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ДЕКЛАРАЦІ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

організаційно-правова форма за КОПФГ 240,Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА»:
Інституційний сектор економіки за КІСЕ, - 811003 нефінансові корпорації під
іноземним контролем;
Види діяльності за КВЕД -2010; - 10.91. 10.92. 46.21. 77.31.46.90.68.20.;
Місцезнаходження за КОАТУУ; 0521683603, - 22445 Вінницька область,
Калинівський район, с. Корделівка, вулиця Київська Будинок 1 ;
Код згідно ЄДРПОУ - 37018799;
ІПН - 370187902071;
Прізвище ім я та по батькові керівника: На підставі доручення від 02.10.2017
року Генерального директора Веркаутен Юрген Каролюс Андріанус Марія,
Директор з виробництва Ільченко Анатолій Миколайович (04333) 3-33-84; 332-67: 050-418-28-18;
Місце знаходження ТТЗ; - 22445 Вінницька область Калинівський район с.
Корделівка вулиця Київська будинок, 1 - 8 (вісім одиниць). Тернопільська
область м.Тернопіль, вулиця Текстильна,30 - І(одна) одиниця, 36007
Полтавська область м. Полтава провулок Перспективний, 1 0 - 1 (одна)
одиниця, Дніпропетровська область м. Дніпро - 1 (одна) одиниця.
Відомості про роботодавця:

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Я, Ільченко Анатолій Миколайович
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
експлуатації технологічних транспортних засобів:

Аатонавантажувач КОМАТ8И РБ15Т-20, зав.№652943, двигун №06851,
реєстр. №Т00640АВ, 2005 р.в., виготовлений Японія;
Автонавантажувач САТЕКРІЬЬАК, модель ПР151ЧГГ, зав.№Т16П-50131,
двигун № С4С>041612, реєстр.№Т00643АВ, 2006р.в. виготовлений Японія;
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Автонавантажувач Б 008А К , модель Б150, зав. № РБА09-1230-10026,
двигун Б/Н, реєстр. №Т00641, 2012 р.в., виготовлений Корея;
Автонавантажувач ВТ СКОО, модель СВБ-20, зав. №СЕ262359, двигун Б/Н,
реєстр.№ Т00644АВ, 2005 р.в., виготовлений Італія;
Автонавантажувач ТОУОТА, модель 62-8РБ15РУ3000, зав.№60542, двигун
№ 0313620, реєстраційний № Т00637АВ, 2015 р.в., виготовлений Японія;
Автонавантажувач ТОУОТА, модель 62-8РО15РУ3000, зав.№60541, двигун
№ 0313617, реєстраційний № Т00638АВ, 2015 р.в., виготовлений Японія;
Автонавантажувач ТОУОТА, модель 62-8РБ15РУ3000, зав.№60507, двигун
№ 0313112, реєстраційний № Т00639АВ, 2015 р.в., виготовлений Японія;
Автонавантажувач ШЛОНЕШМСН, модель БРОЗІб, зав.№ РИ553143,
двигун № Б/Н, реєстр. № Т00642АВ, 2017 р.в., виготовлений Німеччина;
Автонавантажувач ВТ САКОО, модель СВБ-20, зав. №СЕ245673, двигун
Б/Н, без реєстрації, 2004 р.в., виготовлений Італія місце знаходження м.
Тернопіль;
Автонавантажувач ВТ САКОО, модель С4Б 200 Б, зав. №СЕ273507, двигун
Б/Н, без реєстрації, 2004 р.в., виготовлений Італія, місце знаходження м.
Полтава;
Автонавантажувач ВТ САКОО, модель СВБ-20, зав. №СЕ281121, двигун
Б/Н, без реєстрації, 2006 р.в., виготовлений Італія, місце знаходження
м.Дніпро;
Кількість робочих місць в тому числі на яких існує ризик виникнення
травм - 11 (одинадцять).
- водії автонавантажувачів - 4 (чоловіки), чотири робочих місця;
- комірники
- 5 (чоловік), пять робочих місць;
- вантажники
- 2 (чоловіка), два робочих місця;
>

Будівлі і споруди:
- Виробничий цех, дільниця пакування готової продукції:
- Виробничий цех, дільниця засипки компонентів сировини:
- Склад зберігання сировини:
- Підбункерні склади зберігання тари і упаковки:
- Скдади зберігання готової продукції №1;№2;№3;№4:
- Відокремлений арендований склад готової продукції м. Терногпіль:
- Відокремлений арендований склад готової продукції м. Полтава:
- Відокремлений арендований склад готової продукції м. Дніпро:

Наказом № 20 від 03.10.2016 року на підприємстві створена комісія щодо
нагляду за безпечною експлуатацією будівель і споруд, у складі:
Голова комісії - Наконечний Д. В. (головний інженер-енергетик)
Члени комісії

Наборський О.В. (енергетик-теплотехнік)
Мурга Г.М. (інженер з охорони праці).

