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

відомості про роботодавця Товариство з обмеженою
відповідальністю «Діана», Вінницька обл., Тульчинський
район, с. Кинашів, вул. Желюка, 3/ код ЄДРПОУ
32905273,
ІПН 329052702226, свідоцтво платника ПДВ 01251211
Код КВЕД 10.20 Перероблення та консервування риби,
ракоподібних і молюсків;
Код КВЕД 10.41 Виробництво оліі та тваринних жирів;
Код КВЕД 10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових
кондитерських виробів);
Код КВЕД 10.84 Виробництво прянощів і приправ;
Код КВЕД 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на
метали;
Код КВЕД 25.92 Виробництво легких металевих паковань;
Код КВЕД 46.38 Оптова торгівля іншими продуктами
харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками

Директор - Зельський Ігор Володимирович
Тел. (04335) 6-44-11 е-таіі: (іїапарго(Ноуагі(а)лікг.пеі
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи підвищеної небезпеки виконуються та машини і
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

механізми експлуатуватимуться за адресою: Вінницька обл.,
та/або експлуатації (застосування) машин,

Тульчинський район, с. Кинашів,вул. Желюка, З
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація
про
наявність
цивільної
відповідальності
стосовно
відшкодування
(найменування

договору
страхування
перед
третіми
особами
наслідків
можливої
шкоди

страхової

компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, ______ Зельський Ігор Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

к»
\

цією декларацією підтверджую
відповідність
матеріальнотехнічної бази
та
умов
праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під
час
виконання
таких
робіт
підвищеної
небезпеки
та/або експлуатації (застосування)
таких
машин,
механізмів,
устатковання
підвищеної
небезпеки:
1. Експлуатація,
обслуговування,
ремонт технологічного
ГМЇСЙКАРАДА І

устатковання
Ц е н т р о ф і © >

*

у '

(найменування виду робіт

харчоівої та переробної

промисловості

Вхід. Мі
”

Об

20^р.

Консервний цех:
- апаратник стерилізації консервів - оброблювач риби
- слюсар-наладчик
- коптильник риби
Кришкова дільниця сі 1-82:
- слюсар-наладчик
- штампувальник
- оператор укладальника кілець
Дільниця по різанню жерсті:
оператор лінії по різанню жерсті
Халвічний цех:
- оператор рушальної машини
- оператор протирочної машини
жаровщик
- оператор вальців
- оператор десутора
- халвомес
оператор вакумно-випарної установки-

1
4
1
1

роб. місце - 1
роб місця -• 25
роб. місця - 1
роб. місце - 2

чол.
чол .
чол.
чол.

1 роб. місце - 1 чол
2 роб. місця - 2 чол.
4 роб. місця - 4 чол.
1 роб. місце - 1 чол.
1 роб. місце
1 роб. місце
1 роб. місце
1 роб. місце
1 роб. місце
1 роб. місце
1 роб. місця

-

1 чол.
1 чол.
1 чол.
1 чол.
1 чол.
1 чол.
1 чол.

та експлуатації машин, механізмів,устаткування для обслуговування,
ремонту технологічного устаткування харчової та переробної
промисловості
N
п/п

Назва та марка обладнання

1

2

1
2
3
4
5
6

7

1
8

9

Рік
випуску

Інвентаря
ий номер

3
4
5
1. Консервний цех
б/н
1991
б/н
1991
б/н
1991
2255
1986

Автоклав АВ-2
Автоклав АВ-2
Автоклав АВ-2
Закаточна машина
КЗК 7 9
Устройство
закаточне УЗА
Закаточна машина
КЗК 84 А
Набівочна машина
ІННА 115
2
Коптильна камера
КК 2
Коптильна камера
КК 2
Прес РКХД 4 0
Прес РКХД 4 0
Резіноукладальник
Резіноукладальник
Резіноукладальник
Резіноукладальник

