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ДЕК Л А РА Ц ІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки

Відомості про роботодавця
Публічне акціонерне товариство”Козятинхліб” Виконавчий комітет
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

Козятинської міської ради Вінницької області. Код ЄДРПОУ 00375757
місце її держ авної реєстрації,

вид діяльності за КВЕД: 10.71- виробництво хліба та хлібобулочних виробів
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

директор — Куценко Володимир Григорович
прізвище, ім 'я та по батькові керівник

тел/факс(04342) 2-03-48

е-шаіі: іпіо@ко2уа1упЬ1іЬ.сош.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

22100, Вінницька обл., м.Козятин, вул. Незалежності, 72
місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин.

механізмів, устаковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ № 1788 від
16.08.2002 року на АТ “Козятинхліб” страхування не проводиться, тому що не є
об”єктом підвищеної небезпеки.
Я, Куценко Володимир Григорович, директор АТ “Козятинхліб”цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки :
1. Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової
промисловості;
2. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею груту, з перекриття або робочого настилу
та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників.
Устаткування для харчової промисловості:
- автоматичний об”ємний поділювач з системою округлення 8Б80, інв.
№7300306, 2016р.в., Італія;
- Багетоформуюча машина 700Ш Х , інв.№7300005, 2016 р.в., Італія;
- Діжепідіймач інв.№ 7300050, 1990 р.в., Україна;
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“

^

” 0 4 ,_ -2 0 .С р

Діжепідіймач інв.№ 7300051, 1990 р.в., Україна;
Діжепідіймач інв.№ 7300052, 1991 р.в., Україна;
Діжепідіймач інв.№ 7300053, 2007 р.в., Україна;
Діжепідіймач інв.№ 7300054, 2006 р.в., Україна;
Кліпсатор
інв.№ 7300256, 2006 р.в., Україна;
Конвеєр ленточний інв.№ 7300081,1992 р.в., Україна;
Кухонний комбайн КЕШУОСЮ КМР 711, інв.№ 7300301, 2016 р.в., Італія;
Кремовзбивалка , інв.№ 7300085, 2066 р.в., Італія;
Макаронна лінія ТРС>, інв.№ 7300098, 2002 р.в., Україна;
Машина для ділення тіста ДМ 2001 р, інв.№ 7300276, 2015 р.в., Турція;
Машина для заокруглення тіста СМ30008Т,інв.№7300279, 2015 р.в., Турція;
Машина для нарізки хліба Вазіег, інв.№ 7300231, 2006 р.в.7Турція;
Машина И8-Х13, інв.№ 7300100, 2006 р.в., Україна;
Машина попередньої витримки РМ 238, інв.№ 7300309, 2007 р.в., Турція;
Машина тістоподільна А2-ХТН, інв.№ 7300101, 2007 р.в.,Україна;
Машина тістоподільна А2-ХТН, інв.№ 7300238, 2001 р.в.,Україна;
Машина тістомісильна А2-ХТЗБ, інв.№ 7300102, 2007 р.в.,Україна;
Машина тістомісильна Г4-МТМ-330, інв.№ 7300232, 2005 р.в.,Росія;
Машина тістомісильна А2-ХТЗБ, інв.№ 7300103, 2007 р.в.,Україна;
Машина тістоокруглювальнаТІ-ХТН, інв.№ 7300239, 1992 р.в.,Україна;
Машина формувальна ТРФМ-450,інв.№ 7300105, 2005 р.в.,Україна;
Машина хліборізальна НЬ52006, інв.№ 7300106, 2005 р.в.,Тайвань;
Міксер планетарний РЬ иІоЬе, інв.№ 7300271, 2016 р.в.,Італія;
Округлювач стрічковий для тіста, інв.№ 7300233, 2006 р.в.,Болгарія;
Округлювач тіста М48, інв.№ 7300220, 2008 р.в.,Україна;
Піч РОХ, інв.№ 7300277, 2016 р.в.,Італія;
Піч ПТГ-0,36, інв.№ 7300250, 2006 р.в.,Болгарія;
Піч ПТГ-0,36, інв.№ 7300249, 2007 р.в.,Болгарія;
Піч БН-25, інв.№ 7300251,1990 р.в.,Германія;
Піч Бокс-600, інв.№ 7300125, 2002 р.в.,Україна;
Піч “Мусон-ротор” 99М-01, інв.№ 7300264, 2013 р.в.,Росія;
Пристрій для нарізки батона,інв.№ 7300126, 2007 р.в.,Україна;
Просіювач борошна’ТІіонер”, інв.№ 7300134, 1992 р.в.,Україна;
Ротоційна шафа, інв.№ 7300218, 2002 р.в.,Україна;
Тістоподільник А2ХТН, інв.№ 7300183, 1996 р.в.,Україна;
Тістомісильна машина А2-ХТЗБ, інв.№ 7300186, 1999 р.в.,Україна;
Тістомісильна машина А2-ХТЗБ, інв.№ 7300187, 2001 р.в.,Україна;
Тістомісильна машина А2-ХТЗБ, інв.№ 7300188, 2001р.в.,Україна;
Тістоподільник “Кузбас”, інв.№ 7300275, 2 0 16р.в.,Україна;
Тістоподільник 48-ХРД, інв.№ 7300262, 2 0 13р.в.,Україна;
Хліборізальна машина, інв.№ 7300260, 201 Зр.в.,Україна;
Хліборізка 208/52, інв.№ 7300278, 2016 р.в.,Голандія;
Шафа вистойки, інв.№ 7300204, 2007р.в.,Україна;
Шафа вистойки, інв.№ 7300248, 2008р.в.,Україна;
Машина кремовзбивальна МТВ-60, інв.№ 7300119, 1990р.в.,Україна;
Стіл циркулярний 325, інв.№ 7300109, 1992р.в.,Україна;
Тістоподільник, інв.№ 7300116, 1991 р.в.,Україна;

