ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця ПУАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРОСТЯНЕТТЬКИЙ
М ’ЯСОКОМ БІНАТ», вул. Симона Петлюри, 10. м. Івано-Франківськ, 076005
зареєстроване в Реєстраційна служба Івано-Франківського міського управління
ю стиції в Івано-Франківській області
(для юридичної особи: найменування

__________________________________ 00443128______________________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

_______________________10.11 Виробництво м ’яса_____________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД),

____________ Левадін Віктор Володимирович______________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

1.

24300 вул. Соборна, 16, смт Тростянець, Тростянецького району.
Вінницької обл.___________________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпек

аміачно-холодильні установки.автокран.електронавантажувач.ліфт.газоелектрота/або експлуатації (застосування) машин,

зварювальні роботи,зберігання балонів.
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про
відшкодування

наявність

договору

страхування

наслідків
можливої
(найменування страхової

шкоди
компанії,

цивільної відповідальності

перед

третіми

особами

стосовно

__________________________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я*. Левадін Віктор Володимирович,
(прізвище, ім'я та по батькові юридичної особи)

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки:
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу
1.Експлуатація,обслуговування,ремонт технологічного устаткування переробної
промисловості.
Кількість робочих місць,в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення
травм.
Експлуатацію,обслуговування,ремонт машин,механізмів та технологічного устатку
вання переробної промисловості здійснюють 12 чоловік (всього на підприємстві працює
143 чол.):
машиніст аміачнохолодильних установок-5 розряду-1 робоче місце(7 чол.);
автокранівник - 1 класу - 1 робоче місце( 1 чол.);
водій електронавантажувача - 2 класу - 1 робоче місце (1 чол.);
провідник ліфта - 3 група електробезпеки - 1 робоче місце( 1 чол.);
електрогазозварник 6 розряд - 1 робоче місце( 1 чол.).
завідуючий складом - 1 робоче місце (1 чол.).
Вищевказані роботи виконуються в підрозділах ПАТ «Тростянецький м’ясокомбінат» який
знаходиться за адресою смт.Тростянець„вул.Соборна,16.
/
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ВІННИЦЬКА Й ЇС Ь К д ? ~
Центр адміністративних послуг ,
«Прозорий офіс»
адміністратор

Костюк Ольга ПавлШ

Машини,механізми,устаткування підвищеної небезпеки,їх марка,номер партіцдата
виготовлення,країна походження,які експлуатуються без отримання відповідного дозволу:
Компресорний цех:
І.Компресор -5ВХ350,завод «Компресор»м.Москва,1976 рік,зав.№76033;
_2.Компресор -АУ200,завод»Компресор»м.Москва, 1972 рік,зав.№78;
3. Компресор -АУ200,завод»Компресор»м.Москва,1967 рік,зав.№48;
4.Компресор - 5ВХ350,завод»Компресор»м.Москва,1976 рік,зав.№76253;
5.Компресор- АУ200,завод «Компресор» м.Москва,1975 рік,зав.№100;
6.Конденсатор-КТГ250,завод»Хіммаш»м.Коростень,2014 рік,зав.№7;
7.Ресівер-3,5РОВ, п/я 8136, м.Уфа ,1981 рік,зав.№31403;
8.Насос -ХА 45, ОАО Гродно,Білорусь 1982 рік,зав.№6427;
9.Насос- ХА 45, ОАО Гродно,Білорусь 1982 рік.зав.№6340:
ІО.Насос- ХА 45. ОАО Гродно.Білорусь 1981 рік.зав.№5725.
Транспортний цех:
1.Кран автомобільний, 16 т.на шассі КамАЗ-53213 з гідравлічним приводом КС-4572А,Галічский
автокрановий завод, 1991 рік,зав.№24;
2.Електронавантажувач-Е-205У 1,1,»Балканкар»,Болгарія, 1978 рік,зав.№0989.
Холодильний цех:
І.Ліфт вантажний,»Ліфтмаш» м.Свердловськ,1991 рік,зав.№135.
Будівлі та споруди (приміщення),виробничі обєкти (цехи*дільннці,структурні підрозділи):
Всі
будівлі та споруди знаходяться
район,смт,Тростянець,вул.Соборна, 16.

за

адресою:Вінницька

область,Тростянецький

Виробнича будівля компресорного цеху- прямокутної форми,одноповерхова,рік побудови1963,площа забудови - 864 м2,будівельний обєм -4147,2 мЗ,виробнича площа- 764,2 м2,площа
побутових приміщень-42,5 м2,основа фундаментів-намитий 2- метровий шар піску,фундаментистрічкові бутобетонні,стіни-цегляні,несуча конструкція,покриття-збірні залізобетонні панелі по
збірним залізобетонним фермам,покритгя-багатосмолове рубероїдне на бітумній мастиці,
підлоги -бетонні,металева плитка,дваері-деревяні двохпальні,однопальні.