Інші відомості:
Прізвища імя і по батькові осіб які відповідають за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
Наконечний Дмитро Васильович - головний інженер - енергетик;
Коваль Руслан Васильович - заступник директора з виробництва;
Білюшко Богдан Миколайович - механік гаража;
Жалюк Микола Володимирович - начальник виробничої зміни;
Лисий Сергій Васильович - начальник виробничої зміни;
Космінський Юрій Олександрович - начальник виробничої зміни;
Кобзєв Вячеслав Валерійович - начальник виробничої зміни;
Василишин Микола Григорович - завідуючий складами;
Пилипенко Віталій Вікторович - Керівник регіонального підрозділу;
Ляшенко Юрій Іванович - Керівник регіонального підрозділу;
Пішко Олег Михайлович - Керівник регіонального підрозділу;
Наявність служби охорони праці:
Наказом № 1 від 27.09.2016 року, створено службу охорони праці,
керівником служби охорони праці призначено інженера з охорони праці
Мургу Геннадія Миколайовича. На час його відсутності (відпустка,
лікарняний тощо) обовязки виконує Наконечний Дмитро Васильович,
головний інженер - енергетик.

Наказом № 3 від 03.10.2016 року введено в дію положення про службу
охорони праці.
Наказом №22 від 03.10.2016 року введено в дію положення про систему
управління охороною праці.
Інструкції про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
Наказом № 5 від 03.10.2016 року введено в дію положення про проведення
вступного інструктажу та затверджено програму вступного інструктажу з
охорони праці.
Наказом № 33 від 07.02.2017 року затверджено івведено в дію посадові
інструкції, що діють на підприємстві для ІТП яких призначено
відповідальними особами за експлуатацію технологічних транспортних
засобів.
Наказом № 10 від 03.10.2016 року затверджені та введені в дію інструкції з
охорони праці для професій та виконуваних робіт підвищеної небезпеки (які
встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території
підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях відповідно до
нормативно-правових актів з охорони праці) що діють на підприємстві згідно
переліку.
Наказом №2 від 03.10.2016 року введено в дію положення про навчання і
перевірку знань з питань охорони праці.
Наказом №4 від 03.10.2016 року на підприємстві створена постійнощіюча
комісія по перевірці знань з питань охорони праці у складі:
Голови комісії - Наконечного Д.В. (головний інженер - енергетик)
членів комісії - Коваль Р.В. (заступник директора з виробництва)
Мурга Г.М. (інженер з охорони праці)
Ковалевська О.А. (завідуюча лаболаторією)
Космінський Ю.О. (начальник виробничої зміни)
Експлуатаційна документація:

Паспорта на:

1. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в
територіальних органах Держпраці (п. 20 додатку 3 Порядку):
- автонавантажувач КОМАТ8ІІ РО15Т-20, зав. № 652943, двигун
№06851 реєстраційний № Т00640АВ, 2005 р. в., виготовлений
(Японія);
- автонавантажувач ОАТЕКРІІХАК, модельБР 15ІЧГГ, зав. № Т16Б50131, двигун №С4С) 041612, реєстр. №Т00643АВ, 2006 р. в.,
виготовлений (Японія);
- автонавантажувач Н008АТ4, модель 0150, зав. №РБА09-123010026 , двигун Б/Н, реєстр. № Т00641АВ, 2012 р. в., виготовлений
(Корея);
- автонавантажувач ВТ САКОО, модель СВО-20, зав. №СЕ262359,
двигун № Б/Н, реєстраційний №Т00644АВ, 2005 р.в., виготовлений
(Італія).
- автонавантажувачі ТОУОТА, моделі 62-8РО15РУ3000, зав.
№60542, двигун № 0313620, реєстраційний №Т00637АВ, 2015 р.в.
виготовлений (Японія).
- автонавантажувачі ТОУОТА, моделі 62-8РП15РУ3000, зав.
№60541, двигун № 0313617, реєстраційний №Т00638АВ, 2015 р.в.
виготовлений (Японія).
- автонавантажувачі ТОУОТА, моделі 62-8РБ15РУ3000, зав.
№60507, двигун № 0313112, реєстраційний №Т00639АВ, 2015 р.в.
виготовлений (Японія).
- Автонавантажувач ДЖОРШШКІСН, моделі БР0316, заводський
№РК553143, двигун № Б/Н, реєстраційний №Т00642АВ,^ 2017 р.в.
виготовлений (Німечина).
- Автонавантажувач ВТ САКОО, модель СВО-20, зав.№ СЕ245673,
двигун Б/Н, без реєстрації, 2004 р.в. виготовлений Італія;
- Автонавантажувач ВТ САКОО, модель С4Б200Н, зав.№СЕ273507,
двигун Б/Н, без реєстрації, 2004р.в., виготовлений Італія;
-Автонавантажувач ВТ САКОО, модель СВБ-20, зав.№СЕ281121,
двигун Б/Н, без реєстрації, 2006р.в., виготовлений Італія;
Засоби індивідуального захисту:
- наказом № 7 від 03.10.2016 р., Створено комісію та призначено:

відповідальну особу - для прийому і перевірки ЗіЗ та забезпечення
працівників за рахунок підприємства спецодягом, спецвзуттям та
засобами індивідуального захисту згідно норм.
Робітники проходять у встановлені терміни медичний огляд,
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту (згідно з
типовими нормами безкоштовної видачі спецодягу, спецвзуття та ЗІЗ,
колективною угодою), інструментом, миючими засобами та ознайомлені під
розписку про наявність небезпечних та шкідливих виробничих факторів, які
ще не усунуто на робочих місцях (можливі наслідки їх впливу на здоров'я
працівників та їх права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах
відповідно до діючого законодавства.
25.05.2017 року на підприємстві проведена чергова атестація робочих місць
за умовами праці матеріали атестації затверджено наказом від 25.05.2017
року №37, перевірено спеціалістами відділу з питань експертизи умов праці,
згідно листа №4814 від 08.12.2017р. атестація проведена якісно, атестаційна
комісія обгрунтовано прийняла рішення щодо встановлення пільг і
компенсацій за роботу в несприятливих умовах праці.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчальнометодичного забезпечення:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. КМ України ПОСТАНОВА від 26.10.2011р. № 1107.
3. КМ України ПОСТАНОВА від 07.02.2018р. № 48.
4. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
5. НПАОП 0.00-7.10-07 Вимоги до спеціалізованих та експертних
організацій, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р.
№ 687.

6. НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
7. НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
8. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони
праці.
9. НПАОП 0.00-1.30-01 Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями.
10. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.

11. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони
праці підприємства.
12. НПАОП 40.1-1.32-01 (ПУЕ) Правила будови електроустановок.
Електрообладнання спеціальних установок.
13. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів.
14. НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті.
15. НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення
працівниківників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інш.
засобами індивідуального захисту.
>
16. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт.
17. Правила охорони праці на автомобільному транспорті, введені
наказом МНС України №964 від 09.07.2012 року.
18. Правила охорони праці для працівників зайнятих на роботах зі
зберігання і переробки зерна, введені наказом міністерства соціальної
політики України №1504 від 20.09.2017р.
Служба охорони праці має окремий кабінет де проводяться вступні
інструктажу з питань охорони праці і зберігається службова документація.

Розроблено та затверджено план-графік навчання і перевірки знань
посадових осіб і працівників що експлуатують обладнання підвищеної
небезпеки ТОВ «ТРАУ НУТРИШИН УКРАЇНА».
Для забезпечення працівників нормативно-правовими актами з охорони праці
оформлення щорічна підписка на інтернет видання охорона праці і пожежна
безпека.
Для поширення та пропогування безпечних умов праці використовуються
знаки безпеки, різні матеріали та наглядні посібники.

А.М.Ільченко
/ / .усУ-АТ'КЕ # 0 /
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Іримітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку
в паспорті.".

