
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: ТОВ «Країна смаку»
Місцезнаходження юридичної особи: 35442, Рівненська область, Гощанський
рн.,с.Бугрин,вул.Князя Острозького, 32
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 35959866
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Козачук Андрій Валерійович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 098104540; 03650 2-24-33;
andriykozachuk@ukr. net
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ «Страхова 
компанія Універсальний поліс»,договір № 21/3626/320 від ll.12.2017p.no 11.12.2018р.. 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Козачук Андрій Валерійович -  директор цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:

Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
При експлуатації водозбірних споруд та мереж зайнято три робочих місця.

Водонапірна башта. Приміщення водоочистки по вул. Князя Острозького,32
- введена в експлуатацію в 2012 році;
- насос марки ЕЦВ 8-65-110, подача води 65 м3/год, напір 110м водяного стовпа, 
вага201кг;

- тип електродвигуна ПЕДВ 33-219, потужність 33кВт, струм 70А, напруга 380В, 
частота обертів 3000 об/хв.;

- також встановлена станція очистки води ( фільтр грубої очистки 100 мкм;
насос мережевий JSWM 10m; Q 5:80 1/тіп; Н 42:21т; напруга 220:230 В; струм 

5А; потужність 1,1 кВт; частота обертів 2900 об/хв.)
насос мережевий JSWM 15m; Q 5:80 1/тіп; Н 42:21т; напруга 220:230 В; струм 

5А; потужність 1,1 кВт; частота обертів 2900 об/хв.) 
фільтр знезалізнення продуктивністю 2,2-4,4 м3/год, 
фільтр тонкої очистки (Юмкм); 
аераційна установка продуктивністю 5,0 м3/год;
контролер 2 од. потужність 39Вт; струм 0,6 Amax; Input Voltage 100-240 V.

- прилад обліку води типу КВБ -10, виготовлений 2011 року, заводський номер 
38567.

В ТОВ «Країна смаку» наказом № 15 - ОП від 18.06.2018р. створена служба охорони 
праці. Функції служби охорони праці покладено на інженер з охорони праці Еорчак Любов 
Петрівну. Наказом № 2 від 04.06.2018р. затверджено положення про службу охорони праці, 
положення про систему управління охороною праці на підприємстві, положення про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, положення про



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

Інформація про інструкції:
В ТОВ «Країна смаку» розроблені та затверджені наказом № 7-ОП від 04.06.2018р 

інструкції з охорони праці :
Інструкція з охорони праці № 41 для оператора очисних споруд, Інструкція з охорони праці 
№ 19 під час робіт з ручними інструментами та пристроями, Інструкція № 20 з подання 
першої (долікарської) допомого потерпілим при нещасних випадках на виробництві.
На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та інструктажів на 
робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з 
охорони праці, журнал перевірки, огляду та обліку 313, журнал обліку робіт, що 
виконуються за нарядами та розпорядженнями, журнал видачі та повернення 
спецодягу,спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:
В ТОВ «Країна смаку» згідно наказу № 2-ОП від 10.01.2018р. працівники які 

допускаються до заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
безпечних методів роботи( Протокол № 19). Розроблені програми та плани-графіки 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

Відповідно до наказу за № 2-ОП від 10.01.2018р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: директор -  Козачук Андрій Валерійович 
Члени комісії:
- Інженер з охорони праці - Горчак Любов Петрівна
- Майстер виробництва -  Аллахвердієв Абульфаз Сайяд огли

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

Голова комісії - директор Козачук Андрій Валерійович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 1404-43-18 від 06.04.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ,
№ 2744-159-18 від 22.06.2018р. перевірка знань з «Типова інструкція по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкція з організації ведення вогневих 
робіт на вибухонебезпечних об'єктах», «Правила техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць»

Члени комісії:
Інженер з охорони праці Горчак Любов Петрівна, перевірка знань з охорони праці, 

посвідчення № 4104-134-16 від 03.11.2018р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 2746-159-18 від 
22.06.2018р., перевірка знань з «Типова інструкція по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухонебезпечних об'єктах», «Правила техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць»

Майстер виробництва Аллахвердієв Абульфаз Сайяд огли , перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 929-36/4-17 від 30.06.2017р. виданий Рівненським ЕТЦ, посвідчення 
№ 2745-159-18 від 22.06.2018р. перевірка знань з «Типова інструкція по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкція з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об'єктах», «Правила техніки безпечної 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць»

Згідно наказу №10від 01.06.2018 призначено особу відповідальну за безпечну 
експлутацію очисних споруд генерального директора Козачука Андрія Валерійовича.

Працівники, що зайняті при видобуванні, транспортуванні та подачі води,



транспортуванні та очищенні стоків мають відповідну кваліфікацію, пройшли медичник 
огляд та психофізіологічну експертизу, висновки -  позитивні.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Згідно наказу № 18 від 27.06.2018р. працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям 

(костюми бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці комбіновані) та засобами 
індивідуального захисту (захисні каски,запобіжні пояси,захисні окуляри та респіратори) 
відповідно до особистих карток обліку та «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом дивідуального захисту».

Декларація зареєстрована ктів господарювання у
Територіальному органі Держпраці в Рівненській області

« у /  » ■ 20 ;р.

Г енеральний директор Козачук А.В.
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