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відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Фермерське господарство «Еліта» Ломанюка
ВолодимираМиколайовича с. Грабовець, Немирівський район, Вінницька область
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця:

_

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 20082945

прізвище, ім'я та, по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер облікової картки платника

Код виду діяльності згідно КВЕД 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису),
бобових культур і насіння олійних культур.
податків ( не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

Ломанюк Володимир Миколайович - Голова ФГ
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

тел. (04331)-51-2-46, моб. 067-443-68-14 е-таіі: аагое1а1оп@икг.пе1:
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

В інницька область, Немирівський район, с. Грабовець__________ _________________
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 відшкодування наслідків можливої шкоди
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Я , Ломанюк Володимир Миколайович
(прізвище,

ім'я

та

по

батькові

керівника

юридичної

особи

або

фізичної

особи

-

підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка

вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

небезпеки:
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

на висоті понад 1,3м, крім робіт верхолазних та скалелазних, що 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.
7 робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
слюсарі з ремонту автомобілів - оператори сушильних установок - 2 робочих
місця (2 чол.);
водії автомобілів, у тому числі спеціального, вантажністю 3 тонни та більше ’
робочих місця (2 чол.);
електрогазозварювальник - 1 - робоче місце (1 чол.);
трактористи - машиністи сільськогосподарського виробництва - 2 робочих місця
(2 ЧОЛ.).
р адмішстпгпрімих послуг
Будівлі та споруди: склад №1 - 443,6 м2, зерносклад на току №2 - 756 м2, адміністративна
будівля (контора), господарські приміщення (будинок механізатора) - 155,3 м2, склад №3
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- 420 м2, майстерня - 180 м2, що знаходиться за адресою: с. Грабовець, Немирівський рон., Вінницька обл., (які знаходяться на балансі господарства) двері - металічні, вікна
металопластикові
в
господарських
приміщеннях,
інженерне
обладнання
електропостачання. Мережа внутрішнього освітлення зерносховища виконана в
вибухозахищеному виконанні. Силова електромережа та розподільчі пристрої
знаходяться на зовнішній стороні складу. Приміщення знаходяться в задовільному стані.
Для забезпечення робітників санітарно-побутовими приміщеннями використовуються
спеціально обладнані господарські приміщення, які надаються замовником на об’єкті.
Інші відомості:
Голова ФГ - Ломанюк В.М.пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
(прізвище, ім ’я по батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

Законодавства
України
з
охорони
праці:
Правила
охорони
праці
у
сільськогосподарському виробництві: Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна: Правила безпеки при зберіганні,
перевезенні та застосуванні СДОР (Посв. №18-ОП/11 від 07.07.2016 р., Прот. №18-ОГО.
видав «Вінницький НКК ЖКГ», Правила безпеки систем газопостачання, ( Прот.№16-ОІІ
від 02.06.2016 р.), видав «Вінницький НКК ЖКГ». Допущений до роботи в
електроустановках напругою до та понад 1000 В (ІІІгр.) в якості адміністративнотехнічного персоналу ( Посв.№24-19-ОП від 26.07.2016., Прот.№19-ОГО, видав
«Вінницький НКК ЖКГ». Чергову перевірку знань з електробезпеки (ІУгр.) провів
«Вінницький НКК ЖКГ», ( Прот. Від 03.11.2016 р.)
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу
_з питань охорони прац, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з
питань охорони праці.
Ломанюк Є.В. - заступник голови (інженер з ОП), наказом Голови ФГ №165 від
30.09.2016 року призначений відповідальним з питань охорони праці по господарству.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання із Законодавства України з охорони праці:
Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві; Правила техніки безпеки
і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та переробці зерна; Правила
безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР (Посв. №18-ОП/12 від
07.07.2016 р., Прот. №18-ОГО, видав «Вінницький НКК ЖКГ», Правила безпеки систем
газопостачання, ( Прот.№16-ОП від 02.06.2016 р.), видав «Вінницький НКК ЖКГ>
Допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В (Шгр.) в якості
адміністративно-технічного персоналу ( Посв.№19-ОП/24 від 26.07.2016., Прот.№19ОП), видав «Вінницький НКК ЖКГ». Чергову перевірку знань з електробезпеки (ІУгр.)
провів «Вінницький НКК ЖКГ», ( Прот. Від 03.11.2016 р.) В.о. інженера по охороні
праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Відповідальна особа за слюсарів, водіїв, електрогазозварювальника та
трактористів-машиністів є відповідальний по Охороні Праці, заступник голови ФГ Ломанюк Є.В. (Посв.№19-ОП/24 від 26.07.2016., Прот.№19-ОГО.
Наказом Голови ФГ «Еліта» Ломанюка В.М.
162/3 від 25.07.2016 року введено
в дію наступні положення:
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці»;

