
ІТЕКЛАРАІТІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: 35541, Рівненська обл., Радивилівський район, с.Крупець, 
вул.Старики, 58 б,
Товариство з обмеженою відповідальністю Радивилівмолоко, 35541, Рівненська обл., 
Радивилівський район, с.Крупець, вул.Старики 58 б, код ЄДРПОУ 31259168, КВЕД-10.51 
Грисюк Сергій Анатолійович, тел..03633-4-14-72, факс: 036334-28-51, radvmo@gmail.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатація 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - Рівненська обл., 
Радивилівський район, с. Крупець, вул. Старики 58 б. Приміщення молокозаводу.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування 
страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі.)

Страхова компанія приватне акціонерне товариство «Страхова група «ТАС»», договір 
№FO-00009764 від 27.05.17 р. Строк дії договору до 28.05.18р.Термін дії договору 1 рік.

Я. Грисюк Сергій Анатолійович, 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки:
* експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової промисловості 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:
1.Лінія приймання молока:
-УПМ-15 для обліку та грубої очистки молока АР Крим 2010р.-З шт.;
- пастерізаційно охолоджувальна установкаАПОУ-П-Ю Україна «Саюр» 2014р.;
- очистка молока Ж-5.00-15 2013р. №29.

2.Обладнання для виробництва масла вершкового:
- сепаратор вершковідділювач ОС-НС 1991р.СРСР-Ішт.;
- сепаратор вершковідділювач Ж5-ОСЗ-НС 2012р.Росія №087-1 шт.;
- трубчатий пастеризатор Т1-09Т 1987р. СРСР- 1 шт.;
- сепир ВЖВ вершків Ж-50СД-500 1996р. СРСР- 2 шт.;
- лінія виготовлення масла Я5-ОМС-1 Україна 1996р.;
- фасувальний автомат для масла в брикетах по 200гр. М6АРМ СРСР «Фаса»1989р.;
- гомогенізатор для масла М6-ОГА СРСР «Фаса»1991р.

З.Обладнання для виготовлення сиру твердого:
- сировиготовлювачі 3500л. DONIDO 2003р. Болгарія -2шт.;
- сироватковідділювач DONIDO 2003р. Болгарія -1шт.;
- формовочний апарат Ф-400М Україна Хмельницьк ТЕСМО-М 2012р. - 1 шт.;
- прес пневматичний для сиру ПС-25 2012р. Хмельницьк ТЕСМО-М -1 шт.;
- прес тупельний ТИП41131 Венгрія1992р. Венгрія -3 шт.;
- пастеризаційно охолоджувальна установка А ПОУ-П-ІО ТЕСМО-М Хмельницьк 2013- 1 
шт.;
-сепаратор бактофуга ОСУБ-ІОПС Махачкала 2012-1 шт.;
- пастеризатор трубчастий ПТУ-10 СРСР 1993р. -1шт;
- термоусадочна машина CRYOVAC ST-02$ -1шт
- термоусадочна машина для пакування сиру CRYOVAC SUPERMAX-E -1 шт;
- кліпса тор для пакування сиру КМС білорусія 2011р.-2 шт.;
- прес тунельний ТИП 41131 Україна ПАЛАДІУМ 2016р.-1 шт.
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4,Обладнання для виготовлення сиру кисломолочного:
- сировиготовлювач ОТ-12 ТЕСМО-М Хмельницьк 2015р. 12000л. -1 шт.;
- теплообмінник ОКЛ-5 СРСР 1989р.-1 шт.;
- фасувальний автомат М6-АРТ для фасування сиру кисломолочного в фольгу 1986р.»Фаса» 
СРСР - 1 шт.;
- установка для охолодження та пресуванню кисломолочного сиру УПТ СРСР 1986р.-1 шт.

5-Обладнання для виготовлення цільно-молочної продукції:
- сепаратор вершковідділювач ОС2-НС 1992 р.СРСР-1 шт.;
- трубчатий підігрівач ТПУ-10 1994р. СРСР-1 шт.;
- установка пластинчата теплообмінна ОКА-Ю-2шт.;
- пастеризаційна охолоджувальна установка АПОУ-ІО Росія Продмаш-1 шт.;
- гомогенізатор А1- ОГ2М Україна Одеський мех.. завод 2015р.-1шт,;
- пакувальний автомат Мілпак 6000 Україна Новий Вік 2016р.-1 шт., 2014р-1 шт.;
- пакувальна машина ТФ2 Питпак Росія Таурас Фенікс 2012р -  1шт.;
- пакувальна машина GALDI KG-50 2012р. Італія №1146 -  1 шт.;
- пакувальна машина Питпак М.О Росія Таурас Фенікс 2006р.- 1 шт.

2007р.- 1шт.
2009р.- 1 шт.
2010р.- 1шт.;

- машина для обандеролювання продукції УМТ-600 П02 Україна «Термо-Пак» 2008р.-1 
шт.;
- машина для миття тари Novicki MPU-600W№229 2012р. - 1шт.

Кількість робочих місць - 28, в тому числі тих , на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.

Інші відомості:

Відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки - керівники структурних підрозділів підприємства;
* наказом № 120 від 25 жовтня 2016 року на підприємстві створено службу охорони праці: 
^наказом по підприємству затверджені інструкції з охорони праці відповідно за штатним 
розписом;
*посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці:

№
з/п

П.І.П. Посада Найменування 
навчального закладу

№ і дата 
посвідчення

№ і дата 
протоколу

1 Грисюк А.І. Директор
виконавчий

ДНЗ «Рівненський 
ОНЦ АПК»

228 01П-110П від 
26.02.2016р.

2 Саюк В.О. Г оловний 
інженер

ДНЗ «Рівненський 
ОНЦ АПК»

230 01П-110П від 
26.02.2016р.

3 Ісаков Б.І. Г оловний 
механік

ДНЗ «Рівненський 
ОНЦ АПК»

229 01П-110П від 
26.02.2016р.

4 Бацюсь І. А. Керівник 
служби ОП

Рівненський
експертно-технічний
центр

1514-57-17 57 від
28.04.2017р.



* наказом по підприємству № 40 від 18 травня 2017 року на ТОВ «Радивилівмолоко» 
створена комісія по перевірці знань працівників з питань охорони праці в складі:
- голова комісії — Грисюк А.І. - директор виконавчий;
- члени комісії:
- Саюк В.О. - головний інженер;
- Ісаков Б.І. - головний механік;
- Бацюсь I.A. - керівник служби охорони праці

* працівники професій підвищеної небезпеки підприємства згідно вимог «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» 
проходять на ТОВ «Радивилівмолоко» щорічне навчання та перевірку знань згідно 
затвердженого на підприємстві графіка;

* з працівниками підприємства проводяться наступні інструктажі з охорони праці:
- вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий;

* в наявності є паспорти, інструкції з експлуатації на заявлене устаткування;

* працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту згідно 
переліку, вказаному в колективному договорі;

* на підприємстві є в наявності всі необхідні для виконання всіх видів робіт нормативно- 
правові акти з охорони праці та промислової безпеки;

* розроблені наступні навчально-методичні документи:
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці»;

- «Положення про систему управління охорони праці»;
- «Положення про службу охорони праці»; .
- «Положення про порядок забезпечення дратівників підприємства спецодягом».
- «Програма та тривалі^^ф^рутшо^^^№руктажа»;
- «положення про норядрк виконання робіт із підвищеною небезпекою».

| о  і Гоисюк
--------------------------------- ^ ------------------------- ---------

30 травня 2017р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні 
Держпраці у Рівненській о б л а с т і___________20__р. № _____ _
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