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Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

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

Приватне підприємство «Фірма «Зерно»_____________
(для ю ридичної особи: найм енування ю р ид ичн ої особи,

Вінницька область, Вінницький район, с. Іванівка__________________________________
місце и держ авної реєстрації,

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 30594867
Код виду діяльності з КВЕД 10.1 - виробництво м’яса та м’ясних продуктів_____________
код платника податків згідно з Є Д Р П О У , код виду діяльності згідно з К ВЕД,

_________________________ Семенчук Петро Максимович - директор____________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника;

для ф ізи чної особи - підприєм ц я: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, м ісце прож ивання, ном ер облікової

картки платника податків (не зазн ачається ф ізичними особам и, які через свої релігійні переконання відм овляю ться

від прийняття реєстрацій ного ном ера облікової картки платника податків та повідом или про це відповідний орган держ авної

податкової служ би і маю ть відм ітку в паспорті);

___________ телефон (0432) 58-03-16: телефакс 58-03-16; е-таіі рр-2егпо-10@теіа.иа_____
ном ер телеф ону, телеф аксу, адреса електронн ої пош ти;

_____________________ Вінницька область, Вінницький район, с. Іванівка_______________
місце (адреса) виконання р о б іт підви щ ен ої небезпеки та/або експлуатації (застосування) м аш ин м еханізм ів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: _________________________
(найм енування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Семенчук Петро Максимович - директор ППФ «Зерно»
(прізвищ е, ім 'я та по батькові керівника ю ридичн ої особи або ф ізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання
ремонтних, будівельних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3
метра, крім верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників
(найм енування виду робіт підви щ ен ої небезпеки та/або м аш ин, механізм ів, устаткування підвищ еної небезпеки. їх м арка, ном ер партії, дата виготовлення,
країна походж ення, які виконую ться та/аб о експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
икнення травм З (3 чол.), а саме:
р - 3 робочих місця (3 чол.).

Вхід. N2

До складу ППФ «Зерно» входять:
- адміністративний корпус;
- виробничий цех;
- забійний цех;
- допоміжні приміщення.
Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан
охорони праці та____________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотрим ання вим ог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки.)
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці, промислової та
пожежної безпеки на підприємстві покладається на директора ППФ «Зерно»
Семенчука П.М., який пройшов навчання та виявив потрібні знання:
Законодавства України про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв. гр., НПАОН 0.00-1.3001 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.15-07
Гір авил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.75-15
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 15.11.06-9 Правил охорони праці для працівників м ’ясоперерооних цехів, НПАОП
0.00-1.75-15 Правил охорони праці на автомобільному транспорті. Посвідчення
від 27.11.2017 року №613-1 видане МКП «ПІК».
Заступник директора Івашко Олександр Анатолійович пройшов навчання та
виявив потрібні знання: Законодавства України про охорону праці, НПАОП 40.11.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв. гр.,
НПАОН 0.00-1.30-01 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями;
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті,
НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт, НПАОП
15.1-1.06-9 Правил охорони праці для працівників
м ’ясопереробних цехів, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці на
автомобільному транспорті. Посвідчення від 27.11.2017 року №613-4 видане
МКП «ПІК».
Завідуючий забійним цехом Цвєтков Сергій Володимирович пройшов
навчання та виявив потрібні знання: Законодавства України про охорону праці,
НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів 4 кв. гр., НПАОН 0.00-1.30-01 Правил безпечної роботи з
інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час
вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 15.1-1.06-9 Правил охорони праці
для працівників м ’ясопереробних цехів, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони
праці на автомобільному транспорті. Посвідчення від 27.11.2017 року №613-5
видане МКП «ПІК».
Технолог Крижак Сергій Володимирович пройшов навчання та виявив
потрібні знання: Законодавства України про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв. гр., НПАОН
0.00-1.30-01 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями; НПАОП
0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП
0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт,
НПАОП 15.1-1.06-9 Правил охорони праці для працівників м ’ясопереробних
цехів, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
Посвідчення від 27.11.2017 року №613-2 видане МКП «ШК».
Енергетик Марценюк Леонід Пилипович пройшов навчання та виявив
потрібні знання: Законодавства України про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 4 кв. гр., НПАОН
0.00-1.30-01 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями; НПАОП
0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП
0.00-1.75-15 Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт,
НПАОП 15.1-1.06-9 Правил охорони праці для працівників м ’ясопереробних