Країна
виробник

Грузія

6

2016

Україна

4
2016

б/н

2016

Кришкова
56375
5 6 694
б/н
б/н
б/н
б/н

Росія

5

8

1

1

1

1

1

2

Грузія
Україна
Україна

3
б/н

7

Грузія

2016

1988

Кількість
Робоч.
праців
місць
ників

6

008

981

2.
1
2
3
4
5
6

Заводський
номер

6
Україна

7

8

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

Украйна

дільниця сі 1-82
Німеччина
1987
182
Німеччина
1987
179
Україна
1998
182/1
Украйна
1998
182/2
Україна
1998
179/1
Украйна
1998
179/2

7

Ножиці

1

3.
Лінія по різанню
жерсті

Німеччина
1987
1002
183
Дільниця по різанню жерсті
Китай
530
2007
178

4.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Випарний
пристрій "Буль"
Вібропневостол ВПС
1,5
Дозатор сиропу
Драч
Дробілка АРА
Жаровка
Збивальник МВ-25
Котел варочний
КВР
Протірка А9-КИГ
Сепаратор
Станок вальцевий
Тістомішалка
"Стандарт"

2 . Ремонтні ,

Халвічний цех
2004
165

1

1

1

Україна

1

1

2002

147

Україна

1

1

2005
1983
1983
1982
2004
1983

151

Україна

66

Україна

106

Україна

67

Україна

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1983
1983
1983
1983

монтажні,

1

51

Україна

119

Україна

77
74

Україиа

85

Україна

50

Україна

Україна

будівельні

та

інші

роботи,

устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії,

що

виконуються
дата

на

виготовлення,

висоті
країна

понад

1,3

метра,_____ крім

походження,

які

робіт

виконуються

верхолазних
та скелелазних,__ що
виконуються на
висоті____5
та/або
експлуатуються
(застосовуються)
без
отримання
метрів
і
більше
над поверхнею х'рунту,
з перекриття або
відповідного
дозволу,
кількість робочих місць,
в тому
числі тих,
робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
підйомних і підвісних колисок,механічних підіймачів та будівельних
п ідйомник ів
1.Кількість робочих місць,в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм - 4, працівників - 4
1.
Електрик
1 роб.місце - 1 чол.
2.
Слюсар - ремонтник 1 роб.місце - 1 чол.

Будівлі та споруди за адресою вул. Желюка 3:
1. Двоповерхова будівля виробничо-адміністративного
корпусу загальною площею 4371 м2
2. Цех різанню жерсті площею 8 65 м2
3. Склад площею 255,4 м2
4. Вбиральня площею 6 м2
1.Будівля виробничо-адміністративного корпусу складається з двох
частин: 1 - адміністративна частина, 2 - виробнича (халвічнокондитерський цех) . Частина приміщень халвічно-кондитерського цеху
переобладнані під виробництво рибних консервів загальною площею
411,6 м" (декларація про готовність до експлуатації об'єкта, який
належить
до
І-ІІІ
категорії
складності
зареєстровано
в

Департаменті
ДАБІ
ВН143163350675) .

у

Вінницькій

області

30.11.2016

р.

