ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
роботодавщ
вимоги законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування фізичної особи: Фізична особа-підприємець Максимчук Віктор
Євгенійович
Місце її державної реєстрації: Рівненська районна державна адміністрація
Рівненської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 2747515592
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 10.13.0 - виробництво м'ясних продуктів.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Максимчук Віктор Євгенійович
Номер телефону, телефаксу» адреса електронної пошти: 0673825660
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки. 35314, Рівненська
область,Рівненський р-н. с.Зоря вул. Будівельників 10
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: AT
«Українська пожежно-страхова компанія», договір № 438-ц від 03.07.2017р до
04.07.2018р.
Я, Максимчук Віктор Євгенійович
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки для
харчової переробної промисловості
Найменування машин, jмеханізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка,
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються)без отримання відповідного дозволу:
- Сепаратор Lima моделі RM 200S - зав.№ 1113, інв. № 1, 2011р. в.,Франція;
- Верстат заточний Knecht моделі S20 - зав.№ 005095720 інв.№ 2,2010р. в.,
Німеччина;
- Машина для подрібнення заморожених продуктових блоків Компо моделі - зав.№
121142 ,інв.№ 3, 2 011 р . в ., Білорусія;
- Машина для подрібнення м ’яса моделі K+G WETTER - зав.№ 422 1018 інв. № 4,
2007р. в., Німеччина:
- Шпигорізка TREIF моделі 1342 - зав.№ 134200.68171.0349 інв. № 5, 1994р. в.,
Німеччина;
- Машина для подрібнення заморожених продуктових блоків Компо моделі ИБ-8 зав.№ 10626 інв. № 6, 2011р. в., Білорусія;
- Кутер LASKA моделі KU 130 - з а в .№ 10754 інв. № 7, 2 0 1 1р. в ., Німеччина;
- Льодогенератор MAJA моделі RVN-3000N - зав.№ 1-42117 інв. № 8, 2011р. в.,
Німеччина;

- Шприц вакуумний Handtmann моделі VF 300 - зав.№ 13078 інв. № 9, 2000р. в.,
Німеччина;
- Шприц вакуумний Handtmann моделі VF 300 В - зав.№ 2301 інв. № 10, 2000р.
в., Німеччина;
- Кутер вакуумний Nowicki моделі KN-330V - зав.№ б/н інв. № 11, 2011р. в.,
Польща;
- Шприц вакуумний Компо-опті моделі 2000 - зав.№ б/н інв. № 12, 2011р. в.,
Білорусія;
- Подвійний автоматичний кліпсатор Poly-Clip моделі ЕСА 3430-18 - зав.№ 410
інв. № 13, 2007р. в., Німеччина;
- Масажер вакуумний Ekomex mikster моделі ML350V - зав.№ 04110600. Інв.№
14,2011р. в., Польща;
- Масажер вакуумний Inwestpol моделі MA-500V - зав.№ 0626 інв. № 15, 2008р.
в., Польща;
- Масажер вакуумний Nowicki моделі МА-5-2000 PSCH - зав.№ 21201063, інв. №
16, 2001р. в., Польща;
- Машина для шприцювання голками Korpawicz моделі NK. 54 - зав.№ 4160 інв.№
17, 2008р. в., Польща;
- Коптильно-варочна камера з електричним підігрівом KWP-02 Е - зав.№ 139/1 Оінв.
№18, 2008р. в., Польща;
- Коптильно-варочна
камера
з електричним підігрівом KWP-02 Е - зав.№
76./07інв. № 19, 2011р. в., Польща;
-Стаціонарний поршневий компресор Gardner Denver моделі EMS11ТК-10А зав.№ ВА32461001 інв. № 20, 201 Зр. в.,С ІЛ А
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм:
На підприємстві працює 23 робітники на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.
Кількість будівель і споруд (приміщень): 2
- М'ясопереробний цех;
-Адміністративно-побутовий корпус.
Інші відомості
Управління охороною праці згідно наказу №1 від 03.01.2017р. здійснює керівник
Максимчук Віктор Євгенійович, який пройшов навчання та атестований в ДП
«Рівненський ЕТЦ» по Закону України «Про охорону праці», протокол №50 від
22.05.2015р., посвідчення №1475-50-15.
Відповідальна особа за охорону праці в м’ясопереробному цеху технолог Еорелкіна
В.А. яка пройшла навчання та атестована в ДП «Рівненський ЕТЦ» по Закону України
«Про охорону праці», протокол №50 від 22.05.2015р., посвідчення №1476-50-15.
По підприємству наказом керівника № 3 від 03.01.2017р. затверджено:
«Положення про систему управління охороною праці»;
«Положення про службу охорони праці»;
«Положення про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»;
«Положення про організацію попереднього і періодичних медоглядів»;

