
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТзОВ «Юрмія»
Місие її державної реєстрації: 35550, Рівненська область, Радивилівський 
район, с. Пріски, вул. Лісова, 15
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 33246737
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 15.11.0: Виробництво м’яса і субпродуктів, 
15.13.0: Виробництво м’ясних продуктів;
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Джунь Юрій Іванович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел. моб. 050-435-05-18;
тел. (03633) 34-36-25 yurmiya@gmail.com
Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35550, Рівненська 
область, Радивилівський район, с. Пріски вул. Лісова, 15
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» строк дії страхового 
полісу 12 місяців, №21/32299/031928 дата 12.01.2016року.
Я, Джунь Юрій Іванович — директор ТзОВ «Юрмія» цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки для харчової переробної промисловості 
Найменування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються)без отримання відповідного дозволу

-  Машина для зняття шкір, 2002р., Німеччина
- Пилка для поздовжнього розпилювання, 2008р., Україна
- Шкреб-машина (шпарчан), 2009р., Польща
- М’ясорубка, 2009р., Білорусія
- Пилка для розрізання м’яса, 2010р., Білорусія
- Пилка для розрізання грудинки, 2007р., Білорусія
- Пристрій для електричного оглушення тварин, 2012р, Польща
- СагсЬег, 2008р., Італія
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

На підприємстві працює 106 людей в тому числі 24 з них виконують роботи 
підвищеної небезпеки, експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Кількість будівель і споруд (приміщень):

Будівля виробничого корпусу -  1.
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів):

- Забійний цех;
- Цех для обвалювання м’яса тварин;
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- Холодильне та морозильне відділення;
- Відділення мийки тари;
- Відділення кишкової продукції;
- Електрощитова виробничого корпусу.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки:

- Відповідальний за стан охорони праці, виробничої санітарії в цілому по 
підприємству організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних 
підрозділів, функціонування системи управління охороною праці, підготовку 
керівних рішень та контроль за реалізацією -  директор Джунь Ю.І.

- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю 
структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні 
праці, підготовку керівних рішень контроль за їх реалізацією —  інженер з 
охорони праці Королюк Л.А.
Відповідальний за стан охорони праці та виробничої санітарії в забійному 
цеху, цеху для обвалювання м ’яса тварин; холодильному та морозильному 
відділенні; відділенні мийки тари; відділення кишкової продукції -  зав. 
виробництвом Королюк М.С.

- Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства -  енергетик Гончук М.П.

- Відповідальний за утримання і випуск автомобілів на лінію в технічно 
справному стані -  механік Філіпчук Д.І.

- Відповідальний за безпечну експлуатацію будівель і споруд —  директор 
Джунь Ю.І.

Наявність служби охорони праці: На ТзОВ «Юрмія» наказом № 1-А від 
02.01.2016 року створена служба охорони праці, розроблено та затверджено 
положення про службу охорони праці та затверджено положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві.
Інформація про інструкції: На ТзОВ «Юрмія» розроблені та затверджені наказом 
керівника підприємства посадові інструкції про права, обов'язки посадових осіб з 
питань охорони праці та відповідальність за покладені на них функції, а також 
інструкції з охорони праці по професіям відповідно до штатного розпису:(наказ № 
114 від 28.08.2016 року)

1. Посадова інструкція директора підприємства
2. Посадова інструкція головного бухгалтер
3 . Посадова інструкція бухгалтер
4. Посадова інструкція касир
5. Посадова інструкція для комірника
6. Посадова інструкція зав. виробництва
7. Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство
8. Посадова інструкція інженера з охорони праці
9. Посадова інструкція водія-експедитора
10.Інструкція з охорони праці для водія легкового автомобіля
11.Посадова інструкція механіка
12.Інструкція з охорони праці для електромонтера