-

Електропіч ХПЗ, інв.№ 7300122, 1990р.в.,Україна;

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик
виникнення травм
На підприємстві працює 270 чоловік.
З них виконує роботи підвищеної небезпеки по
1 розділу:
- змінний майстер — 1 робоче місце (4 чол),
- змінний технолог — 1 робоче місце ( 4 чол),
- тістороб - 2 робочих місця (8 чол),
- пекар — 2 робочих місця ( 8 чол),
- оператор установки БЗБ — 1 робоче місце ( 4 чол),
- формувальник тіста — 8 робочих місць (32 чол),
- машиніст тістообробних машин — 3 робочих місця ( 12 чол),
- укладальник хліба — 3 робочих місця ( 12 чол),
- укладальник-пакувальник- 2 робочих місця (8 чол),
- оператор виробничих печей — 1 робоче місце (4 чол),
- черговий електрослюсар — 1 робоче місце (4 чол),
2 розділ : під час виконання робіт на висоті ( висота 1,3м):
- електрик- 1 робоче місце (1 чол),
- черговий електрослюсар — 1 робоче місце (4 чол),
- електрогазозварник 2 робочих місця (2 чол).

-

Н айм енування будівель та споруд (приміщ ень):
виробничий корпус з офісом, з жіночою та чоловічою роздягальньою,
лабораторією та автомайстернею;
склад з гаражем;
гараж з слюсарними майстернями;
котельня з слюсарною та електроцехом;
компресорна з зварювальним відділенням та токарним цехом;
трансформаторна підстанція, ГРП;
прохідна;
стара адмінбудівля;
магазин;
столярна майстерня;

-

Виробничі об”єкти:
хлібобулочний цех;( все обладнання знаходиться в хлібобулочному цеху.)
склад БЗБ;
остивочно-укладальний цех;
експедиція;
кондитерський цех;
макаронний цех;
автотранспортний цех;

-

-

матеріальним склад;
газове господарство;
магазин;
компресорна;
котельня;

Інш і відомості:

