ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: ТзОВ «ВОДОГРАЙ»
Місие її державної реєстрації: Рівненська районна державна адміністрація
Рівненської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 31847881
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 11.07: Виробництво безалкогольних напоїв,
мінеральних вод розлитих у пляшки ;
Прізвище, ім 'я та по батькові керівника: Рибачок Леонід Ростиславович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел. моб. 067-392-78-75;
тел. (0362) 61-84-62 vodogray@mail.rv.ua
Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 35310, Рівненська область,
Рівненський район, с. Жобрин, вул. Лісова 1
Інформація про наявність договору страхування иивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди: ПАТ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОЛІС» строк дії страхового
полісу 12 місяців, №21/32299/031928 дата 27.07.2017року.
Я, Рибачок Леонід Ростиславович — директор ТзОВ «ВОДОГРАЙ» цією декларацією
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства 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:
- напівавтоматична машина для розігріву преформ ЬЄН-3,інвентарний№60187
,Китай 2008р.
напівавтоматична машина
для розігріву
преформ
ЬЄН-2
(2іит.),
інвентарний№60211,Китай 2008р.
- напівавтоматична машина видувна Ю Н -бЬ, інвентарний№60214,Китай 2008р.
- напівавтоматична машина видувна ЬСН-УВ,(5шт.) інвентарний№ 60207,Китай
2008р.
- автоматична розливна машина ІШ 7/7-18-18-6,інвент арний^ 168,Китай 2009р.
- автоматична розливна машина гС4-4-2, інвентарнии№22 ,Китай2009р.
- автоматична розливна машина А Є Г -100, інвентарний№60183,Китай 2010р.
- автоматична розливна машина ОХСР-24-24-8, ін вен тар н ий№60196 ,Китай
2009р.
-маш ина для миття бутлівВ8-1, інвентарний60186№,Китай 2011р.
- сатуратор 6М Т-6000, інвенпіарний№60192, Україна 2013р.
- сатуратор ТВ-3000, інвенпгарний№ 164, Китай 2016р.
-маш ина для закупорювання пляшок УКМА-030, інвентарний№ 53, Україна 2008р.
- етикетирувальна машина ЕТМА-312(Зшт.) , інвентарний№ 25, Україна 2011р.
- пакувальна машина УМТ-600 АЛ, інвенпгарний№60217, Україна 2010р.
- пгермопаку вальна машина МТУ-15Т(2іит), інвентарний№ 158,У країна 2009р.
- компресор В К 25, інвентарний№16 7 ,Україна 2011р.

- компресор В К ЗО, інвентарний№ 60185,Білорусія 2012р.
- компресор 5 Х 15В, інеентарний№78,Польща 2008р.
-нагрівальна піч УИ, інвентарний№60206,Китай 2014р.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
травм:

шпик

------------

На підприємстві працює 32 людей в тому числі 23 з них виконують роботи підвищеної
неоезпеки, експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Кількість будівель і споруд (приміщень):
Будівля виробничого корпусу - 2.
Кількість виробничих об'єктів (цех ів, дільниць, стпуктупииг підрозділів):
Виробничий цех № 1
Виробничий цех № 2
Виробничий цех № З
Склад готової продукції
Інші відомості:
Прізвище,— ілґя— та по— батькові осіб,__ відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони прані 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 Рибачок Л.Р.
«
слУжби охорони праці покладено на інженера з охорони праці - Коваля
Відповідальний за стан охорони праці та виробничої санітарії в виробничих
цехах №1-2-3 - зав. виробництвом Дячук В.О.
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства технік-електрик Чудовець Б.Б.
- Відповідальний за утримання і випуск автомобілів на лінію в технічно
справному стані —зав. виробництвом Дячук В.О.
- Відповідальний за безпечну експлуатацію будівель і споруд - директор
Рибачок Л.Р.
Наявність служби охорони праці: На ТзОВ «ВОДОГРАЙ» наказом №1 від
02.01.2017 року створена служба охорони праці
, розроблено та затверджено
Положення про службу охорони праці та затверджено положення про систему
управління охороною праці на підприємстві.
Інформація ' про інструкції: На ТзОВ «ВОДОГРАЙ» розроблені та затверджені
наказом керівника підприємства 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 № З
від 02.06.2015 року)
1. Посадова інструкція директора
2. Посадова інструкція головного інженера
3. Посадова інструкція головного бухгалтера
4. Посадова інструкція мененджер зі збуту
5. Посадова інструкція для завідувача складом
6. Посадова інструкція зав. виробництва
7. Посадова інструкція технолога
8. Посадова інструкція інженера з охорони праці
9. Інструкція з охорони праці для слюсара-ремонтника

