ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Подільський край»
{для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків

Юридична адреса: 21022, м. Вінниця, вул. С.Зулінського, 44
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - п

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 31189358

>■

прізвище, ім'я та. по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер облікової

Код виду діяльності згідно КВЕД 10.61 - виробництво продуктів
борошномельно-круп’яної промисловості.
____________
податків ( не зазначається Виконання р о б і® п ід в и щ е н о ї н е б е з п е к и : е к с п л у а т а ц ія

Пігггорняк Олена Миколаївна генеральний директор_____________
тел. (0432)55-47-2-38___________________________________
служби і мають відмітку в паспорті),номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Вінниця, вул.

С . З у л ін с ь к о г о . 44
_________________________
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, Підгорняк Олена Миколаївна

_______

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та_
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної неб

Умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому ЧИСЛІ тих, на яких «енус підвищений ризик

експлуатація , обслуговування, ремонт технологічного устаткування
харчовоь промисловості;
_________________ Робочі місця:________________________
,
4 робочих місця, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
-оператор макароної лінії 1 робоче місце (4 чол,);
-електромеханік - 1 робоче місце (1 чол.);
налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції - 1
робоче місце (1 чол.);
-с л ю с а р -е л е к т р и к з рем он ту е л е к т р о у с т а т к у в а н н я - 1 ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
р о б о ч е м іс ц е (З чо л ) .
Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”
адміністратор
Козлова Вікторій Володимирівна

Вхід. №
ЯЙ Г ”

0*

20£р.

1.
Технологічного устаткування харчової промисловості
Устаткування харчової промисловості.
Устаткування підвищеної небезпеки, їх марка,номер партії,дата

виготовлення,країна походження, які виконуються , експлуатуються
застосовуються без отримання відповідного дозволу.
Найменування
машин,
механізмів,
устаткування
підвищеної
небезпеки.
Прес Р-170
Машина для
річки макаронів
1Т-0450
Машина для
транспортуванні*
макароних
виробів
Сушарка для
макаронів
Поріз очна
машина
Автоматична
пакувальна
лінія для
макароних
виробів
Автомат
упаковочний

Марка

Номер парти

Дата
виготовлення

Країна
походження.

РАУАГЧ
РАУАІЧ

15017-01948
15017-01948

2006 рік
2006 рік

Італія
Італія

РАУАІЧ

15017-01948

2006 рік

Італія

РАУАІЧ

15017-01948

2006 рік

Італія

ш сс

15017-01948

2006 рік

Італія

РАУАІЧ

15017-01948

2006 рік

Італія

ГФК ІІАК-3

23680-7654

2007 рік

Україна

Будівлі та споруди:
будівля виробничого корпусу
площею забудови 2725м2. Двері
металічні, вікна металопластикові в господарських приміщеннях,
інженерне обладнання — електропостачання. Мережа внутрішнього
освітлення виконана в вибухозахищеному виконанні. Силова
електромережа та розподільчі пристрої знаходяться на зовнішній
стороні корпусу.
Приміщення знаходяться в задовільному стані.
Проведена перевірка технічного стану несучих конструкцій будівлі,
про що складений технічний звіт.
У 2015 році складений паспорт технічного стану будівлі.
Інші відомості;
Генеральний директор Підгорняк О.М. пройшов навчання та перевірку знань
з наступних дисциплін:
(прізвище, ім'я ш> батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

УК риІІІИ З охорони праці; НПАОП 0.00-1,26 96, ПББЕ парових
котлів з тиском пари не більше 0,07МІ іи, ПББЕ навантажувачів. Правила
охорони праці під час виконання на висоті НПАОП 0.00-1.76-15 Правила
безпеки системи газопостачання, НПАОП 15.8-1.27-02 Правила безпеки для
виробництва хлібобулочних та макаронних виробів, Правила техніки безпеки
і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (3 кв. гр. до
1000В), Посвідчення 22531-17 від 22,06,2017 р.. протокол №4б„ видав УКК
«Сигнал»,
______ Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за
стан охорони праці на підприємстві покладається на генерального директора
Підгорняка О.М.
Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог
законодавства з питань охорони праці.
>•
Горб Олександр Валерійович - головний інженер пройшов навчання
та виявив потрібні знання з;
1. Правил безпеки системи газопостачання (Посвідчення №17-ОП/23 видав
«Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ, будівництва,
енергетики, зв’язку, побутового обслуговування та торгівлі 02.06.2016р.).
2. Законодавства з охорони праці, Правил техніки безпеки і виробничої
санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПБЕЕС IV кв.
гр. (Посвідчення №16-ОПУ29 від 31.05.2016р. видав «Вінницький обласний
навчально-курсовий комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв’язку,
побутового обслуговування та торгівлі).
3. НПАОП 0.00-1.01-07, ПББЕ вантажопідіймальних кранів, НПАОП 0,001.22-08 ПББЕ навантажувачів, НПАОП 15.8-1.27-02 ПБ для виробництва
хлібобулочних та макаронних виробів, Правил безпеки систем
газопостачання (Посвідчення №159-4/16 від 02.06.2016р. видав ТОВ
«Навчальний центр «МІОН»).
Наказом генерального директора призначений відповідальною
особою з питань охорони праці - інженер з охорони праці Лазун Олексій
Олексійович, який пройшов навчання, перевірку знань та отримав
посвідчення №67-22/17 від 02.03.2017р. та №№83-10/17 від 16.03.2017р.
Навчання проведено в ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
Електромеханік Гранковський Сергій Леонардович пройшов
навчання і виявив потрібні знання з НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони
ЗиКОІІОДиВСТВи
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Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 3 кв. гр. до 1000
В. (Посвідчення №67-23/17 від 02.03.2017р. видане ТОВ «Навчальний центр
«МЮН»)Правила охорони праці під час виконання робіт на висот(
Посвідчення №22532-17 від 22.06.2017 р УКК «Сигнал»)
Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції
Токарєв Павло Анатолійович допускається до виконання робіт по
налагоджуванні устаткування харчової продукції, 11 гр. допуску до 1000В з
Правил електробезпеки (Посвідчення №15.1 про право виконання робіт з

