
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АГРОСЕРВІС»________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
____49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський,

буд. 31Д
місцезнаходження,

______________________________ код ЄДРПОУ 41506453_____________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ директор Наголюк Євген Володимирович_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_________________(066) 919-97-91, agroservis@const.dp.ua______________
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

52100, Дніпропетровська обл., м. П'ятихатки, вул. Клименко, 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 _______ ПрАТ СК «Граве Україна», 1 рік,
№ 145246890 від 26.06.2019 року

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація
02.06.2020

про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)

Я, Наголюк Євген Володимирович__________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Ліфти: ліфт пасажирський, зав. № 5940, 1970 р. виготовлення (СРСР).

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

mailto:agroservis@const.dp.ua


кількість робочих місць: 85, в тому числі тих, на яких існує
підвищений

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм: 4 0

ризик

виникнення травм 
кількість будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1
(офіс та виробнича база за адресою: 52100, Дніпропетровська обл., м.
П'ятихатки, вул. Клименко, буд. 1) .

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор ТОВ «ВО «АГРОСЕРВІС» Наголюк В. як
керівник підприємства та голова комісії з перевірки знань з питань
охорони праці на підприємстві пройшов перевірку знань Законів України
«Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» комісією, створеною на підставі наказу від
27.06.201 7 р.____№___ 102____Головного___ управління___ Держпраці___ у
Дніпропетровській області (копія____протоколу № 282/4.11/2017 від
04.12.2017 р.) після проходження навчання у ПП «КРІОЛ».______________

Наказом № 20-0Д від 06.03.2018 р. створено комісію з перевірки
знань з питань охорони праці у працівників підприємства._____________
____Голова комісії - енергетик Горяний С.І. пройшов перевірку знань
Законів України «Про охорону праці» комісією створеною на підставі 
наказу від 21.03.2018 р. № 62 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 312 від
05.04.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та члени комісії: інженер з охорони праці Пісна І.В. 
пройшла перевірку знань Законів України «Про охорону праці» комісією 
створеною на підставі наказу від 24.07.2017 р. № 1338 Управління 
Держпраці у Житомирській області (копія протоколу № 27-07-18 від
27.07.2018 р.) після навчання у ТОВ «Консалтинговий центр «Практика»; 
інженер Чернобай В.В. пройшов перевірку знань Законів України «Про 
охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» комісією, створеною на підставі наказу від
27.06.201 7 р.____№___ 102____Головного___ управління___ Держпраці___ у
Дніпропетровській області (копія____протоколу № 282/4.11/2017 від
04.12.2017 р.) після проходження навчання у ПП «КРІОЛ», начальник
механічно-енергетичної служби Корнієнко С.Л.,____ пройшов перевірку
знань Законів України «Про охорону праці» комісією створеною на 
підставі наказу від 21.03.2018 р. № 62 Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 312 від
05.04.2018 р.) після проходження навчання у ТОВ Учбовий комбінат 
«Дніпробуд».
_____Голова комісії - енергетик Горяний С.І.___ (V група з
електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,___ «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів»____ комісією____ Головного____ управління____ Держпраці____ у
Дніпропетровській____області (копія витягу з протоколу № 527 від
16.11.2017 р.) після проходження навчання у ПП «КРІОЛ»; та члени 
комісії: інженер з охорони праці Пісна І.В. (IV група з
електробезпеки, до та понад 1000 В), яка пройшла навчання вимог НПАОП



40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,___ «Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів»____ комісією____ Головного____ управління____ Держпраці____ у
Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу протоколу № 361 
від 20.04.2018 р.) після проходження навчання у ПП «КРІОЛ»; інженер 
Чернобай В.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який пройшов 
навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок____ споживачів»,____ НПАОП____ 40.1-1.07-01____ «Правила
експлуатації електрозахисних засобів» комісією Головного управління 
Держпраці в Київській області (копія витягу з протоколу № 81-087ЕЛ- 
2019 від 28.03.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека».
_______Голова комісії - енергетик Горяний С.І. та члени комісії:
інженер з охорони праці Пісна І.В., начальник механічно-енергетичної 
служби Корнієнко С.Л., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.02
08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів» Головного 
управління Держпраці в Київській області (витяг з протоколу № 81
302-19 від 05.04.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ «НВЦ 
«Професійна безпека».
____Наказом № 136-ОД від 29.12.2018 р. призначено відповідальними:
- за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, за 
збереження та справність електроінструменту енергетика Горяного С.І. 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання
вимог____НПАОП____40.1-1.21-98____«Правила____безпечної____експлуатації
електроустановок споживачів»,___ «Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів» комісією Головного управління Держпраці 
у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 527 від
16.11.2017 р.) після проходження навчання у ПП «КРІОЛ»; у разі його 
відсутності обов'язки покласти на інженера Чернобая В.В. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
комісією Головного управління Держпраці в Київській області (копія 
витягу з протоколу № 81-087ЕЛ-2019 від 28.03.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».
- за пожежну безпеку на підприємстві інженера Чернобая В.В., який 
пройшов навчання з НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» (копія витягу з протоколу № 303 від 03.04.2018 р.) після 
проходження навчання у ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд».
____Наказом № 137-ОД від 29.12.2018 р. призначено відповідальним за
організацію безпечної експлуатації ліфтів начальник механічно- 
енергетичної служби Корнієнко С.Л., який пройшов перевірку знань 
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»
Головного управління____ Держпраці в Київській області (витяг з
протоколу № 81-302-19 від 05.04.2019 р.) після проходження навчання у 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 18-ОД від 06.03.2018 р. реорганізовано 
службу з охорони праці; функції служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони Пісну І.В.

наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію інструкції 

з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. 
Наказом № 44-ОД від 06.03.2018 р. затверджений перелік інструкцій з 
охорони праці, що діють на підприємстві, в т.ч. затверджені
інструкції з охорони праці: № 1-ОП вступний інструктаж; № 9-ОП про



заходи пожежної безпеки; № 2-ОП з надання першої___ допомоги при
нещасних випадках на виробництві; № 44-ОП для ліфтера; № 45-ОП під 
час безпечної експлуатації ліфтів в ТОВ «ВО «АГРОСЕРВІС».
____Робітники підприємства, що експлуатують заявлене обладнання
пройшли перевірку знань, умінь і навичок з професій «ліфтер» та
встановлено кваліфікацію 3-го розряду____Кравченко В.І. (витяг з
протоколу № 155 від 21.02.2019 р.) після проходження навчання у ТОВ 
«НВЦ «Професійна безпека». Щороку проходять навчання, перевірку знань 
вимог НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів» (протокол № 873 від 17.07.2019 р.) після проходження навчання
у ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»___ та відповідні інструктажі з
питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». На підприємстві ведуться журнали в т.ч.: журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками
проведення____первинного,____повторного,____ позапланового,____цільового
інструктажів.___________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На устатковання, що декларується на Товаристві в наявності 
паспорти, керівництва з експлуатації заводів виробників.

Технічне обслуговування заявленого на експертизу ліфту, згідно 
договору № 304-19 від 15.02.2019 р., проводиться ТДВ «Укрліфтсервіс» 
(дозвіл № 1539.17.32, діє до 06.07.2022 р.).

Експертами ТОВ «Лабораторія неруйнівного контролю та технічного 
діагностування» (дозвіл № 1057.14.30, діє до 07.09.2024 р.) згідно 
до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів,______ устатковання
підвищеної та небезпеки (Постанова КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та 
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»,
27.11.2018 р. проведено експертне обстеження ліфта пасажирського, 
зав. № 5940, 1970 р. виготовлення (СРСР); наступне експертне 
обстеження провести не пізніше 27.11.2022 р.

Вимірювальною електролабораторією ТОВ «НВЦ «Незалежні енергетичні 
системи» (сертифікат визнання вимірювальних можливостей № ПТ-12/18, 
діє до 01.02.2020 р.) 06.11.2019 р. видано протоколи перевірки: 
перевірки опору ізоляції та занулених елементів обладнання, виміру
повного опору електричного кола «фаза-нуль» ліфту_____ТОВ «ВО
«АГРОСЕРВІС».__________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям____та____іншими____засобами____індивідуального____захисту,____ в
т.ч.:____________
- плакати та знаки з електробезпеки;
- огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- аптечки індивідуальні;
- жилети сигнальні;
- захисні каски інв. №№ 11-19, 2019 р. виготовлення (Україна);
- стропи інвентарні, червня 2019 р.в. (Україна) - 2 од.;
- драбина приставна, інв. № 3, січня 2 02 0 р. виготовлення
(Україна);
- набір монтажних інструментів, інв. № 25, 2020 р. виготовлення
(Україна);
- набір слюсарних інструментів, інв. № 26, 2020 р. виготовлення
(Україна);



Наказом № 139-ОД від 29.12.2018 р. створено комісію з перевірки,
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-
технічної документації.

У ТОВ «ВО «АГРОСЕРВІС» ведеться Журнал обліку та зберігання
засобів захисту.

ТОВ «ВО «АГРОСЕРВІС» забезпечено нормативно-правовою
документацію, що розповсюджується на експлуатацію обладнання
підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.:
- Закон України «Про охорону праці».
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р.
№ 1107.
- Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26. 05.2004 р. №
687.
- Технічний регламент безпеки машин, затверджений Постановою КМУ від 
30.01.2013 р. № 62.
- Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання, 
затверджений Постановою КМУ від 16 грудня 2015 р. № 1067.
- Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений 
Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761.
- Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262.
- НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
- НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
- НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці».
- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників».
- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці».
- НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час 
використання виробничого обладнання працівниками».
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві».
- НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів».
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями».___________________________________________
- ДСТУ EN 81-1:2003 «Норми безпеки до конструкції та експлуатації 
ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81-1:1998, IDT)».
- ДБН В.2.5-27-2006 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Захисні 
заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд».
- НПАОП_____ 40.1-1.21-98_____ «Правила_____ безпечної_____ експлуатації
електроустановок споживачів».
- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». 

Матеріально-технічна база ПП «ЕКОНОМПРОДУКТ» відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог
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нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт,
які декларуються.

У ТОВ «ВО «АГРОСЕРВІС» є кабінет охорони праці оснащений:
комп’ютерами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів,
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними
актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
навчальними програмами, необхідними для проведення навчання,
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного 
забезпечення)

Є.В. Наголюк
(підпис) (ініціали та прізвище) 
___  2 02 0 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці
__________________ 20 р. N _______________________________________ .

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.



нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, 
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актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою,
навчальними програмами, необхідними для проведення навчання,
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства , охорони праці , перевірки знань з питань охорони праці.
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Є.В. Наголюк
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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.
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