
/1ода,гок 8

lto llорялк1,

(в pe,rraKuiT пос,l,анови I{абirtету Мiнiсгрiв YKpairrtl
вiд 7 лtоr,ого 20l8 р. Nч 48)

ДВКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питаIlь

охорони працi

Вiдомостi про робото/lавця :

оБ blto0,()

дJlя lорl4ди!lНоI особи : найменуваtl}lя lоридLItltrо'i особи, 1,1 ictlc,зttax11,1;liClll{я, lttl.t зt i,,tttо

iм'я,га по баr,ьковi керiвника, но]\4ер r,еле(lоrtу
r (]/lI'I l()Y, rlрiзвиrltс,

,t,erredlclt.r: 09З-

721-2,7 -|0

e-mai1 : andriykozachuk@tlkr. net

мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпекитаlабо експлуатацiI (застосуванI]я) машин,

механiзмiв, устатковання пiдвишеноТ небезпеки: PiBHeHcbKa обласr,ь. ГоIцаlлський район. ce.lto

Бугрин. вул. Князя Острозьtсого. будинок 32

llрожtIваIlня, рессrраrtiйнrлй troпle1-1 облiксlво'r' Kap,I K11 Il.]lal lIllKa tto.,lar Kill.

Iнформацiя про наявнiс,t,ь дого]]ору страхуваllItя ttивiltьttоТ вiдrtовiлаutьгtt-lсti ltерсл t1-1еt'iми

особами стосовно вiдшtсодування наслiдкiв можливоi tlrкоди прА,г кск Уlriверсzurьний поrriс>
(найменуван tlяr с,граховоТ ком панil',

к41l7553/З20 вiд 26.12.2019 року. ]'epMiH дii стцахового полiсу 12 мiсяцiв
cTpott лii с,грахового полiсу, rroMep i дата його вида,ti)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi добровiльний аУ;tи'l'Не

llt]ово/lився
(даr,а проведення аудrл,гу)

Я. генеральпий диреtt,гор Itозачук Агrдрiй IJarrepiйo ви ч
(прiзвише, iпл'я,гtt гtо баr,ьковi KepiBHrrKa rориличrrо)'особи. абсl (liзично'[ особи -

rr i;rпр1.Iсм rtя)

зtlltоtlо/]аt]с,гва з пи],аlIь охороilи праlli 1,а lIll()\,| ис:lоtltlТ безttсt<и tlii(.tiic t:}I,1K()Il|lllllrl ,l|1liих 
робi,l

iriдвип{еноi небезгtеки ,га/або сксIIJIуit,гall1ii (зас,rосуваttttя) l,illiих NlalJllllt. }lсхаIIi,lllirз. ),clttll(()I]zlltIIrt

tl i/_lвишlеноТ небезпеки :

- ЕlссuлyатацiяI усr,а,гковання Haпtlyl,tllt_l lttlllaд l000 Il (е.rIск'гDи'lllе YС'r'аТltОВаНltЯl

технологltI ня) (п.7

саме:

рок), lзиготовлеlrня. краIна виробник - Украiна:

краiIlа виробник - Украiгrаl



- комплектна трансформаторна пiдстанцiяr КТПГС-l0/0.4-630 кВА. заводський Jфl50.2008

року виготовлення. краТна виробник - УкраТна;
ТМ-630/10кВ. за виготовлення

KpaiHa виробник - Украiнаl

виробник - УкраТна;
- високово;rь,l,нi комiрки КQШlQ___б_ш_rшаво;tський Nqб/ц'2008 року виготовllеннlt. краТна

виробник - УкраТна:
_ вимикач наван,таження ВFItРд-030-10/630-4 щ,г.. заволський Ngб/н.2007 рок), виготовлення

краТна виробник - УкраТна;
- пlэохiднi iзолятори ИПУ-10/6З0 - б ш,г.. заводський Nqб/н.2007 року виго,l,овзrенняl" краiна

виробник - УкраТна;
_ опорнi iзолятори ИО-10 У3 - б шт.. заводський Ngб/н.2007 року виготовлення. краIна

виробник - Украiнаl
- розрядники РВО-10 - б шт,; заводський Nqб/н. 2007 рок}, виго,rовлення" краIна виробник -

Украiна:
-47 -05 кКолесник> ктпгс-1

Ng150.2007 porty виготовлення. к@
- повiтряна лiнiя 10 кВ вiд опори Nq19 Л-47-03 (Угольцi) до КТГIГ'С-10/04 кВ-бЗ0 кВд.