13.Інструкція з охорони праці для слюсаря-ремонтника 
14.Інструкція з охорони праці підсобного робітника 
15.Інструкція з охорони праці при роботі з комп’ютерами 
16.Інструкція з охорони праці жилувальника м ’яса 
17.Інструкція з охорони праці при роботі електром’ясорубки 
18.Інструкція з охорони праці для охоронця 
19.Інструкція з охорони праці оператора котельні 
20.Інструкція з охорони праці під час прибирання приміщень 
21.Інструкція з охорони праці для лаборанта 
22.Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля 
23.Інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту автомобілів 
24.Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими 

приладами на виробництві 
25.Інструкція з охорони праці з електробезпеки для І групи 
26.Інструкція з охорони праці для працівників, які виконують роботи на 

електрообладнанні
27.Інструкція з охорони праці з подання долікарської допомоги потерпілому 

при нещасних випадках на виробництві 
28.Інструкція з охорони праці при ручному переміщенні вантажів 
29.Інструкція з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних роботах 
30.Інструкція з охорони праці для забивачів худоби, які виконують операції 

вручну, ножем
31.Інструкція з охорони праці для забивачів худоби зайнятих розпилюванням 

туш
32.Інструкція з охорони праці для забивачів худоби, зайнятих на операціях 

піднімання тварин на шлях знекровлювання 
33. Інструкція з охорони праці для забивачів худоби, зайнятих 

електрооглушенням 
34.Інструкція з охорони праці під час виконання робіт ручним 

електроінструментом 
35.Інструкція з охорони праці під робіт з вантажними машинами, які 

керуються з підлоги (тельфери)
На підприємстві ведуться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 

обліку видачі інструкцій з охорони праці.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 

праці:
На ТзОВ «Юрмія» керівником підприємства видано наказ про проведення 

навчання та перевірки знань з питань охорони праці з посадовими особами 
підприємства та працівниками які виконують роботи з підвищеною небезпекою. 
Розроблені програми та плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці з працівниками підприємства, які затверджені наказом №119- 
ОП від 08.08.2016 року. Затверджена програма вступного інструктажу, наказ № 1-Б 
від 02.01.2016 року. Наказом за № 1-В від 02.01.2016 року затверджено «Перелік 
програм для стажування працівників на робочому місці».

Відповідно до наказу за № 119-ОП від 08.08.2016 року створена постійно 
діюча комісія для перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства.



Голова ком ісії- директор Джунь Ю.І.
Члени комісії:
- інженер з охорони праці Королюк Л.А.
- енергетик Гон чук М.П.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:
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З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці та 
інструктаж питань охорони праці на робочому місці, які фіксуються відповідно в 
журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці та журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

З посадовими особами підприємства та працівниками які виконують роботи з 
підвищеною небезпекою проведено навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці. За результатами перевірки знань, оформлені протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки 
пройшли медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні.

Експуатаиійна документація: На ТзОВ «Юрмія» є сертифікати відповідності 
на все технологічне обладнання. Розроблені схеми розміщення трубопроводів та 
газопроводів, наявний технічний звіт про проведення профілактичних випробувань 
електрообладнання. Обладнання знаходиться в технічно справному стані.

Забезпечення засобами індивідуального захисту: В ТзОВ «Юрмія»
працівники, які працюють із шкідливими і небезпечними умовами праці також 
роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними 
умовами забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту 
згідно норм.

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення: ТзОВ «Юрмія» є кабінет з охорони праці, де проводяться навчання з 
питань охорони праці. Кабінет оснащений плакатами та наглядними посібниками і 
нормативно правовими актами з охорони праці згідно переліку:

Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94

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

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) 
будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів

ДБНВ. 1.2-1-95 
НПАОП 0.00-4.33-99

Порядок проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-6.18-04

Правила безпечної експлуатації електроустановок НПАОП 40.1-1.01-97

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила експлуатації вогнегасників НАПББ.01.008-2004

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01

Правила обстеження оцінки технічного стану та 
паспортизації виробничих будівель і споруд

НПАОП 45.2-1.01-98



Джунь Ю.І.

Декларація зареєстрована у 
Управлінні Держпраці у Рівненській області

20__р. № ____________ .

журналі обліку суб'єктів
господарювання в
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