1. Загальна відповідальність за стан охорони праці на підприємстві
покладається на директора АТ “Козятинхліб” Куценка В.Г., який пройшов
навчання та перевірку знань в ПП “УКК “Гайзель” 12.05.2016 р. Посв.
№132\7,( ЗА ЗУ “Про охорону праці”, “Правил безпеки систем
газопостачання”, “ПБ для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних
виробів, “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”).
2. Обов’язки служби охорони праці на підприємствамстві покладено на
інженера з охорони праці Піскун І.П. (наказ № 27-н від 24.02.2017р.), яка
пройшла навчання та перевірку знань в ПП “УКК “Гайзель” 12.05.2016 р.
Посв.№132\8, (ЗУ “Про охорону праці”, “Правил безпеки систем
газопостачання”, “ПБ для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних
виробів, “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів” IV
кв.гр з електробезпеки, ПББЕ парових і водогрійних котлів, ПББЕ посудин,
що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари і гарячої води”,
навчання і перевірку знань в ПП “УКК “Гайзель” 14.06.2016 р. Посв.
№167\6 ( Правила ОП на автомобільному транспорті, Правила ОП під час
роботи з інструментом та пристроями, “Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті”.
3. Призначено відповідальних осіб :
- за справний стан та безпечну експлуатацію технологічного обладнання
харчової промисловості: головного інженера Іваницького О.С.( Посв. №
104М8 від 30.04.2014р), який пройшов навчання та перевірку знань в ПП
“УКК “Гайзель” (ЗА ЗУ “Про охорону праці”, “Правил безпеки систем
газопостачання”, “ПБ для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних
виробів, “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”,
навчання і перевірку знань в ПП “УКК “Гайзель” 14.06.2016 р. Посв.
№167\5 :(“Правила ОП на автомобільному транспорті”, “Правила ОП під
час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті”).( на час відпустки, відрядження, хвороби або в
інших випадках відсутності Іваницького О.С. відповідальність
покладається на директора Куценка В.Г.,
- за безпечне виконання робіт та дотримання вимог законодавства з питань
ОП в хлібобулочному цеху призначено зав.виробництвом Федорук К.С, яка
пройшла навчання та перевірку знань в ПП “УКК “Гайзель” 12.05.2016 р.
Посв.№132\10, (ЗУ “Про охорону праці”, “ПБ для виробництва хліба,
хлібобулочних та макаронних виробів, “Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів “,
- за організацію виконання робіт на висоті призначено енергетика Врублевського

О.В. який пройшов навчання та перевірку знань в ПП “УКК “Гайзель” 14.07.2016
р. Посв.№197\11,( ЗА ЗУ “Про охорону праці”, “Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті”), відповідальний за видачу нарядів-допусків на
проведення робіт на висоті — енергетик Врублевський О.В.
Засоби індивідуального захисту, які застосовуються при експлуатації\
обслуговуванні та ремонті технологічного обладнання:____________
Назва 313
К-ть Урік
Посада
№
п\
п
1

Змінний майстер

Халат х\б
Косинка
тапочки
куртка ватна( взимку)

2шт
2 шт
2пари
до зносу

2

Змінний технолог

Халат х\б
Косинка
тапочки
рушник

2 шт
2шт
2шт
до зносу

3

тістороб

Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник

2шт
2шт
2пари
2шт
до зносу

4

пекар

Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник
рукавиці

2шт
2шт
2пари
2шт
до зносу
до зносу

5

Оператор установки БЗБ

Бавовняна сорочка зі штанами
ковпак
тапочки
рушник
рукавиці

2 шт
2 шт
2пари
2шт
до зносу

6

Формувальник тіста

Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник

2 шт
2шт
2пари
2шт
до зносу

7

Машиніст ТМ

Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник

2шт
2 шт
2пари
2 шт
до зносу

8

Укладальник хліба

Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник
рукавиці

2шт
2шт
2пари
2шт
до зносу
до зносу

9

укладальник-пакувальник Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник

2шт
2шт
2пари
2шт
до зносу

10 Оператор виробничих
печей

Бавовняна сорочка зі штанами
Косинка
тапочки
фартух
рушник
рукавиці

2шт
2шт
2пари
2шт
до зносу
до зносу

11 Черговий електрослюсар

Костюм х\б
Черевики
куртка ватна (додатково взимку)

1 шт
1 пара
1 шт на 3
роки
щомісяця
чергові
чергові
черговий
чергові

рукавиці комбіновані
рукавиці діелектричні
боти діелектричні
пояс рятувальний
чоботи гумові

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1,3 метра, виконуються за допомогою пристроїв — приставних драбин,
стрем”янок, рятувальних та запобіжних поясів, які в установлені терміни
проходять випробування та огляди перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, стрем’янок, рятувальних та
запобіжних поясів, які застосовуються при виконанні робіт на висоті понад
1,3 м (пгабл.1), та 313, які застосовуються при виконанні таких робіт
(табл.2).
Табл.1
№ Найменування

К-ть
(шт)

1

Приставна
драбина 5м

1

Протокол
№1
14.03.2017р.

від 14.03.2017р.

14.03.2017р.

2

Стремянка

1

Протокол
№1
14.03.2017р.

