Додаток 8
до Порядку (в редакіії постанови
Кабінету' Міністрів Украі'ни виї 7 лютого 2018 р. Н 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
технічної бази вимогам законодавства з
итань охорони праці
Відомості про роботодавця

Приватне акціонерне товариство «Козятинський м’ясокомбінат»,
22102, м. Козятин, вул. Довженка, 33, код ЄДРПОУ 00443111,
Зікрань Михайло Михайлович - голова правління,
тел. (04342) 2-22-42, факс (04342) 2-11-29, е-таі1: 8есге1агу@крр.огц.иа,
Приватне акціонерне товариство «Козятинський м'ясокомбінат»,
22102, вул. Довженка, 33, м. Козятин, Вінницька область, Україна
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/'або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до «Порядку та правил проведення обов'язкового
страхування
цивільної
відповідальності
суб'єктів
господарювання
за
шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарноепідеміологічного характеру» згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 1788
від 16.08.2002 року, підприємство ПрАТ «Козятинський м ’ясокомбінат» не підлягає
обов’язковому страхуванню страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Зікрань Михайло Михайлович
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки;
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
2. Роботи в дію чих електроустановках наирз^ою понад 1000 В.
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним
газом.
4. Зварювальні роботи.
та/або експлуатації (застосування)
підвиш еної небезпеки:
1. Технологічні транспортні засоби:

таких

Вхід, №
_^20>£п

і в:
'

машин,

механізмів,

^

устатковання

;ч лі
1

- електричний штабелеукладач Іші^ЬеінгісІї ЕІС 214, модель; Е4С 214 0 115-360
2 Т 62-8ЕВ30, зав. № 90477998, двигун № 90477998, рама (шасі) № 90477998,
2015 року випуску, свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного
засобу серія АВ № 000913 від 22.05.2017 р., державний номерний знак
Т 00463А В, виробник - Німеччина;
- електричний штабелеукладач Знп^ЬеіпгісІї ЕЗС 214, модель: ЕІС 214 0 115360 2Т ,

зав. № 90240335, 2007 року випуску, свідоцтво про реєстрацію

технологічного транспортного засобу серія АВ № 000910 від 22.05.2017 р.,
державний номерний знак Т00510АВ, виробник - Німеччина;
- дизельний автонавантажувача Тоуоіа 62-8РВ 30, 2011 року випуску, зав. №
34785, свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу серія
АВ № 000912 від 22.05.2017 р.,

державний номерний знак Т00260АН ,

виробник - Японія;
- дизельний автонавантажувача Х Н ЗО сіх 2950, 2007 року випуску, зав. №
С 14415Ш 0329,

свідоцтво

про реєстрацію технологічного транспортного

засобу серія АВ № 000909 від 22.05.2017 р., державний номерний знак
Т00029АВ, виробник - Китай;
Кількість робочих місць — 300, в тому числі ПО робочих місць на яких існує
підвищений ризик виникнення травм.
Найменування будівель і споруд ІпримішеньЕ база передзабійного утримання
худоби; м'ясожировий цех; побутовий корпус; перехідна галерея; виробнича
лабораторія, ковбасний цех, холодильник № 1; холодильник № 2; холодильник № 3;
адмінбудівля з підвалом; охолоджуваний склад з підвалом; склад зберігання
обладнання; прирельсовий матеріальний сьслад з підвалом; відділ капітального
будівництва; пральня; меланжевий цех; фірмовий магазин; склад для зберігання
великогабаритного обладнання; прохідна № 1; ГРП; ппсуропосолочний цех;
технічний
відділ;
автотранспортний
цех;
дільниця
сортування
відходів;
каналізаційна-насосна станція.
Виробничі об'єкти: база передзабійного утримання худоби; м'ясожировий цех; цех
підготовки сировини; цех виробництва м'ясних напівфабрикатів; ковбасний цех;
транспортно-логістичний від діл; матеріальний склад; механічна служба; енергетична
служба; метрологічна служба; адміністративно-господарська дільниця; теплове та
газове господарство; їдальня; пральня; фірмовий магазин; виробнича лабораторія,
відділ виробничо-ветеринарного контролю; мийна дільниця.
Інші відомості Куніцький Сергій Володимирович, Троцький Юрій Мирославович.
(прЬвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Поджарий Павло Григорович. Семенюк Євген Олегович, Некипілий Олексій
Олексійович. Волинець Валентина Миколаївна. Яценя Олена Тимофіївна. Ткачук
Наталя Михайлівна. Лясковська Ольга Борисівна. Розпотнюк Світлана Михайлівна.
Тарасова Наталя Михайлівна. Яшук Олександр Дмитрович_________________________ _
за дотриманням вимог закоиодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

на підприємстві створена і Функціонує служба охорони праці, керівник служби інженер з охорони праці. Служба укомплектована у відповідності до штатного

наявністю атужби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

розкладу Ро'чрпблені та затверджені інструкції з

охорони

праці, працівники в роботі

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

керуються інструкціями з ОХОРОНИ прялі та іншими нормативними актами з охорони
праці, проводяться навчання, інструктажі та перевірка знань з питань охорони праці.
Працівники забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями згідно санітарних
правил. ПРОВОДИТЬСЯ видача, прання і обробка спецодягу та спецвзуття. працівники
забезпечуються засобами індивідуального захисту. Наявні необхідні нормативноправова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення___________
невмативно-паввової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М. Зікрань
(ініціали та привище)
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