NЬ28б. 2007 року виготовленнд краТ.уа виробник - Ущ!41ц4
(найrurенуваrн llrl в l.tлу роб i,r, п iлв ll ще ttоТ небезt te t<t-l

,гаlабо машин, механiзмiв, ус,га,1,1(овання гtiдвl,tщеноi небезпеки,,гиtl або марка (за наявнос'r'i), номер партiТ, лата
вI,1го,говJIення, KparTHa поход)(енllя, яt<i виt<онуються таlабо ексIIлуатуlOться (зас,r,осовую'r'ься) без отримангlя

вiдповiдного дозволу)

кiлькiс,r:ь робочих мiсць 59. ), том},.tислi,гих на яких icHyc ttiдвищений ризик - 3
кiлькiсть робочttх Micl_tb, у,гому чt.lслi ,гих, на якttх icHyc пiлвлtшений рлlзик виникнення травм

Адмiнiс,гративно-гlобу,гових примiщень - 9
булiвель i спорул (примiщень), виробнич1,1х об'сttтiв цехiв, дiльнl.tць, cTpyктypHlrx пiлрозлi.lIiв)

Iншi вiдомостi
Згiдно вимог cTaTTi 13 Закону УкраТни <l1po охорону прачi>) та вимог нормативно-правових

aKl,iB до нього, rra ТОВ <Краiна Смаку> с,гворено вiдr'овiднi служби i призна.тенi посадовi особи,
якi забезпеLIують вирiшення конкретних питань безпе.lного ведення робiт та охорони працi на
виробниrдтвi,

Загальне угlрав;riння oxopoнoro працi здiйснк,lс генераJ,Iьний директор ТОВ <КраТна Смаку>
Itозачук Андрiй Валерiйови.т, Ifаказом Ng 1-ОП вiд 03.01.2020 року затверджено <Поло>ttення про
сис,гему упрtrвлirтняl охороl{ою працi>,

На гliдгlрисмс,гвi рtlзроблене та функшiонус: <Ilолоiltегtня IIро Iloprlltoк lIровелеt{tIя навчання i

перевiрки знань з tIt,ITaHb охорони прачi>. flaHe ttorlo)t(eнHя ,]а,Iвер/.tжено наказом Г'егtерального

директора Nb 2-ОГI вiд 0З.0l .2020 року.
Г'енеральним директором затверджено гlере,гriк irrс,грукчiй з охорони llрацi. IЩо дiют,ь на

пiдприемствi - наказ N9 10-ОП вi.ц 10.01,2020 року,
Виданий наказ N9 12-ОП вiд 10.01 ,2020 року <Г{ро створення KoMiciT з перевiрки зHaFIb),

Прачiвникам при прийомi на робо,гу i щорiчно проводиться навчання ,га перевiрка знань з

питань охороrrи прачi з оформленням протоколiв, При прийомi працiвникiв на роботу :]

пiдвиrценою небезпекою (або там де с потреба в професiйному лоборi) проводити стах(ування.
З оформленнrIм ,га у встановленi термiни працiвникам проводиться встугlrтий, гlервинний,

повторrтий та позаIlлановий iHcTpyKTaxti.
Вiдповiдальним :]а електрогосполарство при:]наLIено енергетика Кур'ят Анатолiяl ltузьп,lовича,

який пройшов llepeBipKy знаrrь :з електробо:]пеки (група з електробезпеки V) i логrупIетiий до

роботи в електроустановках напругоtо /-{о i ви1ltе 1000 В, гlосвiд.тенrlя Nsl8З9-57-18.



IJa пiдприсмс,rвi е в наявносl,i та ведlrli,gо, Журнал реес,грачii вступних iнструктажiв з

пита}Iь охорони працi; Журнаr peecTpauii iно,трук,гажiв з питаtrь охорони llparii гIа робочсlму Micui;
Журнал peccтpauii iнструкцiй з охорони працi; Журrlал об-гriку tзида.ri illcTpyKrtiй з охороIIи праlti;
ЖypHa,lI облiку робiт, що виконуIотьсrI за нарrIдами та розпорrIд)(еннямиl Журпа,ч tlерiоди.ltiсlго

оI)Iяду тари; Журнал оl,ляду елемеI1,1,iв clrcltialI1,IIиx cTpaxyl]aJtbt,tttx засобiвl )Kyplra:r об.lriку 'га

зберiгаI,Iня засобiв iн.,tивiltуаlьIIоl,() l]|l\ис l,\/ t l t l r t t l i,

В товаристlзi наяrзнi r,ехltiчlti зtзi,t,и llpo lIp()I}c,|lcIlIlrl tlltttlltlбy,l;aIll, cjIcI(,1,1l(ltlCt'lta,,(Itiltttrя К l'l l