10.Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустановок
11.Інструкція з охорони праці для оператора лінії у виробництві харчової
продукції
12.Інструкція з охорони праці для оператора видувного напівавтомата
13.Інструкція з охорони праці для водія навантажувача
14.Інструкція з охорони праці
під час вантажно-розвантажувальних робіт
,транспортних та складських роботах
15.Інструкція з охорони праці з подання домедичної допомоги потерпілим при
нещасних випадках на виробництві
16.Інструкція з охорони праці з електробезпеки для І групи
17.Інструкція з охорони праці для водіїв автотранспортних засобів
18.Інструкція з охорони праці при ручному переміщенні вантажів
19.Інструкція з охорони праці при роботі з комп'ютерами
20.Інструкція відповідальної особи за електрогосподарство
На підприємстві ведуться журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку
видачі інструкцій з охорони праці .
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані:
На ТзОВ «ВОДОГРАЙ» керівником підприємства 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 №4-ОП
від 02.01.2017 року. Затверджена програма вступного,первинного інструктажу, наказ
№ 5 від 02.01.2017 року. Наказом за № 6 від 02.01.2017 року затверджено «Перелік
програм для стажування працівників на робочому місці».
Відповідно до наказу за № 7-ОП від 02.01.2017 року створена постійно діюча
комісія для перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова к о м іс ії- директор Рибачок Л.Р.
Члени комісії:
- інженер з охорони праці Коваль О.Є.
- зав. виробництвом Дячук В. О.
Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку знань з
питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:
Голова комісії - Рибачок Л.Р. перевірка знань з охорони праці, посвідчення №
56-2-16. виданий Рівненським ЕТЦ 09.02.2016р. , №.6076-131, III група допуску з
електробезпеки від 26.04.2017р.
Члени комісії:
Інженер з охорони праці Коваль О.Є.перевірка знань з охорони праці, посвідчення
№57-2-16 виданий Рівненським ЕТЦ 09.02.2016р., №1572-60-17 V група допуску з
електробезпеки від 26.04.2017р.
Завідуючий виробництвом Дячук В.О. перевірка знань з охорони праці,
посвідчення №55-2-16 виданий Рівненським ЕТЦ 09.02.2016р., №210-7-14 III група
допуску з електробезпеки від 26.04.2017р.
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 з питань охорони праці 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
перевірки знань з питань охорони праці. ( №3-4-5-6 від 02.01.2017р.)
Експуатаиіина документація: На ТзОВ «ВОДОГРАЙ» є сертифікаті
відповідності на все технологічне обладнання. Розроблені схеми розміщенню
трубопроводів та газопроводів, наявний технічний звіт про проведення електрични;
вимірювань в електроустановках протокол №02-03-2, №03-03-1 від 02.03.2017р
Обладнання знаходиться в технічно справному стані.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: В ТзОВ «ВОДОГРАЙ)
працівники, які працюють із шкідливими і небезпечними умовами праці такоя
роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовамі
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту згідне
норм.(костюм-хб,куртка бавовняна,черевики шкіряні)
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичногс
забезпечення:
ТзОВ «ВОДОГРАЙ» є кабінет з охорони праці, де проводяться навчання
питань охорони праці. Кабінет оснащений плакатами та наглядними посібниками
Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

НПАОП 0.03-8.06-94

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

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) ДБНВ. 1.2-1-95
будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів
НПАОП 0.00-4.33-99
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
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють НПАОП 0.00-1.07-94
під тиском
Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.07-01

Рибачок Л.Р.
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