Д Е К Л А Р А Ц ІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства
з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Д ерж авна установа «Рівненський слідчий ізолятор» М іністерства ю стиції України
(для юридичної особи: найменування юридичної особи)

ЗЗООІ.м. Рівне. вул.Д ворецька 116.
місце її державної реєстрації,

код ЄДРПО У 08564400. КВЕД 84.23.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

начальник .Ткачук Ю рій Анатолійович ,тел. (0362) 26-94-56. у іе 2-зіго@.икг.пег,
прізвище, ім'я та по батькові керівника_для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

ЗЗООІ.м. Рівне. вул.Дворецька. 116,
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків можливої ш коди
підприємство не належить
до об ’єктів підвищ еної небезпеки
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Ткачук Ю рій А толійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищ еної
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки:
1.1 Експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного устаткування харчової
промисловості.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

1.2 Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконую ться на висоті понад 1.3
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконую ться на висоті 5 метрів і більше
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників .
2.1 Експлуатація маш ин, механізмів, устаткування для харчової промисловості:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки,

(котел КПЕ-250, 1978 р.в.. СРСР. 2 ш туки;котел КПЕ-250,2008 р.в.,Україна; сковорода
електрична СЕС- 055.1986 р.в..СРСР;ш афа пекарська Ш ПЕ-ЗК.1997 р.в.. Україна;
електроплита ПЕСМ -4.1979 р.в..СРСР.: автомат для виготовлення макарон АВМ В-0,6, 1997
р.в..УкраїнаЛ
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць - 2, в т.ч. на яких існує підвищ ений ризик - 2
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

харчоблок.корпус № 1.пекарня, корпус №2
і будівель, споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Кохно М икола Єлізарович. інженер групи з охорони праці
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

є відповідальним за створення безпечних і неш кідливих умов праці, та здійснює організацію
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та

з питань охорони праці.
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

наказом від 11.07.2017 № 25-ОД-17 затверджено інструкції з охорони праці
-№ 17 Інструкція з охорони праці для кухаря
-№12 Інструкція з охорони праці для пекаря
-№ 30 Інструкція з охорони праці під час роботи на тістомісильній машині
-№51 Інструкція з охорони праці для працівників що виконую ть
електрообладнанні.

роботи

на

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

керівники робіт пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в
ДП «Рівненський ЕТЦ» (протокол від 12.02.2015 р. № 7). та У правлінні державної
пенітенціарної служби України в Рівненській області (протокол від 22.01.2016 р. №1).
наказом від 26.01.2016 №8 створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань
охорони праці персоналу в складі:
-голова комісії-заступник начальника з комунально побутового забезпечення, начальник
відділу інженерно-господарського забезпечення С.О.Дроздовський;
члени комісії - голова первинної профспілкової організації О .В.Ю рчук.старш ий інспектор
ВІГЗ - Л у к ’янчук А .В..інж енер-будівельник ВІГЗ -Б арановський В.В ..начальник відділу
ІТЗО. зв ’язку та інформатизації Пророк Я.С..
Н аказом начальника установи відповідальною особою за проведення робіт на висоті
призначено Д роздовського С.О.. заступника начальника СІЗО з комунально та інженернопобутового забезпечення.Розроблено положення про навчання з питань охорони праці, під
час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань
охорони праці з записами в Ж урналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в
наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищ еної небезпеки, працівники
забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі, (кухар - костюм бавовняний.фартух
бавовняний.ковпак бавовняний; пекар - костюм бавовняний.ковпак бавовняний.рукавиці
комбіновані), діє кабінет з охорони праці, який забезпечено законодавчими та нормативноправовими актами з питань охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальному органі
Д ерж гірпром нагляду______ _____________ 20__ р . N _______ .
Управління Держяраці у Рівненській області
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