286,та KTll - 150, (rlро,гоколи Bl'tпlipIoI]ilIIIlя olI()l])1 рtlз,гitсаltltя clp),N4\/ IIа осIIоI]IIих,}а,]сl\{.,II()Iзlt,t[tх i

зазсмленнях магiстралей i устакуваIIIIя N91384, N9lЗ74 Bi:t 16,09.2020l гlротокоjll4 l]ипробуваtlIIяt

шiдвиltlегlою нt}пругс)rо N1386, N91376 вiд 16,09,2020; протоколи виtlрсlбуваIlнrl lpaHct}opMa,r,opiB

Nа1385, N9lЗ75 вiд 16.09.2020; про,r,околи ревiзiТ та регулюваLIIIя вимикачiв IIаваIIта)I(еIII{я,гtt

1lоз'сдtlува.tilз NslЗ87, Ns1377 вiд 16,09.2020; протоколи виtIробування lliдlвишtсгtс)lо Ilitllpy1,oIo

N91388, М1378 вiд l6.09.2020; протоколи випробування пiдвищетrоIо напругоIо Ng1390, N9lЗ80 вiд
16.09.2020), та наявнi паспорти на основне елеtс,грообладнання lIонал 1000 В,

Комплексне технiчне обслуговуванFIя електрообладIIання i мереж понад 1000В здiйснtосться
1-Ill ACII <Iнформ CepBic Експрес> вiдповiдно до договору Nл008/15 вiд 30.07,2015 р,

Створено та затверджеIIо постiйrIо дiточу lcoMicito з перевiрtси зIIаIIь з гIитаIIь охороIlи lrрацi,
в складi :

]'о.tLоtзсt l;o.1,ticii - ?eIlep(l.|llэltuй dttllal;пtcl1l Kola,t)lt; Attdpitt I]а,,tе]liйоrltlч, IIpoйrlItttз tttttз.Iаttнlt i

l]иявив гlо,rрiбпi зпаrIIIя заI(()IIо]lавIIих аt<,гi rз,l ()х()lrоIlи rrpatti, IIit/llAlIIlrl /(()McrtIlt]lI()I itl.}ll()моги
tlотерttiлип,l, гit,iснlt lrраrцi та сJiсl(tllrlбсзltсtси. lltlсtзi.,t.lсttttя M1,5(l5-(l1-20. rrpo,гtltttl:t lзi,,t l8.09,2020

року Nл61.
11ройшоrз HaBLIaIIIl11 itзияlвI,1tз rrclrpiбlri 1}IIaIllIrl <<Ilpatlll;r oxopoIIll rIpalli lti,,l ,lilc робсlr,и з

iHcTpyMeHтoM та гIристроrI\4и), кГIрави:t oxopoIIL{ rlpaui triд ,ttlc викоIIаI]IIя робiг tla висо,гi>>.

кIlрави.ll охороIIи працi tliд час Billl,l,aжlIo-po1]l]tllt,I,zl)l(yl]ajll)IIиx робil,>. кIlравилt охоllоl{и ltpalli ttit

автомобirlьному транспортi>, <ГIравил охороIjи працi для працiвникilз м'ясогIерсробних t]exiB>>.

Ilосвiд.tенrrя ЛЪ 1 565 -61 l б -20, про,гоtсол вi,ц 1 8.09.2020 року Nлб 1 /б.

Пройrrrов навчання i виявив потрiбнi знанFIrI кПравил булови i безпечноi ексrtлуатацii
llосудин, tllo працIоlоть пiд тиском). Посвiдчення ЛЪ1821-124-18, протокол Bizt 14.05.20l8 рок1,
N9124.

11ройшов навчання i виявив потрiбнi знання <ТиповоТ iнструrсцii по органiзацii безпе.IFIого
IIроведення газонебезпеLIних робiт>. <Iнструкцii з органiзацii безttечного ве/]еIlня воI,rIевих робi,r,
на вибухопоrкежонебезгlечних об'сктах), кIlравил техtliки безпеки llри експлуатаlIiТ сист,ем
водопостаIIаIII{я та водовiдвеllеIILIя насслсних Micllb>, кПраlзи.lr бу,l1оtзи i безttе.лtttll сксtlлуа,rаlliТ
tРреонсlвих хоJIоl(иJlьIIих ycTalIol]ol()). llocBirl,tcttlrя N92744-159-18, ltро,гоlссl.;l tзijц 22.06.201[3 року
N" 1.59.

