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Відомості про роботодавця: ТзОВ «Радехівський цукор»
Місце знаходження юридичної особи: 80250, Львівська обл.., Радехівський р-н., с.Павлів,
пр..Юності,39
Місце проведення державної реєстрації: Радехівська районна державна адміністрація Львівської
області
Код ЄДРПОУ-36153189
Код КВЕД - 10.81 (виробництво цукру)
Укладено договір добровільного страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди з Центральною філією ПрАТ «УПСК» Серія 220/01
№047/026/0348/17 від 21 травня 2017 року строком на 12 місяців.
Генеральний директор-Сікорський Віталій Петрович
Місце виконання робіт: пр..Юності, 39 с.Павлів, Радехівського району, Львівської області.
Поштовий індекс: 80250
Тел./факс: (03255) 4-11-10
Я,Сікорський Віталій Петрович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання
наступних робіт підвиш,еної небезпеки:
1. Експлуатація обладнання, ремонт технологічного устаткування харчової промисловості
( п.б додатку 6)
2. Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, ш,о виконуються на висоті понад 1.3 метра,
крім верхолазних та скелелаз них, ш,о виконуються 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 ( п.7 додатку 6).
3. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд ( п.З додатку 6)
Та експлуатації ( застосування) машин, механізмів, устаткування для харчової промисловості ( п.2
додатку 7 Порядку, затвердженого ПКМУ № 1107 від 26.10.2011 року):
Бурякопереробний цех
1.

Бурякорізка - 1 шт. РигзсЬ- Німечина , інвентарний N 8076 (1986 р.в)

2.

Прес для віджиму жому - 2 шт ВаЬЬіпі, Італія , інвентарний N 9604, N9623 (2016 р.в)

3.

Пульповловлювач Коіо-5іеУЄ Р5 48 - 2 шт., Швеція,інвентарний N 9633 №9634 ( 2015 р.в)

4.

Грохот ГІсМх-8, Охі-М (ГВЧ-бІ)-І шт.інвентарний N 8025, Україна, ПК «ЛЕМЗ-ОГМК» (2014 р.в)
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6.

Цех газовапнякових печей

1.

Пісковідділювач - 2 шт. ПСЦ-25. ПС, Україна , ТзОВ «Смілацукорсервіс» інвентарний N 8995,
інвентарний N 8996 ( р.в.2015)
В цеху газовапнякових
печей 4 робочих

/

місця

2. Цех водопостачання та зовнішніх споруд
1. Компресор роторний ВР 46-6/1,6 - 1 шт., інвентарний N 9639, Україна , м.Суми
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ВНДІКОІУІПРЕСОРМАШ" ( р.в.2016)
В цеху водопостачання

та зовнішніх споруд - 4 робочих

місця

Жомосушильний цех
1.

Просіювач Сгуіос зі/іег тип 46-01 - 1 шт., Голандія, УЧупуееп ІпіегпаііопаІ В. V.
інвентарний

N 9032,

В жомосушильному
Продуктовий

(2015р.в.)
цеху 2 робочих

місця

цех

1.

Центрифуга ВМА 1750 - 2 шт.,Німеччина,ВМА,

2.

Підігрівник дифузійного соку туфельною

інвентарний N 14619, інвентарний N 14631

парою ПДСУ- 2000.00,

Україна, КЕМП «УТК»,(2016 р.в)
В продуктовому цеху з робочих місця
Всього 18 робочих місць в тому числі - 8 робочих місця на яких існує підвищений ризик
Всього задекларовано З будівлі.
В першому виробничому корпусі заводу розташовані: бурякопереробний цех,
жомосушильний цех, продуктовий цех
в другому корпусі заводу розташовані: мийне відділення, цех газовапнякових печей.
Окремо розміщено будівлю цеху водопостачання зовнішніх споруд.

Інші відомості.
На виконання законну України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2697-ХІІ ст..15
для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціальноекономічних і профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних факторів та
запобіганню нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям, у процесі виробництва у
ТзОВ «Радехівський цукор» була створена служба охорони праці де було призначено відповідальну
особу за службу охорони праці ( Радехівського підрозділу) інженера з кадрів та охорони праці
Лащук В.В. наказ №115 від 06.03.2017 р.
На виконання вимог Законів України « Про охорону праці», з метою профілактики
виробничого травматизму та пожеж, було видано наказ № 244 від від 28.08.2017 р в якому були
призначені відповідальні особи за охорону праці, безпечне виконання робіт, безпечний стан
обладнання, машин, механізмів, будівель, споруд, інженерних мереж, розробку інструкцій з охорони,
праці по професіям і видах робіт, проведення інструктажів ( первинного на робочому місці,
повторного, цільового, позачергового)

