
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця 

Найменування фізичної особи: ФОЛ Чайка В.М.
Місие її державної реєстрації: Млинівська районна державна адміністрація 
Рівненської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 2523010454
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 15.13.0 — виробництво м ’ясних продуктів 
Прізвище, ім’я та по батькові керівника: Чайка Володимир Миколайович 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 0365963315,
fg_chajka@ukr. net
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки. 35100, Рівненська область, 
Млинівський р-н, с. Маслянка, вул. Дубенська, 4
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: AT
«Українська пожежно-страхова компанія», договір № 456 від 01.11.2016р до 
31.10.2017р

Я, Чайка Володимир Миколайович, —• цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
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:
- Кутер ALPINA моделі 60 PBV, інв..№12, 1986р.в., Німеччина;
- Шприц вакуумний моделі КОМПО-ОКТ 4, Інв.№13, 1991р.в., Білорусія;
- Шприц вакуумний HANDMANN моделі VF-600, Інв.№13, 1991р.в., Німеччина;
- Шпигорізка TREIF моделі FELIX 100-СЕ, Інв.№14, 1992р.в., Німеччина;
- Масажор вакуумний Mikster моделі МР-1000, Інв.№15, 1995р.в., Польща;
- Масажор вакуумний Mikster моделі МР-250, Інв.№16, 1992р.в., Польща;
- Коптильно-варочна камера з електричним підігрівом ККВК-03, Інв.№17, 2006р.в., 
Польща;
- Коптильно-варочна камера з електричним підігрівом ККВК-02, Інв.№18, 2006р.в., 
Польща;
- Вакуумна упаковочна машина з камерою VAMA моделі DC-300, Інв.№19, 2006р.в., 
Німеччина;
- Стаціонарний гвинтовий компресор моделі РМ-3143, Інв.№20, 2005р.в., Білорусія;
- Стаціонарний гвинтовий компресор моделі РМ-3143, Інв.№21, 2005р.в., Білорусія;
- Ін’єктор моделі МН-140, Інв.№ 22, 2012р.в., Польща.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

На підприємстві працює 10 робітників на1 яких існує підвищений ризик 
виникнення травм.
Кількість будівель і споруд (приміщень):2

-Ковбасний цех;



Інші відомості:
- Відповідальний за стан охорони праці, виробничої санітарії в цілому по 

підприємству - ФОП Чайка В.М.
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю 

структурних підрозділів, функціонування системи управління охороною праці, 
підготовку керівних рішень -  інженер з охорони праці Лукащев I.A. 
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства
-  енергетик Савчинський М.О.

- Відповідальний за утримання і випуск автомобілів на лінію в технічно 
справному стані -  ФОП Чайка В.М.

- Відповідальний за безпечну експлуатацію будівель і споруд -  ФОП Чайка В.М. 
Інформація про інструкції:

ФОП Чайка В.М. розробив та затвердив наказом 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 № 3 від 25.07.2017 року).

На підприємстві ведуться журнали реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці: 

ФОП Чайка В.М. 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 від 01.08.2017 року. Затверджена програма 
вступного інструктажу, наказ № 2 від 24.07.2017 року. Наказом № 5 від 25.07.2017 
року затверджено «Перелік програм для стажування працівників на робочому місці».

Відповідно до наказу за № 7 від 01.08.2017 року створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії -  ФОП Чайка В.М.
Члени комісії:
- Інженер з охорони праці Лукащев I.A.
- Енергетик Савчинський М. О.

Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань 
з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:

Голова комісії -  ФОП Чайка В.М., перевірка знань з охорони праці, посвідчення 
№ 3096-111-17, протокол №111 від 01.09.2017 року виданий Рівненським ЕТЦ, 
№ 3186-114-17 від 07.09.2017 року, III група допуску з електробезпеки.

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Лукащев I.A., перевірка знань з охорони праці, 

посвідчення № 08, виданий ДНЗ «Рівненським ОНЦ АПК» 27.11.2015р., № 3180-114- 
17 від 07.09.2017 року III група допуску з електробезпеки.

Енергетик Савчинський М.О., перевірка знань з охорони праці, посвідчення 
№ 06, виданий ДНЗ «Рівненським ОНЦ АПК» 27.11.2015р., посвідчення №1438-47-14 
видане 24.04.2017, V група допуску з електробезпеки.

З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці та 
інструктажі з питань охорони праці на робочому місці, які фіксуються відповідно в 
журналі реєстрації вступного інструктажу та журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.
З посадовими особами підприємства та працівниками які виконують роботи з



підвищеної 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 медичні огляди та психофізіологічну експертизу ,висновки - позитивні. 

Експлуатаиійна документація:
ФОП Чайка В.М. має 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 ФОП Чайка В.М. працівники, які працюють з шкідливими та небезпечними 

умовами праці також на роботах, пов'язаних із забрудненням або з несприятливими 
метеорологічними умовами забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту згідно норм. Засоби індивідуального та колективного 
захисту, пристосування для виконання робіт підвищеної небезпеки, інструмент 
проходить огляди та випробування згідно чинного законодавства (Протокол №, 22/1, 
22/2,22/3 від21 ,04.17р.)

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення:
В ФОП Чайка В.М. 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

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

НПАОП 0.00-4.26-96

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 експлуатації вогнегасників НАПББ.01.008-2004

Правила експлуатації'блектрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01
Про відповщгі^т^ за надання в декларації недостовірних даних попереджений. 

, Чайка В.М.
---------------------- /  /  •••••? у ;

(підпис)

М.П.

«___ »________ с-- 2 0___р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в 
Управлінні Держпраці у Рівненській області