цехів, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праці на автомобільному транспорті.
Посвідчення від 27.11.2017 року №613-3 видане МКП «ПІК».
На підставі ст.15 Закону України «Про охорону праці» та п.1.4 Типового
___________________________ положення про службу___________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотрим ання вим ог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки.
охорони праці, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 р.
за №1526/10125 на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб для
виконання функцій служби охорони праці виконує спеціаліст за сумісництвом,
який має виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшов навчання з
охорони праці. Наказом директора від 12.01.2017 року за №3
функції
спеціаліста з охорони праці та контроль за дотриманням вимог законодавства з
питань охорони праці та пожежної безпеки по всім підрозділам ППФ «Зерно»
покладено на заступника директор Романюка Сергія Володимировича.
Романюк С.В. пройшов навчання та виявив потрібні знання: Законодавства
України про охорону праці, НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів 4 кв. гр., НПАОН 0.00-1.30-01 Правил безпечної
роботи з інструментом та пристроями; НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП 15.1-1.06-9 Правил
охорони праці для працівників м ’ясопереробних цехів, НПАОП 0.00-1.75-15
Правил охорони праці на автомобільному транспорті. Посвідчення від 27.11.2017
року видане МКП «ПІК».
Спеціаліст
з
охорони
праці
підпорядковується
безпосередньо
роботодавцю. Спеціаліст з охорони праці у разі виявлення порушень має право:
- видавати керівникам структурних підрозділів підприємства обов'язкові
для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків,одержувати від
них необхідні відомості, документацію і пояснення з питань охорони
праці;
- вимагати відсторонення від роботи осіб, які не пройшли передбачених
законодавством медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки
знань і не мають допуску до відповідних робіт або не виконують вимог
нормативно-правових актів з охорони праці;
- зупиняти роботу дільниці, машин, механізмів, устаткування та інших
засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або
здоров’ю працюючих;
- надсилати роботодавцю подання про притягнення до відповідальності
працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці.
Припис спеціаліста з охорони праці може скасувати лише директор МКП
«ПІК» (роботодавець).
Слюсарі Марценюк Леонід Панасович, Хуторний Микола Іванович та Єлісєєв
Василь Олександрович пройшли навчання та виявили потрібні знання:
Законодавства України про охорону праці, НПАОПО.ОО-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОПО.ОО-1.5987 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів», 2 кв.гр. НПАОП 15.1-1.06-99 «Правила охорони праці для
працівників м ’ясоперобній промисловості цехів»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол від
30.11.2017 №625. Навчання проходили в МКП «ПІК».
Наказом директора ППФ «Зерно» від 12.01.2017 року введена в дію
програма вступного інструктажу. Програма вступного інструктажу розроблена
спеціалістом з охорони праці урахуванням особливостей виробництва. По
вказаній програмі проводиться вступний інструктаж, а саме:
- з усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
незалежно від освіти, стажу роботи та посади;

- з працівниками інших організацій, які прибули на підприємство і беруть
безпосередню участь у виробничому процесі або виконують інші роботи для
підприємства; з учнями та студентами, які прибули на підприємство для
проходження трудового або професійного навчання;
- з екскурсантами у разі екскурсії на підприємство.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
- який виконуватиме нову для нього роботу;
- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню
участь у виробничому процесі на підприємстві;
- проводиться з учнями, курсантами,слухачами та студентами навчальних
закладів:
- до початку трудового або професійного навчання;
- перед виконанням кожного навчального завдання, пов'язаного з
використанням різних механімів, інструментів, матеріалів тощо.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з
групою осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони
праці відповідно до виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з
окремим працівником або групою працівників,які виконують однотипні
роботи, за обсягом і змістом переліку питань первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться :
- на роботах підвищеної небезпеки - 1 раз на 3 місяці;
- для решти робіт - 1 раз на 6 місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому
місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з
охорони праці, а також при внесені змін та доповнень до них;
- при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування,
приладів та інструментів, матеріалів та інших факторів, що впливають на стан
охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони
праці, що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів - для
робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів;
Позаплановий інструктаж з учнями,студентами, курсантами, слухачами
проводиться під час проведення трудового і професійного навчання при
порушеннях ними вимог нормативно - правових актів з охорони праці, що
можуть призвести або призвели до травм,аварій, пожеж тощо.
Позаплановий інструктаж може проводитись індивідуально з окремим
працівником або з групою працівників одного фаху. Обсяг і зміст
позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому випадку
залежно від причин і обставин,що спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при ліквідації аварії або стихійного лиха; при проведені робіт, на які
відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск, наказ або
розпорядження. Цільовий інструктаж проводиться індивідуально з окремим
працівником або групою працівників. Обсяг і зміст цільового інструктажу
визначаються залежно від виду робіт, що виконуватимуться.

