ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування
компанія»

юридичної особи:

ТОВ

«Західноукраїнська

м’ясопереробна

Місцезнаходження юридичної особи: 35331, Рівненська область, Рівненський р-н,
с.Городок, вул. Промислова, буд.21,
Місце її державної реєстрації: 35331, Рівненська область, Рівненський р-н,
с.Городок, вул. Промислова, буд.21, оф.1
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 40841356
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 10.11 Виробництво м'яса.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Паламарчук Анатолій Олександрович;
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел./факс (0362)20-13-31,
тел.моб. 0967753166; Zahiduameat@gmail.com
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35331, Рівненська
область, Рівненський р-н, сХородок,вул. Промислова, буд.21,
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, №21/32267/031030 дата 07.01.2016 року.
Я, Паламарчук Анатолій Олександрович - директор ТОВ «Західноукраїнської
м ’ясопереробної компанії» цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для
харчової переробної промисловості без отримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць. в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:
На підприємстві працює 12чоловік тому числі 6 з них виконують роботи підвищеної
небезпеки, експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Найменування машин. механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. їх марка,
номер партії, дата виготовлення,____ країна
походження,
які
та/або
експлуатуються (застосовуються)без отримання відповідного дозволу:

- Електропила для розпилювання туш РЗ-ФРП-2 (інв. .№ 1,201 Зр.,Білорусія)
-Стрічкова
пила
для
розпилювання
напівтуш
BIZERBA
(інв..№2,1981р.Німеччина)
-Шкірознімальна машина WEBER тип ASB (інв.,№3,1991р.Німеччина)
-Вакуумна машина (інв.№4,2007р.Німеччина)
-лінія для миття ящиків(№інв .№5,2007р.Німеччина)
-станок для розпилювання кісток(інв.№ 6,2007р.Німеччина)
Кількість будівель і споруд (приміщень):
Будівля виробничого корпусу з'єднана з адміністративно-побутовим корпусом;
Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
- Забійний цех;
- Цех для обвалювання м’яса тварин;
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питані охорони праці 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 Паламарчук А.О.
- Відповідальний
за
організаційно-методичне
керівництво
діяльністю
структурних підрозділів й функціонування системи управління по охороні
цраці, підготовку керівних рішень контроль за їх реалізацією директор .
Паламарчук А.О.
Відповідальний за стан охорони праці та виробничої санітарії в забійному
цеху, цеху для обвалювання м’яса тварин - директор Паламарчук А.О.
- Відповідальний
за
справний
стан
і
безпечну
електрогосподарства провідний інженер Левченюк М.Ф.

експлуатацію

- Відповідальний за утримання і випуск автомобілів на лінію в технічно
справному стані директор Паламарчук А.О.
- Відповідальний за безпечну експлуатацію будівель і споруд - директор
Паламарчук А.О.;
Наявність служби охорони праці: На ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна
компанія» наказом № 2- ОП від 17.10.2016 р. створена служба охорони праці,
розроблено та затверджено Положення про службу охорони праці та затверджено
положення про систему управління охороною праці на підприємстві.
Інформації про інструкції: На ТОВ «Західноукраїнська м ’ясопереробна компанія»
розроблені та затверджені наказом № 3 від 18.10.2016 року 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:
1.1. Посадова інструкція директора
1.2. Посадова інструкція головного бухгалтера
1.3. Посадова інструкція бухгалтера
1.4. Посадова інструкція технолога

і
№
п/п

Прізвище та ім ’я
по батькові

1. Паламарчук
А.О.

Посада

Директор

№, дата посвідчення про
проходження навчання та
виявлення потрібних знань
з охорони праці, №
протоколу

№, дата посвідчення

ЗУ «Про охорону праці» та
нормативно-правових актів
до нього

«Правил
безпечної
роботи з інструментом
та
пристроями»,
Правил охорони праці
виконання робіт на
висоті», ДБНАЗ .2,22009»
Система
стандартів
безпеки
праці. Охорона праці і
промислова безпека в
будівництві.

№ 4122-135-16
Протокол 135/2 від
26.12.2016р.

Кравець В.А.

ФОпідприємець

ЗУ «Про охорону праці» та
нормативно-правових актів
до нього

ФОпідприємець

ЗУ «Про охорону праці» та
нормативно-правових актів
до нього

№4875-140-14
Протокол № 140
від 05.12.2014р.

1

Рівненський
експертнотехнічний
центр
3 охорони праці та
отримання III групи з
електробезпеки
та
допущений до роботи
в електроустановках
до 1000В

№4696-13414р.
Протокол
№134
від26.11.2014р

ї

Паламарчук
І.В

Рівненський
експертнотехнічний
центр

№ 4122-135/616
Протокол від
№ 4122-13 5/а-16 31.10.2016р.
№ 135-6
від
31.10.2016р.