- «Положення про постійно-діючу комісію з питань охорони праці»;
- «Положення про безпечну та надійну експлуатацію будівель і споруд»;
- «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників»;
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
- «Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт із підвищенною
небезпекою»;
- «Положення про порядок виконання робіт із підвищенною небезпекою».
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок
роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. На
підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Електрогазозварник - Ломанюк В.М. - пройшов навчання і виявив потрібні знання та
допущений
до
виконання
робіт
підвищеної
небезпеки;
виконання
електрогазозварювальних робіт (Посв.№4.12-Р від 28.07.2016.), видав «Вінницький НК \
ЖКГ»; Допущений до виконання електрозварювальних робіт по обслуговуванню
електрозварювального обладнання (II гр. допуску до 1000В з електробезпеки).
Слюсарі з ремонту автомобілів - оператори сушильних установок - Синенький П.М.,(
Посв. №1186), Касіяненко М.М. ( Посв. №1185) - пройшли навчання в ДП «Навчальновиробничий комбінат» «Да-Допомога» і виявили потрібні знання та допущені до
виконання робіт по обслуговуванню зерносушарок, що працюють на газовому паливі,
(Прот. №268, 268/1 від 10.10.2014 р.);
Чергову перевірку знань з охорони праці та електробезпеки в обсязі виробничих
інструкцій провів «Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального
господарства», (Прот. №12-Р від 28.07.2016 р.).
Касіяненко М.М.- пройшов навчання в Професійно-технічному училищі №10 м.
Немирова і здобув професію муляра III розряду ; лицювальника-плиточника IV розряду;
штукатура IV розряду.
Водії автомобілів, у тому числі спеціального, вантажністю 3 тонни та більше
Годованець О.Г.,( Посв. ВІА 203567), пройшов навчання в Брацлавській середній школі
№ 2 та отримав навики водіння транспортними засобами кат. «С» (Прот. №4 від
24.05.1979 р.,Свід. №143197), пройшов підготовку водія кат. «Е» в військовій частині №
96735 (Свід. №571 від 16.08.1982 р.).
Лісовський С.В., ( Посв. ВХТ 403004) - пройшов навчання в Брацлавській автошколі
ДОСААФ та отримав навики водіння транспортними засобами кат. «АВС», «Д», (Свід.
ОС №057697 , Прот. №1 від 3 лютого 2003 р.), пройшов підготовку водія кат. «Е» в
Брацлавській автошколі ДОСААФ (Свід. ОС №057701, Прот. №4 від 2 квітня 2003 р.).
Трактористи - машиністи сільськогосподарського виробництва - Гринчук В.В.,( Посв.
АБ 041085),видано Уманська ІДТН 15.06.2009 р., Ломанюк В.М., ( Посв. АА №382235,
Прот. №20 від 04 липня 1983 р.) -видано Атестаційною комісією районного управління
сільського господарства.
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом Голови ФГ «Еліта»
Ломанюка В.М. №105 від 12.11.2016 року введені в дію наступні інструкції:
- інструкція вступного інструктажу з охорони праці №1;
- інструкція з охорони праці для бухгалтера і працюючого на ПК №2;
- інструкція з охорони праці для директора підприємства №3;

ч

- інструкція з охорони праці для директора підприємства №3;
- інструкція з охорони праці для водія автомобіля, у тому числі спеціального,
вантажністю 3 тонни та більше №4;
- інструкція з охорони праці з електробезпеки для робітників і службовців №5;
- інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки у приміщеннях №6;
- інструкція з охорони праці для Тракториста - машиніста сільськогосподарського
виробництва №7;
- інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту автомобілів - оператора сушильних
установок при роботі з електроінструментом та ручними електричними машинами
№9;
- інструкція по охороні праці з надання (долікарської) допомоги потерпілим при
нещасних випадках №10;
- інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті №11;
- інструкція з охорони праці для охоронника №12;
- інструкція з охорони праці для комірника №14;
- інструкція з охорони праці при виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт
ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. №15;
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням шкідливих речовин
ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. №16;
- інструкція по охороні праці для електрогазоварювальника ФГ «Еліта» Ломанюка В.М.
№ 17 .
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання
працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за
певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території
підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника
Чи виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій та технологічної
документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог
безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємсті
виготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони с
обов'язковими
для
дотримання
працівниками
відповідних
професій
або
при виконанні відповідних робіт на підприємстві.
Інструкції містять такі розділи: відомості про підприємство; загальні положення;
вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи; вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Інструкції, які введені в дію , зареєстровані в.о. інженера з охорони праці
Ломанюком Є.В. в журналі реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані
працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці під час проведення первинного інструктажу.
Інструкції містять тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких
обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог розглядається, як
порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно
з чинним законодавством.
___
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З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу
незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади проводиться вступний інструктаж.
Вступний інструктаж проводиться в.о. спеціаліста з питань охорони праці за
розробленою, з урахуванням особливостей виробництва, програмою вступного
інструктажу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття
працівника на роботу.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на
робочому місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на фермерське господарство;
який переводиться з одного структурного підрозділу фермерською
господарства до іншого;
- який виконуватиме нову для нього роботу;
відрядженим працівником іншого підприємства, який бере’ безпосередню
участь у виробничому процесі на підприємстві.
Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з
групою осіб одного фаху за діючими в ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. інструкціями з
охорони праці відповідно до виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим
працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і
змістом переліку питань первинного інструктажу.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці,
а також при внесені змін та доповнень до них;
- при заміні або модернізації устаткування, приладів та інших факторів, що впливають на
стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці, що
призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів - для робіт з
підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при ліквідації аварії або стихійного лиха;
- при проведені робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряд-допуск,
наказ або розпорядження.
О бсяг і зм іст ц іл ьо во го ін стр ук таж у ви зн ачаю ться залеж но в ід виду робіт, щ о

