
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
ТзОВ «Волинь-зерно продукт», 45240, Волинська обл., Ківерцівський р-н, с. Липляни, вул.

Козацька, 22, Код ЄДРПОУ 31496816, КВЕД 46.21
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно

з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД)

Супрунюк Сергій Степанович
(прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і 

номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають
відмітку в паспорті)

0332769728; 0978036744; voitovich(a)yzv.com.ua
(номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

с. Рованці, вул. Промислова, 5-а; с. Звиняче, вул. Привокзальна, 24,26; 
с. Звиняче, вул. Незалежності, 46; смт. Сенкевичівка, вул. Привокзальна, 90; 

смт. Мар’янівка, вул. Привокзальна, 17; с.Дерно, вул. Незалежності, 44а;
м. Рожище, вул. Привокзальна, 3; смт. Млинів, вул. Покровська, 53; 

смт. Луків, вул. Смідинська,6; м. Луцьк, Ранкова, 16; м. Луцьк, Ранкова, 26;
с. Свидники, вул. Набережна, 146.

(місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди______________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Супрунюк Сергій Степанович,
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки;

1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд (п.З Додатку 6).
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додатку 6).
3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8 Додатку 
6) .

4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою (п.9 Додатку 6).

5. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п.12 Додатку 6).
6. Роботи верхолазні та скелелазні (п. 14 Додатку 6).
7. Роботи із збереження та переробки зерна (п. 15 Додатку 6).
8. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму 

високої частоти (п.16 Додатку 6).
9. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 

зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п.18 Додатку 6).
10. Зварювальні роботи (п. 19 Додатку 6).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)



259 робочих місць, з них 232 існує підвищений ризик виникнення травм; виробничо- 
складські приміщення -  8 шт.

(кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і 
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

В ТзОВ “Волинь-зерно-продукт”, наказами по підприємству призначені:
- відповідальний за загальний стан умов праці, промислової безпеки, охорони праці та 

пожежної безпеки по підприємству - директор Супрунюк С.С., в.о. директора (заступник 
директора) Музичук В.М. (згідно Закону України “Про охорону праці” та наказу по 
підприємству № 51 від 10.05.2017р.);

- відповідальні за стан промислової безпеки, охорони праці та пожежної безпеки, 
безпечне виконання робіт (в т.ч. підвищеної небезпеки) по структурних підрозділах 
підприємства - керівники структурних підрозділів і робіт - відповідальні посадові особи 
СУОП, зокрема: керівник Департаменту аграрного виробництва Карток В.В., керівник 
Департаменту технічного забезпечення Попов О.С., головний інженер Войтович П.С., ін. 
(відповідно до наказу № 48/3 від 02.04.2018р.);

- відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства - 
енергетик Кліматук І.І. (наказ № 26 від 24.03.2017р.);

- відповідальний за технічний стан та безпечну експлуатацію систем 
газопостачання - головний інженер Войтович П.С. (наказ № 84 від 18.06.2018р.);

- відповідальні за роботу з обладнанням підвищеної небезпеки по структурних 
підрозділах підприємства - керівники структурних підрозділів (відповідно до наказу № 130 
від 18.09.2018 р.)

Наявність служби охорони праці:

В ТзОВ “Волинь-зерно-продукт”, наказом № 1/4 від 03.01.2017 р., створено службу 
промислової безпеки та охорони праці, затверджено положення про службу промислової 
безпеки та охорони праці та про систему управління охороною праці.

Інформація про інструкції з ОП:

В ТзОВ “Волинь-зерно-продукт” розроблені, погоджені та затверджені інструкції з 
охорони праці по професіям та за видами робіт, згідно відповідного типового положення та 
наказів по підприємству, зокрема - № 100 від 02.10.2015 р., № 67 від 13.06.2017р., № 106 від 
30.10.2017р., № 17 від 26.01.2018р. та ін.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

В ТзОВ “Волинь-зерно-продукт”, наказом № 48/2 від 02.04.2018 р., створено комісії з 
перевірки знань працівників з питань охорони праці. Директор, голова та члени комісії 
пройшли навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці”, нормативно- 
правових актів з охорони праці до нього (галузевих, міжгалузевих), з електробезпеки та 
пожежної безпеки:

- директор Супрунюк Сергій Степанович - пройшов навчання в Державному 
підприємстві “Волинський експертно-технічний центр Держпраці”, посвідчення № 25 від 
11.05.2016 р.;

- головний інженер Департаменту технічного забезпечення Войтович Петро 
Степанович - пройшов навчання в Державному підприємстві “Волинський експертно- 
технічний центр Держпраці”, посвідчення № 691/ОП від 07.12.2015 р.;



- керівник служби промислової безпеки та охорони праці Іванчишин Дмитро 
Сергійович - пройшов навчання в Державному підприємстві “Волинський експертно- 
технічний центр Держпраці”, посвідчення № 5 від 08.02.2018р. та Лз 58 від 21.12.2015р.;

- енергетик Клімащук Іван Ігорович - пройшов навчання в Державному підприємстві 
“Волинський експертно-технічний центр Держпраці”, посвідчення Лз 57 від 07.10.2016 р.

Також в вищезазначену комісію входить страховий експерт з охорони праці 
Ківерцівського відділення УВД ФСС України у  Вол. обл.

На підприємстві, наказом Лз 48/2 від 02.04.2018 р. затверджено та введено в дію 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 
промислової безпеки, розроблені тестові білети та затверджена програма проведення 
щорічного навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

З працівниками підприємства та підрядних організацій проводяться відповідні 
інструктажі з охорони праці, згідно вимог чинного законодавства України.

Експлуатаційна документація:

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устаткування, 
обладнання, машини, механізми.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального та колективного 
захисту, згідно норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального та колективного 
захисту, у  відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів України та 
нормативних актів підприємства.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:

На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення.

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

Примітка. Фізична особа-підприємець проставляє печатку в разі її наявності.