По бурякопереробному цеху - начальник зміни Саміло Андрій Васильович
По сокоочисному цеху - інженер основного виробництва Лоїк Василь Іванович
По продуктовому цеху - начальник зміни Ейсмонт Олександр Юрійович
Цех газовапнякових печей, жомосушильний цех та транспортно-механічний цех- інженер
основного виробництва Петкевич Юрій Романович
Теплоелектроцентраль, газовому господарству, по ремонту та експлуатації теплових
установок і мереж, справний стан та ремонт парової турбіни, живильних насосів, димососів,
вентиляторів,всього насосного парку ТЕЦ, очистку та ремонт парових котлів, ремонт
деаераторів, ХВО, ремонт та експлуатацію тепломережі, лабораторії ТЕЦ - інженер основного
виробництва Моранець Василь Ярославович
Цех електротехніки та автоматизації, а також відповідальний за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства, ремонту та безпечній експлуатації засобів КВПтаА,
засобів вимірювання - начальник зміни Янюк Тарас Олегович
По цеху водопостачання та зовнішніх споруд - інженер основного виробництва Нецик
Володимир Григорович
По допоміжній дільниці - інженер-стажист Шпур Надія Захарівна
По складському цеху - начальник складського цеху Лесняк Віталій Володимирович
По при заводському бурякопункту та сировинній лабораторії - Бацекало Леся Миколаївна
По засобах пожежної сигналізації і зв'язку - начальника відділу ІТ Мадярка Ігора
Михайловича.
У відповідністі з п.1.3.1 « Безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
відповідальною особою за справний стан і технічну експлуатацію електрогосподарства заводу
призначено начальника зміни Янюка Тараса Олеговича.
У відповідністі з п.4.2.1. систем газопостачання України особою, відповідальною за справний
технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства призначено інженера
основного виробництва - Моранець Василя Ярославовича.
У відповідністі з п.7.1.2. «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, ш,о працюють під
тиском», відповідальною особою по нагляду за технічним станом і експлуатацією посудин
призначено головного інженера Шостак Володимира ійосиповича.
У відповідності з п.9.1.1. (а) «Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних
котлів», відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію котлів призначено
інженера основного виробництва Моранець Василя Ярославовича.
У відповідності з п.7.1.1 (1) 2Правил будови та безпечної експлуатації посудин, ш,о працюють
підтиском» відповідальною особою за справний стан і безпечну дію посудин, що працюють
під тиском призначено в ТЕЦ призначено інженера основного виробництва Моранець
Василя Ярославовича.
Відповідальною особою за проведення вступного інструктажу з поступаючи ми на роботу на
підприємство ( постійно або тимчасово) та працівниками, які знаходяться у відрядженні на
підприємстві і беруть безпосередню участь у виробничому процесі призначено інженера з
кадрів та охорони праці Лащук Василину Василівну.
У відповідності з п.2.2.2.1. «Нормативні документи з питань обстеження, паспортизації,
безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель та споруд», особою відповідальною

по нагляду за станом і безпечною експлуатацією будівель і споруд призначено інженерабудівельника Бардахівського Олександра Борисовича.
Наказом № 57/1 від 10.03.2017 року було призначено постійно діючу комісію по перевірці
знань з питань охорони праці і пожежної безпеки в наступному складі:
Шостак В.І/І. - голова комісії
Семенина О.С - начальник виробництва, член комісії
ІУіоранець В.Я - начальник ТЕЦ, член комісії
Ткаченко О.В - головний енергетик, член комісії
Лащук В.В. - інженер охорони праці, член комісії
Посадові особи, які призначені в постійно-діючу комісію по перевірці знань з питань охорони
праці і пожежної безпеки, пройшли навчання в ДП «НКК АТВТ»Південатоменергобуд» ( витяг з
протоколу№б8-20-17 від 16.03.2017р.) та в Комунальне підприємство «Львівський навчальнометодичний центр з питань охорони праці» ( витяг з протоколу № 02-15 від 27.03.2015 р.)
Наказом № 112 від 19.04.2017 року затверджено «Положення про енергетичну службу ТзОВ
«Радехівський цукор»
Наказом № 103 від 12.04.2017 року затверджено « Положення про систему управління охороною
праці (СУОП) на підприємстві.
Наказом № 162 від 21.06.2017 року затверджено « Положення про порядок виконання робіт
підвищеної небезпеки, на які треба видавати наряд-допуск.».
Наказом № 129 від 12.05.2017 року затверджено «Положення про інструктажі, спеціальне
навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки ТзОВ «Радехівський цукор»
Наказом № 122 від 05.05.2017 року затверджено «Положення про навчання з питань охорони
праці для працівників ТзОВ «Радехівський цукор»
Наказом № 115 від 19.04.2017 року затверджено « Положення про організацію медичних оглядів
працівників ТзОВ «Радехівський цукор»
Наказом № 109 від 12.04.2017 року затверджено « Положення про службу охорони праці на
ТзОВ «Радехівський цукор»
Наказом № 111 від 12.04.2017 року затверджено « Положення про службу спостереження за
безпечною експлуатацією будівель і споруд на підприємстві ТзОВ «Радехівський цукор».
Наказом № 82 від 23.03.2017 року затверджено « Положення про розробку інструкцій з охорони
праці»
Наказом № 80 від 23.03.2017 року затверджено « Положення про забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
Усі працівники основного та допоміжного виробництва забезпечені інструкціями з охорони праці,
в установленому порядку пройшли інструктажі та перевірку знань з охорони праці.
Згідно норм забезпечені спецодягом, спецвзуттям,засобами індивідуального захисту.
На все обладнання є експлуатаційна документація.
На кожне робоче місце розроблені виробничі інструкції та інструкції з охорони праці.

Всі працівники забезпечені необхідним та справним інструментом, запасними частинами для
ремонту устаткування, машин та механізмів, а також виробничими інструкціями та нормативноправовими актами з охорони праці.

.2017 р.
Генеральний директор ТзОВ «Радехівський ц
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