ГIройшrов l]ill]IIaIIIlrI ttерсlзi1,1l<tl зllilllь ,t cjIcl(tlloбc,зttct<l,t (t,1-11,11u ,] с,lсI(Iр()бс,зtlсtси IV).
ttосвiдчеriлrя Ns3141- l02- 14. l{aт,a пеllеtзiрки l [i,09.2020 poKl,.

АллLсtхrзерОiсв А(lу.чбQlаз СайяО o;:.LLt п,lайс,r,ср l;tлробttиtцt,ва. IlpoliIIl()lj Iti,tl]llitlIllrI itзttltlзtлtз

потрiбнi зI{ання зАitонодавтrих aKTiB з охоl]оFlи гtllаtцi, 1-1allaHiIя l1oMe/IиLIHoT /ltlгtсlп,ltll,и пtl,t,ерtli.rtим.

t,it-iсни працi та елек,гробезпеки. IlосвiдчеItrrя Nc 1 553-б l -20, tlpoTottoлl Bi/,{ 1 8.09.2020 року Nч61 .

ГIройшов навчання i виявив по,rрiбнi знання кIlравил охорони rrpaui ilil{ час робсl,ги з

iHcTpyMellToм та IIристроями), кПрави;r охороrtи прачi ltiд час виконаннrI робir на висо,t,i>,

<ГIравил охорони гrрацi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт>, кПравил охорони прачi на
автомобiльному траI]спортi>, <Правил охорони працi для працiвниtсiв м'ясопереробних rlехitз>.

Посвiд.lgllгrя Ns1 55з-6|lб-20, протоlсол вiд 18.09.2020 року Nч6l/б.
Пройшов навчаI]ня i виявив потрiбнi знаннrI <ТиповоТ iHcTpyKrliT по органiзаlliТ безпечtiого

llроведенпя газоttебезllеLlних робiт>. кIrrструкцii з орL,анiзацii безгlе.Iного l]едення tsоl,l{еl]их робir,
на вибухопоlкежонебезгtечних об'сI{L,ах), кllрави.lr,гсхгtiки безгtеки 1,Iри експ:tуатаrlii сио,I,ем

1]одопостаIIанI]я та Bo/loBillBelleнIIя IIасслеI{их r,lictlb>, <<IIравил бу.ltсltзи i безпе.лttсli' сксlrлуа,гаlliТ

фреонсlвих хо_rIо/_IиJIьIlих ycTalIol]сlK). lIосвi.)ltlсIlrrя Ng2745-159-1t]. ]Ip()1,oK()jI Bi;r 22.()6,2()ltl року
Ne1 59.

Ilройшов I]авчаl{IIя i виltвlлв rrolpiбrri ,tllillltlrl <<ll1lаtзи,r ()x()p()ll1,1 rtpatti tti.l ,tltc ll()б()lll t

iгtстlэумеtт,tом та l1рис,l,роrlми), <<Ilpatзt.t';t ох()l]()liи ll1lirtцi tti.,l Lli,lc ljиl(()lIilllIlrt рtlбit ttit llI.tctlli,,,



(Правил охорони працi пiд вантаittно-розванта)Iiуl]аJIьних робiт>, кIlравил охороlIи rlparti на

автомобiльноN,Iу транспортi>, кПравил охорони працi лля працiвниttiв м'ясопереробних цехiв>,

Посвiдченrrя Ns1 55З-61lб-20, протокол вiд 18.09.2020 року JФ6l/б.
11ройшrов навчання tlеревiрки знань з електробезпеlси (група з електробезпеtси III,

tlосвiдчення Jф2821 -78. Щата перевiрtси 1 8.09.2020 року.
I{овсtltьчук Аttсtпlо,цiй Йrcксiйовtlч - завiдуючий господарOтвом, ПройIшов I]авLIання i lзиявив

по,грiбнi знання законодавLIих актilз з охорони працi, IIalIaHHrI l{омедич}{оi l(опомоги гrотерttiлим,
гiгiени прачi ,га електробезпеtси. IIосвi,,tчеIlrIя J\Ъ1 564-61-20. про,гоt<о.it Bi.t{ 1 8.09,2020 року Nl61 .

