ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Рівне- Борошно »
Місцезнаходження юридичної особи : 33901, Рівненська область, місто Рівне,
вул. Біла 3 5
Місце її державної реєстрами: Виконавчий Комітет Рівненської М іської Ради
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 31435947
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
15.61,0- Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:

Горбатюк Олександр Анатолійович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.; 0362 63 10 12; факс 0362
63 10 24 Email: rb@ rbpibhe.com
М ісце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 33001, Рівненська область, місто
Рівне, вул, Біла 35
Інформаиія про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
П рацівники ТОВ »Рівне-Борошно» застраховані відповідно до чинного
законодавства.
Я, Горбатюк Олександр Анатолійович — керівник ТОВ «Рівне-Борошно » цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під чає виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки для виробництва продуктів борошномельнокруп’яної промисловості
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 164 чоловік з них 49 чоловік виконує роботи підвищеної
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки, їх'марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
експлуатуються(застосовуються) без отримання відповідного дозволу:
- експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного
основних виробництв для переробної промисловості, а саме:

устаткування

- вагонорозвантажувач ВРГ, 347,1980 рік, СРСР;
- автомобілерозвантажувач У15-УРВС, №99,143, 1989 рік, СРСР:
-■ сепаратор БІС-100, № 93,94,1989 рік, СРСР;

-

сепаратор «Алмаз», №808, 2010 рік, Україна;
сепаратор БЦС-100, №304,1985 рік, СРСР;
сепаратор М 00 -1 0 0 , № % .:, 2004 рік, Росія;
норія У2-УН-175, №63, 2004 рік, Україна;
конвеєр ланцюговий скребковий ТСЦ-320, №107, 2004 рік,
Україна;
транспортер скребковий ТСЦ-320, №107, 2004 рік, Україна;
конвеєр стрічковий без роликовий У13~ТБ"65/30,№5, 2006 рік, Україна;
норії М Ц 175 т/г, (4 од.), № №71-74,1980 рік, СРСР;
норії МЦ 350 т/г, (2 од.}’ № №75-76,1980 рік, СРСР;
норії МЦ 100 т/г, (2 од.), №№77-78,1980 рік, СРСР;
стрічкові транспортери (12 од.), №№56-67, СРСР;
станок вальцьовий «Хартроник» ( 6 од.), №№170-175, 2002 рік, Україна;
сітовієчна машина А1-БСО-2 (3 од,), № №18-20, 2002 рік, Україна;
сепаратор А1-БИС-12, №№54-180, 2002 рік, Україна;
сепаратор БСХ-3-0,1, №234, 2004 рік, Україна;
сепаратор БСХ -І2, №248, 2004 рік, Україна;
ектолейтори (Іод.), №8, 2002 рік, Україна;
дезінтегратор МК-05 92 од.), №№238-239, 2004 рік, Україна;
норії НЦТ Q-100 т/г (4од.), №№846,858,926,54-4;
Q -2 x20 t (ІЗод.). № № 1.017,1055,1080,1083,1085,1249,1298,1155,1237,

-

1090,1226,1301,1039; 2001
рік. Україна;
транспортер ланцюговий скребковий ТСЦ-50(23 од.), №№837,845,842,
946,718-737, 2001 рік, Украйна;
транспортер стрічковий стадіонарний(6од.), №№385-400,2001 рік, Україна;
пневматичний вальцьовий верстат M ERM (6 од.), №№17-502РБ, 17-5031-17503-5 РБ, 2017 рік, Тур дія;
- квадратний розсів MESP 8/24 (2од.), №№17-506-1РБ, 17-506-2РБ, 2017 рік,
Турція;
- квадратний розсів MESP 6/24 (2 од.),№№17-506-ЗРБ, 17-506-4РБ, 2017 рік,
Турція;
- вим ольва маш ина MEBF-45/110 (5 од.),№№17-512-1РБ,17-512-2РБД7~512ЗРБД7-512-4РБД7-512-5РБ, 2017 рік, Турція;
- ентолейтор MEDM-51/7.5 (3 од.), №№17-514-1РБД7-514-2РБД7-5Г4-ЗРБ,
2017 рік. Турція;
- деташер METD-30/45 (3 од.), №№17-515-1РБД7-515-2РБД7-515-ЗРБ,2017
рік, Турція;
-- шнековий пітатель MEVY-100,55 (3 од.'),№№17-517-1РБД7-517-2РБ, 17-517ЗРБ, 2017 рік, Турція;
- інтенсивна зволожуюча машина МЕ¥Т-30/100,№ 17-203РБ, 2017 рік, Турція;
- камневідбірник МЕТМ-60/120/2,2, №17-404РБ, 2017 рік. Турція;
- обойна маш ина MEKSY-30/60 11,№І7-413РБ, 2017рік, Турція;
- шнек гвинтовий MEVK-180. (2од.), №17-201РБД7-302РБ, 2017 рік, Турція;

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об,ектів ічехів, дільнии,
структурних підрозділів) на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
-борошномельний цех;
-склад безтарного зберігання борошна;
-лінія переробки жита;
- елеватор ;
- склад готової продукції;
- виробнича лабораторія.

Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки: На ТОВ « Рівне-Борошно» наказом
№ 10 від ЗО ,01.2017 г.
по підприємству призначені:
- Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по ТОВ «
Рівне-Борошно » - керівник ТОВ »Рівне -Борошно» Горбатюк Олександр
Анатолійович;
- Відповідальний за організацію інженерно-технічної роботи, яка направлена на
створення здорових і безпечних умов праці - головний інженер Хіміч Сергій
Валентинович;
- Відповідальний за забезпечення контролю , дотримання працівниками
законодавчих та інших ШЇАОХІ -інженер з охорони праці Ш овтюк Світлана
Вікторівна;
- Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства
-— головний енергетик М ушинський Ярослав Ю рійович ;
- Відповідальні за газове господарство та виконання газонебезпечних робітголовний механік Аидрощук Володимир М иколайович;
- Відповідальний за охорону праці, виробничу санітарію, створення на робочих
місцях безпечних умов праці, контроль за правильним веденням працівниками
виробничо-технологічних процесів, експлуатації обладнання та механізмів у
відповідності із П равилами по :
- Борошномельному цеху, складу безтарного зберігання борошна та лінії
переробки жита - начальник борошномельного виробництва Хіміч Сергій
Сергійович;
- Елеватору -- начальник елеватора Чайковський Ю рій Борисович;
- Складу готової продукції - завідуюча складом Тверда Раїса Андріївна;
- Виробнича лабораторія - нач. лабораторії М икитю к Валентина Григоривна.
Наявність служби охорони прачі:
На ТОВ « Рівне-Борошно » створена служба
охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці Ш овтю к С.В., яка пройшла
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці», нормативноправових актів до нього в ДП »Рівненський ЕТЦ» , посвідчення №5187149).Розроблено та затверджено наказом № 3 від, 03,01.2014 року « Положення про
службу охорони праці» , наказом №54 від 23.07,2012 року «Систему управління
охороною праці на підприємстві».
Інформації про інструкції: Розроблені та затверджені наказом № 20 вад 17.02.201S
року інструкції по охороні праці по професіям та видам робіт відповідно штатного
розпису, Ведуться журнали реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці на
підприємстві.
Інформації про проведення навчання , інструктажів та перевірки знань з питань охорони
праці: На ТОВ « Рівне-Борошно » наказом № 54 від 23.07.2012 року розроблено та
затверджено керівником та введено в дію «Положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Розроблені програми та плани
-графіки проведення навчання. Створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці з посадовими особами та працівниками, що виконують роботи
підвищеної небезпеки в складі:
Голова комісії: - директор Горбатюк О.А,
Члени комісії: - головний інженер Хіміч С.В.
Інженер з ОГІ Ш овтюк С.В.

Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони
праці в Д ії »Рівненський ЕТЦ» (посвідчення №4853-139~14, №4853-38-14, №5187-14914,
З працівниками проводяться вступні інструктажі з питань охорони праці на
робочому місці, які реєструються відповідно в «Ж урналі реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони прані» та «Журналі реєстрації інструктажів з питань
охорони праці на робочому місці».
Забезпечення засобами індивідуального захисту :
На ТОВ « Рівне-Борошно » наказом №3-2016 від 04.01.2016 року затверджено та
введено в дію Положення яро забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
П рацівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечені спеціальним
одягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно
типових норм: - костюм бавовняний з пилонепроникної тканини;
куртка бавовняна з утеплювальною прокладкою;
протишумові засоби (беруши, навушники);
респіратор;
рукавиці комбіновані;
чоботи кирзові,

Нормативно-правова та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення:
на ТОВ « Рівне-Борошно » є затверджені програми проведення навчання та
переліки питань для перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство
забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами про охорону
праці для виконання робіт підвищеної небезпеки:
Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна

НПАОП 15.0-1.01-88

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів
про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 8.03-93

Роботи вантажно-розвантажувальні, Загальні вимоги безпеки

НПАОП 63.11-7.02-8'

Правила безпеки систем газопостачання України

НПАОП 0.00-1-76-15

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.71-13

Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про кабінет охорони праці

НПАОП 0.00-4.29-97

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про службу охорони праці

НПАОП 0.00-4.21-04

Положення про медичний огляд працівників певних категорій
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
спедвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

НПАОП 0.03-4.02-94
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Грація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання управління
Держпраці
________________ 20__ р. N ______________.
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