ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Для юридичної особи=
Найменування юридичної особи: Приватне підприємство «РОСІНМАР»
Місцезнаходження юридичної особи: 23000 Україна, Вінницька область,
м.Бар, вул..Соборна, будинок 10, кімната 2
Місце її державної реєстрації: Барська районна державна адміністрація
Вінницької області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ:

34918635

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 11.07 Виробництво безалкогольних
напоїв, виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Мельник Руслан Миколайович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
тел.. 096 689 41 70 факс 04341 2 10 05 го8Іпшаг@икг.пеі
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 23000, Вінницька
область, Барський район, с.Верхівюа
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків мож ливої шкоди
Я, Мельник Руслан Миколайович - директор ПП «РОСІНМАР», цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки :
- експлуатація, обслуговування, ремонт машин, механізмів
устаткування харчової промисловості.
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Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного
дозволу:
Основний засіб
Закупорочна машина
Компресор
Машина етикетировочна
Обладнання по видуву
Ресивер
Розливочна машина
Сатируюча установка
Транспортер
Упаковочна машина
Термо-пак
Установка католічного
окислення

Країна
походження
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна
Україна

Рік
виготовлення
2008
2010
2008
2010
2008
2008
2008
2008
2008
2008

Модель, марка
УКМА-030
Аігро122
ЕТМ А 212
ПЕТФ тари
РВ 16.0012
РОЗМА 020
САУ030
ТР-ПА1-090-0405
ФКО-1665

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм:
На підприємстві створено 2 робочих місця, з них 3 чоловіка виконує роботи
підвищеної небезпеки та експлуатує обладнання підвищеної небезпеки, яке
знаходиться на балансі підприємства, а саме:
-

Оператор лінії у виробництві харчової продукції
(виробництво напоїв) (2 чол.)
Оператор видувного напівавтомата (1 чол.)

Кількість будівель і споруд (приміщень): Виробничо-складське приміщення,
знаходиться за адресою: село Верхівка, Барського району, Вінницької області,
вулиця Урочище «Радеча», будинок №2, загальною площею 351,2 кв.м.
Інщі відомості:
Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
На ПП «РОСІНМАР» наказом №1 від 03.01.2017р. по підприємству
призначено:
-

Відповідальний за загальний стан з охорони праці - директор Мельник
Руслани Миколайович.
Відповідальний за безпечну експлуатацію об’єктів - директор Мельник
Руслани Миколайович.
Виконуючий обов’язки спеціаліста з охорони праці - директор Мельник
Руслани Миколайович.

Наявність служби охорони праці
Інформація про інструкції: На ПП «РОСІНМАР» розроблені та затверджені
наказом №5 від 03.01.2017р. з охорони праці в кількості 5 шт. по професіям та
видам робіт згідно положення:
Перелік інструкцій з охорони праці, що діють у ПП «РОСІНМАР»
№
1
2
4
7
8

Назва інструкції
Інструкція з охорони
Інструкція з охорони
Інструкція з охорони
Інструкція з охорони
Інструкція з охорони

праці
праці
праці
праці
праці

для оператора лінії розливу води.
для оператора лінії ВХП.
під час експлуатації балонів.
з електробезпеки.
про заходи пожежної безпеки.

Із працівниками проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові та
цільові інструктажі з охорони праці у відповідності до наказу Держпраці
України від 26.01.2005 N15 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з
підвищеною небезпекою». Результати проведення вступного інструктажу
реєструються в «Журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони
праці». Результати проведення первинного, повторного, позапланового та
цільового інструктажів реєструються в «Журналах реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці». Усі журнали інструктажів
нумеруються, прошнуровуються та скріплюються печаткою.
Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони
праці керівників:
Директор ПП «РОСІНМАР» Мельник Р.М. пройшов навчання у Барському
коледжі транспорту та будівництва НТУ згідно «Законодавства України про
охорону праці» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
4 кв. гр. до 1000В.» НПАОП 40.1-21-98; «ПББЕ посудини що працюють під
тиском» НПАОП 0.00-1.07-94; «Правила охорони праці на автомобільному
транспорті ДНАОП 0.00-1.62-12.Управління Держпраці у Вінницькій області
№ 222.06/17-001.
Головний бухгалтер Хворостяна О.М. . пройшла навчання у Барському
коледжі транспорту та будівництва НТУ згідно «Законодавства України про
охорону праці» «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
4 кв. гр. до 1000В.» Управління Держпраці у Вінницькій області № 221.06/17001 .
Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони
праці робітників: На ПП «РОСІНМАР» наказом №4 від 03.01.2017р. з метою
перевірки знань працівників з питань охорони праці та відповідно до п.3.10
Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з
питань охорони праці створено постійно діючу комісію з перевірки знань з
питань охорони праці.

Експлуатаційна документація: На ПП «РОСІНМАР» є паспорта на усе
технологічне обладнання, обладнання знаходиться у справному стані.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: ІIII «РОСІНМАР»
забезпечено спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.
№

Посада

1

Оператор лінії у
виробництві харчової
продукції (виробництво
напоїв)
Оператор видувного
напівавтомата

9
А

Перелік 313 та
допоміжних засобів
Костюм х/б
Фартух із суцільним
нагрудником
Рукавички трикотажні
Костюм х/б
Фартух із суцільним
нагрудником
Рукавички трикотажні

К-сть (піт.)
2
2
2

1
1
1

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально методичного забезпечення-■На 1111 «РОСІНМАР» затверджені програми
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені
тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці.
Правила пожежної безпеки в Україні

НАПБА.01.001-2015

Закон України «Про охорону праці»

Постанова ВР N 0 2695XII від 14.10.92

Безпека промислових підприємств.
Загальні положення та вимоги.

ДСТУ 3273-95

Перелік робіт з підвищеною
небезпекою

НПАОП 0.00-8.24-05

Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони
праці працівників

НПАОП 0.00-7.11-12

Положення про порядок забезпечення
працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.26-96

Правила експлуатації
електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.07-0

Типове положення про службу
охорони праці

НПАОП 0.00-4.35-04

Типове положення про систему
управління охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04

Положення про адміністративногромадський контроль за станом
охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про діяльність
уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони
праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення; про порядок
проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.12-05

Мельник Р.М.
(підпис)

(ініціали та прізвище)
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