Результати проведення вступного інструктажу реєструються в "Журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці". Результати
проведення первинного, повторного та позапланового інструктажів
реєструються у "Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці". Журнали інструктажів нумеруються, прошнуровуються,
скріплюються печаткою.
Наказом директора ППФ «Зерно» від 11.01.2017 року введені в дію
наступні положення:
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про розробку інструкцій;
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці;
- Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
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.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом
директора ППФ «Зерно» від 11.01.2017 ро ку зареєстров ані та введені в дію
наступні інструкції:
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці;
- інструкція з охорони праці для слюсарів;
- інструкція з надання першої (долікарської) допомоги потерпілим при нещасних
випадках;
- загально об’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки
- інструкція з охорони праці для електротехнічного персоналу при
обслуговуванні і ремонті електрообладнання напругою до та понад 1000В;
- інструкція з охорони праці для працюючих на висоті;
- інструкція з охорони праці при роботі із застосування переносних електричних
світильників;
- інструкція по охороні праці при виконанні робіт на приставних драбинах.
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання
працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду
або за певною професією.
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, які введені в дію, зареєстровані 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.
Всі працівники ППФ «Зерно» своєчасно забезпечуються згідно норм
безкоштовним
спецодягом,
спецвзуттям
та
необхідними
засобами
індивідуального та колективного захисту, згідно встановлених норм та діючого
законодавства, за рахунок роботодавця.
№п/ Посада
п
1
Слюсар

Назва 313
Костюм х/б
Куртка ватна
Штани ватні
Чоботи робочі
Черевики
Ж-ти сигнальні
Каски захисні
Окуляри захисні
Рукавиці х/б

Кількість
на 1 чол.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пари
1 пари
1 пари
1 пари
1 пари
2 шт.

Перелік (кількість) приставних драбин, стрем’янок, запобіжних поясів, які
застосовуються при виконанні робіт на висоті
Таблиця№1
Найменування
К-ть
Протокол
Огляди,
(шт.) випробування, випробування (дата)
огляду
огляд
випробув
ання
01.12.02.17
01.12.02.17
Протокол № 1
Приставні драбини Зм.
1
від 01.12.2017
Протокол № 1 01.12.02.17 01.12.02.17
Приставні драбини 5м.
1
від 01.12.2017
Стрем’янки
2
Протокол № 1 01.12.02.17 01.12.02.17
від 01.12.2017
Запобіжні пояси
3
Протокол № 1 01.12.02.17 01.12.02.17
від 01.12.2017
Засоби колективного захисту: діелектричні килимки, плакати та знаки
безпеки в наявності.
Працівників ППФ «Зерно» також забезпечені за рахунок підприємства
мийні засоби.

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення
№
з/п
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Назва
Конституція України.
Кодекс законів України про працю
Закон України "Про охорону праці"
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2011р.№ 1107
Закон України "Про правові засади цивільного захисту" від 24 червня 2004
року № 1859-ІУ
Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" від 23 вересня 1999 року № 1105-ХГУ.
Закон України "Про забезпечення санітарно та епідеміологічного
благополуччя населення" від 17 грудня 1996 року N 607/96-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232
"Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві"
НПАОП 0.00-4.24-03 Положення про порядок трудового і професійного
навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими
та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці
Ш1АОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
НПАОГ1 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці
Н Ш Ю П 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями
НПАОП 0.00-1.59-70 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин що
працюють під тиском
НПАОП 63.1-1.06-85 Правила техніки безпеки при проведенні вантажнорозвантажувальних робіт на транспортно-складських роботах
НПАОП 63.11-7.04-84 ОСТ 29.12.0.006-84 Вантажно-розвантажувальні,
складські та транспортні роботи. Вимоги безпеки
НПАОП
15.1-1.06-99 Правила охорони праці для працівників
м ’ясопереробних цехів
НПАОП 15.1-1.07-99 Правила охорони праці для працівників виробництв
забою та первинної обробки тваринницької сировини
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів
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НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів
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