ви конуватимуться.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться
безпосереднім керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у
«Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються,
прошнуровуються,
скріплюються печаткою ФГ «Еліта» Ломанюка В.М.
Працівники ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. забезпечуються згідно норм безкоштовно
спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. Видано наказ «Про забезпечення засобами
індивідуального захисту працівників ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. № 162/10 від
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Працівники ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. забезпечуються згідно норм безкоштовно
спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. Видано наказ «Про забезпечення засобами
індивідуального захисту працівників ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. № 162/10 від
05.08.2016р. із затвердженими переліками. На всіх працівників ведуться особові картки
обліку видачі і списання засобів захисту.
Всі працівники Фермерського господарства своєчасно забезпечуються необхідними
засобами індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог
Колективного договору ФГ «Еліта» Ломанюка В.М.
Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем’янок, запобіжних
поясів, підмостів (риштувань), які у встановлені терміни проходять випробування та
огляди, перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, підмостів (риштувань), стрем’янок, запобіжних
поясів по кожному цеху, які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця № І,
та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких робіт
(таблиця №2):
Таблиця№1
Найменування

кільсть
(шт.)

Приставні драбини Зм.

1

Приставні драбини 5м.

1

Стрем’янки

2

Запобіжні пояси

3

Огляди,
випробування (дата)
огляд
випробу
вання
Прот. № 3 від 19.02.2016
19.02.16
19.02.2016
19.02.16
Прот. № 3 від 19.02.2016
19.02.2016
19.02.16
Прот. № 3 від 19.02.2016
19.02.2016
19.02.16
Прот. № 3 від 19.02.2016
19.02.2016

Протокол
випробування,
огляду

Таблиця №2
№
п/
п
1

Посада

2

Водій

Слюсар
(
зерносуш арки)

Назва 313

оператор Костюм х/б
Окуляри захисні
Рукавиці х/б
Костюм х/б
Ж-ти сигнальні

Кіл-ть

2 шт.
2 шт.
4 пари
2 шт.
2 пари

а

\
3

Електрогазозварювальник

Костюм х/б
Куртка ватна
Штани ватні
Чоботи робочі
Черевики
Чоботи гумові
Ж-ти сигнальні
Каски захисні
Окуляри зах-ні
Д/е. рукавички
Сумки монт - кі
Рукавиці х/б
Діелектричні боти
Захисні маски

2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пари
1 пари
1 пари
1 пари
1 пари
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 пари
1 пара
2 піт,-

4

Тракторист-машиніст

Костюм х/б
Окуляри захисні
Рукавиці х/б

2 шт.
2 шт.
4 пари

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки, плакати та знаки безпеки в
кількості 8 шт.
Працівників ФГ «Еліта» Ломанюка В.М. також отримують мийні засоби, за
рахунок підприємства.

Нормативно-правова база:
1. Закон України « Про охорону праці».
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та
перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. НПАОП 64.2-1.06-98 «Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку
і проводового мовлення».
7.НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу,спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
8. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
9.ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
Ю.ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».

9.ДНАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом
га
пристроями».
Ю.ДНАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
11. Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню
та переробці зерна НПАОП 15.0-1.01-88
12. Правила ОП у с/г виробництві. НПАОП 01.1-1.01-00

Ломанюк В.М.
(ін іц іали та прізвищ е)
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