«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
Розроблені та введені в дію наказом по підприємству за №2 від 03.01.2017р.
посадові та робочі інструкції з охорони праці,згідно штатного розпису.
Наказом директора по підприємству затверджено:
- «Перелік робіт підвищеної небезпеки»;
- «Список робітників та посадових осіб, які виконують роботи підвищеної
небезпеки». (Наказ № 7 від 03.01.2017р.)
З працівниками, які виконують роботи підвищеної небезпеки проводяться всі види
інструктажів: вступний інструктаж ,про що робиться відповідний запис в журналі
реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, первинний повторний,
позаплановий, цільовий про їх проведення робиться запис в журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Працівники , зайняті на роботах з підвищеною небезпекою 1 раз на рік проходять
навчання та перевірку знань, про що робиться запис в журналі реєстрації протоколів
перевірки знань з охорони праці. (Наказ № 4 від 03.01.2017р., протокол № 7).
Згідно наказу № 4 від 03.01.2017р. створена комісія по перевірці знань з питань
охорони праці працівників підприємства. Голова та члени комісії пройшли навчання і
перевірку знань Закону України «Про охорону праці».
Голова комісії:
Максимчук В.Є- керівник, (посвідчення видане ДП »Рівненський ЕТЦ» за №1475-5015., протокол перевірки знань № 50 від 22.05.2015р.)
Члени комісії:
Горєлкіна В.А. - технолог (посвідчення видані 22.05.2015р. ДП «Рівненський
ЕТЦ» за № 1476-50-15, протокол перевірки знань № 50 від 22.05.2017р., № 663-22-14
від 06.05.2015р., III група допуску з електробезпеки. Протокол перевірки знань № 22
від 06.05.2017р.
Горчак Л.П.- інженер з охорони праці (посвідчення видані 03.11.2016р. ДП
«Рівненський ЕТЦ» за № 4104-134-16, протокол перевірки знань № 134 від
22.05.2017р., № 3263-1205 від 06.11.2006р., IV група допуску з електробезпеки.
Протокол перевірки знань № 22 від 31.10.2016р.
Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли
медичний огляд (Заключний акт від 04.12.2016р.) та психофізіологічну експертизу,
висновки - позитивні.
По підприємству наказом директора №8 від 03.01.2017р. призначено
відповідальну особу за електрогосподарство - енергетика Гарашко І.О., посвідчення
№ 2296-64 , IV група - до та вище 1000 В. Протокол перевірки знань № 123 від
05.10.2017р., видане ДП»Рівненський ЕТЦ».
Згідно наказу №9 від 03.01.2017р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском технолога Горєлкіну В.А., посвідчення №1653-126-15 від 28.05.2015р.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, засобами індивідуального та
колективного захисту, інструментом, навчально-методичною літературою.
Засоби індивідуального та колективного захисту, пристосування для виконання
робіт підвищеної небезпеки, інструмент проходить огляди та випробування згідно
чинного законодавства (№048-16,049-16,050-16 від 08.09.17р.)

Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного
забезпечення:
В ФОП Максимчук В.Є. 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

ШІАОП 0.00-8.24-05

Положення про порядок забезпечення працівників НЇІАОП 0.00-4.26-96
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту
і Порядок проведення огляду, випробування та експертного НПАОП 0.00-6.18-04
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки
НПАОП 40.1-1.01-97
Правила безпечної експлуатації електроустановок
НПАОП 0.00-1.30-01
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями
Правила будови електроустановок. Електрообладнання НПАОП 40.1-1.32-01
спеціальних установок
НАПББ.01.008-2004
Правила експлуатації вогнегасників
Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.07-01

В.Є. Максимчук

«

М.П.
»

20__р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів
територіальному органі Держпраці у Рівненській області
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