підвищеною небезпекою від 27.01 ,2016р«5 підстава протокол екзаменаційної
комісії від 27.01.2016р. Яз 15. Навчання закінчив в ТОВ «НЦ «МІОН»). Також
Токарєв П.А. виявив потрібні знання НПАОП 15.8-1.27.02 Правил безпеки
для виробництва хліба, хлібобулочних та макаронних виробів (в обсязі
виконання функціональних обов’язків). Посвідчення №15.1 від 23.02.2017р.
Навчання закінчив в ТОВ «НЦ «МІОН» .Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті ( посвідчення №22533-17 від 22.06.2017 р. видане
УКК « Сигнал»)
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять
за рахунок роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої
медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у
разі виникнення аварій. На підприємстві не допускаються до роботи
працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання,
Інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
>■
Слтосарі-електрики з ремонту електроустаткування Висоцький
Олексій Богданович, Горбатюк Володимир Васильович, Згура Євген
Арсенович закінчили в ТОВ «НЦ «МІОН» навчання та отримали посвідчення
на право виконання робіт з підвищеною небезпекою та допускаються до
ремонту та обслуговування електроустаткування, II гр. допуску до 1000В з
Правил електробезпеки.
Наказом генерального директора Підгорняка ОМ. від
введено в дію насту пні положення;
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань
охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці»;
- «Положення про постійно-діючу комісію з питань охорони праці»;
- «Положення про безпечну та надійну експлуатацію будівель і споруд»;
- «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників»;
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
- «Положення про видачу нарядів-допускїв на виконання робіт із
підвищеною небезпекою».
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом
генерального директора Підгорняка О.М. від
введені
в дію
інструкції з охорони праці;
- інструкція-вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони праці для бухгалтера і працюючого на ГЖ №2;
- інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників і службовців
№5;
- інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у приміщеннях
№ 6;

- інструкція з охорони праці для електромеханіка Ж7;_____________________

- інструкція з охорони праці для налагоджувальника устаткування у
виробництві харчової продукції №8;
- інструкція з охорони праці для слюсаря-електрика з ремонту
електроустаткування
- інструкція з охорони праці для слюсаря при роботі з електроінструментом
та ручними електричними машинами №9;
- інструкція по охороні праці з надання (долікарської) допомоги потерпілим
при нещасних випадках №10;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті №11;
-Інструція з охорони праці для оператора макароної лінії.
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для
дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт
певного виду або за певного професією на робочих місцях, у виробничих
приміщеннях, на території підприємства і будівельних майданчиках або в
інших місцях, де за дорученням власника чи виконуються ці роботи, трудові
чи службові обов'язки.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і
галузевих нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та
технологічної документації підприємства з урахуванням конкретних умов
виробництва та вимог безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній
документації підприємств-виготовлювачів обладнання, що використовується
на даному підприємстві. Вони є
обов’язковими для дотримання працівниками відповідних професій або
при виконанні відповідних робіт на підприємстві.
Інструкції містять такі розділи: відомості про підприємство; загальні
положення; вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки під час
виконання роботи; вимоги безпеки після закінчення роботи; вимоги безпеки
в аварійних ситуаціях.
Інструкції, які введені в дію , зареєстровані інженером з охорони
праці в журналі реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані
працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань
охорони праці під час проведення первинного інструктажу.
Інструкції містять тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання
яких обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог
розглядається, як порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути
застосовано стягнення згідно з чинним законодавством.
З працівниками підприємства проводяться вступні, первинні,
повторні, позапланові інструктажі з питань охорони праці на підставі
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці.
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються,
скріплюються печаткою підприємства.
Працівники ТОВ Подільський край» забезпечуються згідно норм
безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. Видано наказ «Про
забезпечення засобами індивідуального захисту працівників ТОВ

«Подільський край»
із затвердженими переліками.
На всіх працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів
захисту.
Всі працівники своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм.________
Засоби колективного захисту, діелектричні килимки, плакати та знаки
безпеки в кількості 5 шт.
Працівників ТОВ «Подільський край» також отримують мийні засоби,
за рахунок підприємства.
Нормативно-правова база:

1. Закон України « Про охорону праці».
»
2„ ШІАОП 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 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання та перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті».
6.НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу,спеціальної о 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 на
експлуатацію
( застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки».
8.ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
9.ДНАОП
1.1.10-1.01-97
«Правила
безпечної
експлуатації
електроустановок».

10.

Правила безпеки

при

виробництві хлібобулочних,

макароних виробів.
Підгорняк О-М(підпис)

2017 року

слараці
у територіальному ор

зкурналі обліку суб'єктів господарювання
«
2017 р.