Інші відомості:
відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність служби о х о р о н и праці,
інструкцій, інформації п р о проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального захисту.нормативно-правової та матеріально-технічної бази._______ навчально-методичного забезпечення):

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за стан охорони
праці на підприємстві покладається на директора *ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» Левадіна Віктора Володимировича, який
пройшов навчання в КПТНЗ
«Вінницький навчально-курсовий комбінат житлово-комунального господарства»
(протокол засідання комісії з перевірки знань №17-ОП/16 від!4.06.2016 року).
Наказом директора ПАТ «Тростянецький м ’ясокомбінат» №33а
від
21.06.2016 р. призначено відповідальну особу за нагляд та контроль за станом
охорони праці підприємства:
1. інженер з охорони праці
ПАТ «Тростянецький м ’ясокомбінат»
Костенко
Михайло Семенович пройшов навчання в КПТНЗ «Вінницький навчально-курсовий
комбінат житлово-комунального господарства»^протокол засідання комісії з перевірки
знань №17-011/20 від 14.06.2016 року.
2. Наказами директора ПАТ «Тростянецький м ’ясокомбінат» призначено
відповідальних за стан охорони праці підприємства:
2.1. головний інженер ПАТ«Тростянецький м ’ясокомбінат»-Костогриз Микола
Дмитрович пройшов навчання в КПТНЗ «Вінницький навчально-курсовий комбінат
житлово-комунального господарства»^ протокол засідання комісії з перевірки знань
№16-ОГІ.вьш 02.06.20 16р ..№ 17-ОП/1 7 від 14.06.2016 .р

2.2 головний механік - відповідальний за технічний стан компресорних установок
трубопроводів і холодильних установок за їх правильну і безпечну експлуатацію,за
справний стан і безпечну дію посудин.а також по нагляду за технічним станом та
експлуатацією посудин підприємства.що працюють під тнском.за утриманням та
безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів та н ав ан таж ув ач ів ,за
використанням скрапленого газу для ведення газополумяних робіт ПАТ
«Тростянецький м ’ясокомбінат» Погорілець Михайло Борисович пройшов н а в ч я н н я
в
КПТНЗ
«Вінницький
навчально-курсовий
комбінат
житлово-комунального
господарства» (протокол засідання комісії з перевірки знань № 16-ОП від 02.06.16р,№17О П /18від 14.06.2016 р \
2.3 головний енергетик-відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію
електрогосподарства,за безпечне проведення робіт в електроустановках,за
утриманням та забезпеченням безпечної.безаварійної експлуатації вантажного
ліфта,за безпечну експлуатацію газового господарства,за утриманням в справному
стані
електрообладнання
електронавантажувача
ПАТ
«Тростянецький
мясокомбінат» Пунько Олександр Михайлович.
Наказом директора № 15 від 30.12.2016 р. створена комісія по навчанню та
перевірці знань з питань охорони праці:
голова комісії - Костогриз Микола Дмитрович - головний інженер .
члени комісії — Погорілець Михайло Борисович - головний механік, пройшов
навчання/ протокол засідання комісії з перевіркм знань з питань охорони праці №16-ОП
від 02.06. 2016 р..№ 17-ОП/18 від 14.06.2016 р У
- Пунько Олександр Михайлович - головний енергетик (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони прані №16-ОП від 02.06.2016р.№17-ОП/19 від
14.06.2016 р . \
- Костенко М ихайло Семенович -інж енер з охорони праці.(протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони прані № 17-ОП/2Р від 14.06.2016 рЛ.
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по
виробничих підрозділах призначені керівники цих підрозділів.
Навчання та перевірку знань при виконанні робіт
Список прапівників.які мають право виконання робіт .визначається наказом по ПАТ
«Тростянецький м’ясокомбінат».також цим наказом визначається перелік працівників.які мають
позитивний медичний висновок.пройшли навчання і перевірку знань
в комісії
ПАТ»Тростянецький
м’ясокомбінат» та допущені до виконання робіт.Прапівники ПАТ
«Тростянецький м’ясокомбінат» кожний рік проходять обов’язкові первинні та періодичні
медичні огляди у вілповідності до «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій».затверд-женого наказом Міністерства охорони здоровя України №246 від 21.05.2007
р.Останній медогляд працівників 2016 рік.
Про проведення первинного.повторного.позапланового та цільового інструктажів з працівни ками та їх допуск до роботи.особа яка проводила інструктаж.вносить запис до журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.Сторінки журналів реєстрації інструкта жів пронумеровані.прошнуровані і скріплені печаткою підприємства.
У разі виконання робіт.що потребують оформлення наряд-допуску.проводиться цільовий
інструктаж та реєструється в цьому наряді-допуску.
На підприємстві проведена атестація робочих місць:
електрогазозварника.зайнятого різанням та ручним зварюванням:
машиністів аміачно-холодильних установок.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено на ПАТ «Тростянецький
мясокомбінат» та введено в дію «Систему управління охороною праці на ПАТ «Тростянецький
мясокомбінат» до складу якої входять: «Положення про службу охорони праці мясокомбінату»;
«Положення про організацію оперативного контролю за станом охорони праці в підрозділах
мясокомбінату»:»Положення про навчання працівників мясокомбінату з питань охорони праці»:
«Положення про День охорони праці «Положення про порядок проведення оглядів стану охорони
праці та виробничої санітарії».

На ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» розроблено та затверджено наказом від 12.12.2014
року, 246 інструкцій з охорони праці,по професіям та видам робіт. Інструкції введені в

дію,зареєстровані в «Журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони праці» у
встановленому порядку.
№
Назва інструкції
Номер
Номер наказу
інструкції затвердження
1
Інструкція з охорони праці «Для машиніста аміачно-холодиль
01-4
12.12.2014 р.
них установок»
2
Інструкція з охорони праці «Для слюсара по ремонту АХУ
01-6
12.12.2014 р.
3
Інструкція з охорони праці «По обслуговуванню посудин
01-3
12.12.2014 р.
працюючих під тиском».
4
Інструкція з охорони праці «Для машиніста стрілового крана» м15-6
12.12.2014 р.
Інструкція з охорони праці « Для інженерно-технічних пра 5
15-9
12.12.2014 р.
цівників які здійснюють нагляд за краном».
Інструкція з охорони праці «Для водія електронавантажувача.
6
15-2
12.12.2014 р.
Інструкція з охорони праці «Для ліфтерів і провідників ван
7
13 -03
■1-2.12.2014 р.
тажних ліфтів».
Інструкція з охорони праці «Для електрозварника»
14-6 ■
12.12.2014 р.
8
12.12.2014 р.
14-1
9 Інструкція з охорони праці «Для газорізальника,газозварника.
12.12.2014 р.
14-3
10 Інструкція з охорони праці «При транспортуванні балонів з
стисненими газами».
12.12.2014 р.
19-13
11 Інструкція з охорони праці «При зберіганні балонів з газами».
19-14
12.12.2014 р
12 Інструкція з охорони праці «При експлуатації балонів з
>
газами».
12.12.2014 р.
16-21
13 Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті із
застосуванням переносних драбин та стремянок».
12.12.2014 р.
16-26
14 Інструкція з охорони праці «При роботі на зисоті»

.

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Відповідно до чинного законодавства всі працівники підприємства забезпечені
засобами індивідуального та колективного захисту,миючими засобами відповідно до
норм видачі спецодягу, спенвзуття і засобів індивідуального захисту працівникам
ПАТ »Тростянецький м ’ясокомбінат».
На всіх праці вників.ведуться особисті картки обліку сгіецодягу.спецвзуття та інших
засобів індивідуального захисту.

№ п/п
1.

3.

Перелік індивідуальних засобів захисту
Назва 313
Посада
кількість
М ашиністи аміачно- КОСТЮ М X / б
2 шт.
1 шт.
куртка ватна
холодильних
Іпара
чоботи -черевики
установок
бпара
рукавиці х/б

Кранівник

костюм х/б
куртка ватна
рукавиці
каска (шолом)'

2шт.
1шт.
12пар.
1шт.

4.

Водій електронавантажувача

костюм х/б
куртка ватна
штани ватні
чоботи-черевики
рукавиці
каска(шолом)

2шт.
1шт.
1шт.
1 пара
12пар.
1шт.

5.

Провідник ліфта

Куртка ватна
Штани ватні
Бурки
рукавиці
каска(шолом)

1шт.
1шт.
Іпар.
12пар.
1шт.

6.

Електрогазозварник

Костюм зварника
Рукавиці -краги
Куртка утеплена
Черевики шкіряні
з металевим
носком
Щ иток зварника
Окуляри захисні
Халат х/б
Куртка ватна
ковпак

1шт.
Іпар.
1шт.

7.

Зав.складами

Іпар.
До зносу
До зносу
2шт.
1шт.
2шт.

Засобами колективного захисту служба головного механіка забезпечена: протигази,
костюми Л-1,протигазами ІП-4.Працівники мясокомбінату,також отримують миючі
засоби.ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» забезпечений нормативноправовою,матеріально-технічною базою,навчально-методичною літературою.

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників
На ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» наказом № 13 від30.12.2016 року створено
постійно діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці..Члени комісії пройшли
перевірку знань та мають відповідні посвідчення.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
робітників.
На ПАТ «Тростянецький мясокомбінат» наказом № 13 від 30.12.2016 року затверд
жено положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони
праці,затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці,робітники
ознайомлені під підпис з планом графіком проведення навчання та перевірки з нань з
питань охорони праці,а також після перевірки знань з питань охорони праці оформля ються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.
Експлуатаційна документація.
На ПАТ»Тростянецький мясокомбінат» є паспорта на усе обладнання та схеми
розміщення по виробничим дільницям,також є схеми розміщення трубопроводів та
газопроводів,технологічні схеми.
Обладнання знаходиться у справному стані,що підтверджено актами оглядів та
перевірок.