№ 2882-78
Протокол № 78
від 21.06.2014р.
«

4.

Місце проведення
навчання

3
охорони
праці
та
отримання
Ш
групи
з
електробезпеки
та
допущений до роботи в
електроустановках до 1000В

Г

2.

про проходження
навчання з правил
безпеки по
напрямках

ЗУ «Про охорону
праці
та
отримання
III
групи
3
електробезпеки та
допущений
до
роботи
в
електроустановках
до 1000В

№4673-13414
Протокол
№134 від
26.11.2014р

Рівненський
експертнотехнічний
центр

1.5. Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство
1.6. Інструкція з охорони праці для обвалювальника м’яса
1.7. Інструкція з охорони праці для охоронника
1.8. Інструкція з охорони праці для прибиральника службових приміщень
1.9. г Інструкція
з охорони праці для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування
1.10. Посадова інструкція оператора очисних споруд
1.11. Інструкція з охорони праці для підсобного робітника
1.12. Інструкція з охорони праці для прибиральника виробничих приміщень
1.13. Інструкція з охорони праці прибиральника службових приміщень
1.14. Інструкція з охорони праці для водія вантажного автомобіля
1.15. Інструкція з охорони праці для підсобного працівника
1.16. Інструкція з охорони праці з подання домедичної допомоги потерпілим при
нещасних випадках
1.17. Інструкція з охорони праці для І групи з електробезпеки
1.18. Інструкція з охорони праці при ручному переміщенні вантажів
1.19. Інструкція з охорони праці при користуванні електропобутовими приладами
на виробництві
1.20. Інструкція з охорони праці при роботі з ком’ютером
1.21. Інструкція з охорони праці під час робіт з ручними інструментами та
приладами
1.22. Інструкція з охорони праці під час виконанняробіт
ручним
електроінструментом
1.23. Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у службових
приміщень (офісах)
1.24. Інструкція з пожежної безпеки про заходи безпеки длявиробничих
приміщень
На підприємстві ведуться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на
підприємств обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Інформації про проведення навчання інструктажів та перевірки знань з
питань охорони праці:
На ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія 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 № 7-ОП від 20.10.2016 року. Затверджена програма вступного інструктажу,
наказ № 2-ОП від 17.10.2016 року. Наказом за № 6-ОП від 20.10.2016 року
затверджено «Перелік програм для стажування працівників на робочому місці».
Відповідно до наказу за № 7-ОП від 20.10.2016 року створена постійно діюча
комісія для перевірки знань з питань охорони праці.
Голова комісії - директор Паламарчук А. О.
Члени комісії:
- ФО- підприємець Кравець В.А.
- ФО- підприємецьПаламарчук І.В.
Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з
охорони праці та мають відповідні посвідчення:

З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці та
інструктаж питань охорони праці на робочому місці, які фіксуються відповідно в
журналі реєстрації вступи інструктажу з питань охорони праці та журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці робочому місці.
З посадовими особами підприємства та працівниками які виконують роботи з
підвищеної небезпекою проведено навчання та перевірка знань з питань охорони
праці. За результати перевірки знань оформлені протоколи засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Експлуатаційна документація: На ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна
компанія» є сертифікати відповідності на все технологічне обладнання. Розроблені
схеми розміщення трубопроводів та газопроводів, наявний технічний звіт про
проведення профілактичних випробувань електрообладнання, висновок експертного
дослідження про технічний стан будівлі. Обладнання знаходиться в технічно
справному стані.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «Західноукраїнська м’ясопереробна компанія» 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:
В ТОВ «Західноукраїнська м ’ясопереробна компанія» 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:
НПАОП
40.1-1.01-97
НПАОП
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
0.00-1.30-01
Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних НПАОП
40.1-1.32-01
установок

Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП
40.1-1.07-01
Правила охорони праці під час експлуатації електронно- НПАОП
0.00-1.31 -99
обчислювальних машин
Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних НПАОП
засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі 0.00-1.37-04
загального користування
Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних НПАОП
0.00-6.03-93
актів про охорону праці, що діють на підприємств
НПАОП
Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки
63.11-7.02-87
СП 4616-88
Санітарні правила по гігієні праці водіїв автомашин
Правила експлуатації електрозахисних засобів

Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.037-99

ДСН 3.3.6.042-99
Типове положення про діяльність уповноважених найманими НПАОП
0.00-4.11-07
працівниками осіб з питань охорони праці
НПАОП
Типове положення про кабінет охорони праці
0.00-4.29-97
Типове положення про комісію з питань охорони праці НПАОП
0.00-4.09-07
підприємства
НПАОП
Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
0.00-4.12-05
знань з питань охорони праці
Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень

НПАОП
0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

Паламарчук А.О.
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