльному органi,.Щержпрацi

Примiтки: l. Фiзична особа-пiдприсмець cBoiM пiдписом надаё згоду на обробку персонi}льних даlrих з метою забезпечення

виконаннЯ вимог Порядку видачi дозволiв на виконаннrl робiт пiдвищеноi небезпеки та на експлуагацiю

(застосування) машин, механiзмiв, устагкуванrя пiдвищеноi небезпеки.

2 Рессцачiйний номер облiковоТ картки плагника подагкiв не зазначасгься фiзичними особами, якi через своТ

релiгiйнi переконанrfi вiдмовляються вiд йою прийнятгя та повiдомили про це вiдповiдI{ому органу

державноi подажовоТ с.пухби i мають вiдмiтку в паспортi.

-*,"-iЁ:,;
,"j'$:ý;
rя]týý52,т\\
L укр_Ж

lркпрачi у Рiвненськiй областi

1ЁстровАно