від 14.03.2017р.

14.03.2017р.

Протокол
випробування, огляду

Дата огляду

Дата
випробування

3

Рятувальний
пояс

2

Протокол
№1
14.03.2017р.

від 14.03.2017р.

14.03.2017р.

4

Запобіжний
пояс

2

Протокол
№1
14.03.2017р.

від 14.03.2017р.

14.03.2017р.

Табл.2
№п\п
1

2

3

Посада
електрик

Черговий електрослюсар

Електрогазозварник

Назва 313

К-ть \рік

Костюм х\б
Черевики
куртка ватна (додатково
взимку)
рукавиці комбіновані
рукавиці діелектричні
боти діелектричні
пояс рятувальний

1 шт
1 пара
1 шт на
роки
щомісяця
чергові
чергові
черговий

Костюм х\б
Черевики
куртка ватна (додатково
взимку)
рукавиці комбіновані
рукавиці діелектричні
боти діелектричні
пояс рятувальний
чоботи гумові

1 шт
1 пара
1 шт на
роки
щомісяця
чергові
чергові
черговий
чергові

Костюм брезентовий
Чоботи кирзові
куртка ватна (додатково
взимку)
рукавиці брезентові
рукавиці діелектричні
Шолом захисний
окуляри захисні

1 шт
1 пара
1 шт на
роки
до зносу
чергові
чергові
до зносу

Працівники АТ “Козятинхліб” отримують мийні засоби,
спецхарчування (молоко) за рахунок підприємства.
На підприємстві розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці по
професіям і видам виконуваних робіт в к-ті 85 штук ( Наказ № 163 від
04.09.2014р.).
По розділу 1:
№ 1 - “По наданню першої долікарської допомоги”,
№ 2 - “Для чергових електрослюсарів по обслуговуванню хлібопекарного
обладнання”,
№ 8 - “ Для операторів виробничих печей”,( нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 14 - “Про заходи пожежної безпеки для працівників хлібобулочного цеху”,
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№ 36 Для тісторобів, які обслуговують тістомісильні машини”,
№ 37 - “Для машиністів тістообробних машин”,
№ 38 - “ Для пекаря”, (Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 39 - “Для укладальників-пакувальників хлібобулочних виробів”,(Нак.№47-н
від 01.03.2016р.),
№ 40 - “Для укладальника готової продукції”,(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 41 - “Для формувальника тіста”,(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 42 - “Для працівників, які обслуговують макоподрібнювач”,(Нак.№47-н від
01.03.2016р.),
№ 44 - “Для прибиральників виробничих приміщень”,(Нак.№47-н від
01.03.2016р.),
№ 47 - “Для операторів установки БЗБ”,(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 51 - “Для працівників, які експлуатують взбивну машину”
№ 62 - “Для працівників, які експлуатують електричні плити”
№ 67 - “Для змінного технолога виробничої лабораторії”,
№ 81- “Для працівників по безпечному обслуговуванню хлібонарізної машини”,
(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 84 - “При роботі на тістообробних машинах”,(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
По розділу 2:
№ 1 - “По наданню першої долікарської допомоги”,
№ 2 - “Для чергових електрослюсарів по обслуговуванню хлібопекарного
обладнання”,
№ 3 - “Для чергових електрослюсарів по обслуговуванню електрообладнання”,
№4 - “Для електрика”,
№5 - “ Для електрозварника ручного зварювання”,
№ 6 - “Для газозварника”,
№12 - “Для не електротехнічного персоналу 1 та вище групи з електробезпеки”,
№ 53 - “При виконанні робіт на висоті”(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
№ 59 - “При роботі на риштуваннях ” ,(Нак.№47-н від 01.03.2016р.),
Працівники підприємства проходять у встановлені строки навчання та перевірку
знань з питань охорони праці та інструктажі з охорони праці.
Нормативно-правова база:
1. Закон України “Про охорону праці”,
2. НПАОП 0.00-4.15-98 “Типове положення про розробку інструкцій з
охорони праці”.
3. НПАОП 0.00-4.21-04 “Типове положення про службу охорони праці”.
4. НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті”.
5. ДНАОП 1.8.10-1.27.2002 “Правила безпеки для виробництва хліба,
хлібобулочних та макаронних виробів”.
6. НПАОП 64.2-3.04-98 “Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціальногоь взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівників”.
7. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 “Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”.

