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ПОЛОЖЕННЯ 
 про умови допуску сторонніх працівників  

на територію та у приміщення  
ТОВ «АгроРось» 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Положення   про умови допуску сторонніх працівників на територію та у 

приміщення  ТОВ «АгроРось» ( далі- Положення) розроблено відповідно до вимог ст.20 
Кодексу цивільного захисту України ( КЦЗУ) з  метою забезпечення вимог заходів 
безпеки, передбачених цим Кодексом ( далі- заходи безпеки),  у т.ч. обмежувальних 
протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 ( надалі- 
протиепідемічні заходи). 

 
1.2. Положення стосується   фізичних осіб –підприємців та працівників інших суб’єкта  

господарювання ( далі- сторонніх працівників), що допускаються на територію та у  
приміщення ТОВ «АгроРось»  в межах виконання господарських зобов’язань  ТОВ 
«АгроРось» (  за договорами  перевезення, підряду, поставки ,  купівлі- продажу, тощо) , 
та  визначає розмежування відповідальності сторін даних договорів за дотримання вимог 
заходів безпеки та протиепідемічних заходів , та порядок контролю ТОВ «АгроРось» 
дотримання вказаних заходів на власній території. 
 
                                         2. Розмежування відповідальності 

 
2.1. Відповідно до положень ст.ст. 20,21 КЦЗУ, забезпечення  дотримання сторонніми 

працівниками  вимог заходів безпеки та обмежувальних протиепідемічних заходів 
покладено на контрагента за договором, що направив ( залучив)  відповідного працівника 
для здійснення відповідної господарської дії  ( отримання\доставка товару, проведення 
робіт, тощо ) на територію та у приміщення ТОВ «АгроРось», що включає у себе, зокрема: 
 
- забезпечення наявності необхідних дозволів на проведення робіт , перевезення вантажів 
відповідного класу, інших дозволів, сертифікатів, допусків, тощо, пов’язаних з виконанням 
відповідних робіт \наданням послуг; 
 
-забезпечення проведення інструктажів працівників з безпеки праці  та проведення їх 
навчання; 
 
-забезпечення належного стану транспортних засобів та іншої техніки, що 
використовуються при проведенні робіт\наданні послуг у т.ч. направлення відповідного 
типу транспортного засобу для перевезення відповідної кількості та типу вантажу; 
 
-забезпечення спеціальним одягом працівників у т.ч. форменим ( за необхідності); 
 
- забезпечення спеціальними засобами , необхідними для проведення робіт ( надання 
послуг); 
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- забезпечення ознайомлення працівників в обмеженнями, запровадженими в межах 
протиепідемічних заходів та забезпечення їх засобами індивідуального захисту;   
 
-забезпечення дотримання вимог безпеки про проведенні навантаження/розвантаження 
транспортних засобів та  виконанні робіт; 
 
-забезпечення дотримання працівниками інших вимог законодавства цивільного захисту. 
 
2.2.  Контрагенти також забезпечують працівників товаросупровідними документами та 
довіреностями, необхідними для отримання  ( доставки) товарів відповідно до умов 
договору. 
 
2.3.  ТОВ «АгроРось» забезпечує: 
-дотримання заходів безпеки та протиепідемічних заходів  працівниками ТОВ, що беруть 
участь у проведенні вказаних операцій; 
 
- організацію навантаження/розвантаження транспортних засобів, доступу до виконання  
робіт на території ТОВ; 
 
- проведення  у встановленому порядку інструктажів до початку проведення  підрядних 
робіт на території та  у приміщеннях ТОВ «АгроРось». 
 
-контроль за дотриманням заходів безпеки та протиепідемічних заходів   сторонніми 
працівниками відповідно до цього Положення. 
 

3. Контроль за дотриманням даного Положення 
 

3.1.  Уповноважені особи ТОВ «АгроРось»   - особи, що забезпечують охорону та 
пропускний режим, видачу/отримання товару, контроль проведення робіт , тощо, мають 
право : 
-вимагати від сторонніх працівників дотримання вимог заходів безпеки та 
протиепідемічних заходів, у т.ч. наявності засобів індивідуального захисту; 
 
-перевіряти наявність сертифікатів вакцинації / довідки про тестування – у  випадку 
введення відповідних вимог як умову здійснення діяльності в межах карантинних заходів; 
 
-перевіряти наявність відповідних дозволів та допусків; 
 
-перевіряти наявність товаросупровідних документів  та довіреностей; 
 
-визначати порядок заїзду транспортних засобів на територію з урахуванням наявної 
обстановки та завантаженості території; 
 
-визначати час та  порядок завантаження/розвантаження товару, виконання робіт; 
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- контролювати пересування територією транспортних засобів та  сторонніх осіб; 
 
-не допускати на територію ( в приміщення) , до виконання робіт/ надання послуг 
працівників, що порушують вимоги заходів безпеки та протиепідемічних заходів а також 
мають ознаки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 
 
-припиняти роботи ( надання/отримання послуг, видачу/отримання товару ) у випадку 
виявлення порушень вимог заходів безпеки , протиепідемічних заходів, ознаки 
алкогольного чи наркотичного сп’яніння  ( у т.ч.  у випадку виявлення фактів розпиття 
спиртних напоїв та вживання наркотичних засобів) у ході їх проведення, та вимагати 
усунення недоліків або залишення території\приміщення; 
 
3.2  У випадку неможливості виконання робіт ( надання/отримання послуг, 
видачу/отримання товару )  у зв’язку з незабезпеченням стороннім працівником 
(працівниками) заходів безпеки та протиепідемічних заходів , розпиття спиртних напоїв та 
вживання наркотичних засобів ТОВ «АгроРось»  невідкладно інформує контрагента  про 
допущені порушення, що унеможливлюють виконання господарського зобов’язання. 
 

4. Ознайомлення з Положенням 
 

4.1. З метою забезпечення вільного доступу  ТОВ «АгроРось»  оприлюднює це 
Положення шляхом розміщення на офіційному сайті ТОВ https://agroros.com.ua та на 
інформаційних стендах в місцях пропуску на території та у приміщення ТОВ «АгроРось» . 
 
 
Заступник директора ТОВ         В.А.Щербина 

 
 