11ройrrtов IIавча}I{i{я i виlttзиlз lioтpiбrri зlIаilIlIя к1-11lаlзи.lt охороIIи праtti lli,1,1 .tac роботи з

iIIс,груп,Iсlt,гоN4 ,га прLlс,гроями). к[[рави;t ()хоl]оlIи rrllаlцi lli;t (Ialc l]иl(()IlitIltIrr робi,l ttit tзttсtlt i>,

<ГIрtiвил охоl)оIIи rrpaui lti,l(,lt,lc l]iilI1,iiжIl0-pOзt]tll1,Iari),Iiiljlllllиx 1lобi,r>. <<lIраllи,lt ()x()p()II1,1 lt1:lttlцi tta

автомобi.;rьI]ому,граrIсttоlэтi >, <<[IpaBl.t:t ()х()l)()liи lt1l.tlli .,t:tя tl1-1lttlitзttиtcilj \{'r]c()lIcpcptlбtttlx ltcxiB>>.

Посвiдчегlгrя Nc 1 564-61 l б-20, про,гоrсо:r rзiд 1 t].09.2020 ptlK1, Nб 1 /б.

Пройшов навчаI,IнrI i виявив потрiбгri знttlIIIя кIIрави.lr безttеки сис,гем l,ilзогI()с,гаtltttIня),
кГIрави:r булови i безгIе.tноi еlссп:rуатацiТ посудин, Iцо IIрацюIо,I,ь гtiд,гиском>. Ilосвiдчення Ng2379-
]2-|8, пр0,1,окоJI вi.ц 08.06,201 8 року ЛЪ72.

Працiвникi, яtсi вiдповiда:rьгIi за виконання робiт, гtiдвищеноi небезгtеltи, виllаlоть tltiрrlли-

допуски iз ресстрашiсtо у встановленi журнали.
Працiвники забезпеченi засобами iндивiдуального захисту - спецодягом, спецвзуттям,

захисними окулярами, дiелеlстричними рукавицями, дiе:rектри.Ittим взуттям, покажчI4ками
напруги, дiелектричними штангами, iHcTpyMetlToM з iзолtовальними рукоятками. I]идача
tIрацiвникам i повернеLIня ними ЗIЗ облiковусться в особис,гих карl,ках облiку сгtецiаrьlrого оltrlгу,
сtrецiального взуття ,га iнrших засобiв illлиlзiдцуа:rьIlог() зtlхистy вс,гаIIовлеlrоI (lорми.

ff:t.lt tlиtсонання 1lобi,t, tlilltiиrцеltоТ l,tсбсзtrеки tliдttрисN4с,гво мас N4а,],ерi;iльtltl-t,схtli.lrtl, базу
I]&l]I]оJIll1lо-метOдtиIIного забезгtс.tсtt t tlt. l lol)]vItl l 1.1 B lIt.l- 1Il)a]]o l]y ,I,tl ,гcx 

I ti.l tl), (eKct I:tlra,t,altiйr ly)
21сltсуменr,ацil<l лJlrI ,га ексtlлуа,r,ацii' Nllllll14ll. .rlcxl,tttiзMit]. )/c,I,it,1,1((,)BiiIlllrl lti,,ltlиtltctttli tlсбс ltlеttи,
УкомtlлектоваI{е II1,1,а,гом ltраllitзtlиl<itз вi,lltlоtзi,l(lIих Il1lоt]lссiй i rtrзa.;ritlliKartii.l.

пl41,аrlь охороllи праrti, е

пл a,t,ep ia:,t bHo-r,extt iч гrоi б
тartiйHoT докумен,t,аtti'i, засобiв itt,,tl.rBijtya,ltbtloI,o захt.lс,гу, I]opN,Ia,гlJI]lI(1-1tpaBoBtli'r,a

забезttечення)

l\,_B. Козач),к_
(нiцiали r.u прi.uллф -

q2020

f{екларацiя
органi Щержпрацi

заресстрована у rKypHzuri облiку суб'ск,riв господарюваIIItrI у територiЕtJll,}Iом}
20_ р. Nл

ексrtлуатацitо (застосування) маrлиrl. мсхаrliзпlitl. )сгаl,коl]аI{Ilя rtijtв1,1Itlсttсtl'ttсбсзrtскr,t.

2, Ресстрачiйt,rlлй номср облiковоl'каргки плаlIlиl(а ttода,l KiB не tаtнаlIасться t|liзtt,tttипtи tlсобамtt. ltKi ,tс1,1сз

своТ релiгiйrri tlереколtанrtя вiдмов.ltяю,гься Bi/t йоt,о гrрийня,t-гя l,a rtовiдоNlиJIlI Ilpo tlL, вiдгltlвiлному opI,aIly
державноi податковоТ служби i мають вiлмiтку в паспор,гi

{fоdаmок 8 в реdакцiI Посmановu КМ М 48 Bid 07.02.2018
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