за

№

І. Адміністративна частина - двоповерхова будівля з площею
забудови 397,5
м2 з висотою поверха
3,0
м. Фундамент
стрічковий, камінь бутовий. Перекриття плити залізобетонні.
Зовнішні стіни
цегляні
товщиною
510
мм
з
подальшою
штукатуркою, зовні частково облицьована керамічною пліткою.
Покрівля двоскатна,
покриття - шифер.
Облаштована
одна
сходова клітина.
Внутрішні стіни будівлі з цегли 120 мм
на цементнопісчаному
розчині.
Адміністративна
та
виробнича
частини
знаходяться під одним дахом.
Скління фасаду: вікна дерев'яні
з подвійним склінням. Підлога цементна, дерево, паркет, в
санвузлах
керамічна
плитка.
Опрядження
приміщень:
штукатурка, плитка, краска, шпалери. Ветиляція природна. В
будівлі
знаходяться:
адміністративні
приміщення,вагова,
кімната для приймання їжи, вмивальники, санвузли, приміщення
охорони, актовий зал.
II.
Виробнича частина
Виробнича частина - двоповерхова будівля з площею забудови
1041,38 м 2 з висотою поверха 3,75 м. Фундамент стрічковий,
камінь бутовий. Перекриття плити залізобетонні. Зовнішні стіни
цегляні товщиною 510 мм з подальшою штукатуркою. Покрівля
двоскатна, покриття - шифер. Облаштовані три сходових клітини.
Внутрішні стіни будівлі з цегли 120 мм на цементно- пісчаному
розчині. Скління фасаду: вікна дерев'яні з подвійним склінням.
Підлога цементна,
в душових та санвузлах, роздягальнях
керамічна плитка. В будівлі облаштовані вбиральні
3 шт
загальною площою 37,6 м2 , душові - 2 шт загально площою 35,3
м2,побутові приміщення загальною площою 97,6 м2 . Опрядження
приміщень:
штукатурка,
плитка,
краска,
шпалери.
Ветиляція
природна та штучна (приточно -витяжна). В будівлі знаходяться
приміщення халвічно - кондитерского, олійного та консервного
цеху.
В
цілому
будівля
виробничо-адміністративного
корпусу
облаштована
водопостачанням
та
централізованим
водовідведенням,
опаленням та гарячим водопостачанням від
відомчої
котельні,
електропостачання
від
відомчої
трансформаторної підстанції.
2. Будівля цеху по різанню жерсті загальною площею 8 65 м2 висотою
5,5 м.
Будівля
цеху
одноповерхова
з
арочною
покрівлею,
опорними
конструкціями
якої
служать
залізобетонні
колони
між
якими
встановлені
залізобетонні ребристі плити з глухим одинарним
склінням. Покрівля двоскатна, матеріал - шифер. Ворота металеві,
підлога
бетонна.
В будівлі
облаштовані роздягальня
(16 м2),
санвузол з душовою (7,8 м2), майстерня (7,6 м2) .
Будівля цеху по різанню жерсті облаштована водопостачанням та
централізованим
водовідведенням,
опаленням
та
гарячим
водопостачанням
від
відомчої
котельні,
електропостачання
від
відомчої трансформаторної підстанції.

3. Склад.
Будівля
складу одноповерхова з арочною покрівлею,
опорними
конструкціями якої служать цегляні стіни. Покрівля виконана з
листів
шифера.
Вікна
відсутні.
Ворота
металеві,
підлога
асфальтована.
Загальна
площа
255, 4
м2,висота
5,1
м.
Електропостачання
від
відомчої
трансформаторної
підстанції.
Опалення, водопостачання та водовідведення відсутнє.
4.Вибиральня.
Вбиральня
окремо
збудована одноповерхова
будівля обладнана
вигребом площею забудови 6,0 м2, прямокутної конфігурації в плані,
представляє собою цегляну будівлю, стіни якої влаштовані з цегли
на цементно-піщаному розчині,
покрівля односкатна
виконана з
шиферу по дерев'яних брусках. Двері дерев'яні. Водопостачання,
водовідведення та теплопостачання відсутнє.
Інші відомості
$
Директор
Зельський
Ігор Володимирович пройшов навчання
:
Законодавство України з охорони праці; ПБЕЕС (III кв. гр. до 1000
В) Посвідчення № ОІ-ОП/ОІ від 03.02.2017 р. видане Вінницьким
обласним
навчально-курсовим
комбінатом
ЖКГ
будівництва,
енергетики, зв'язку,
побутового обслуговування
та
торгівлі.
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 5 кв.
гр., «Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів»;
«Правила будови і безпечної експлуатації в/п кранів»; «Правила
будови і безпечної експлуатації підйомників». Посвідчення № 17 4-14
від 29.05.2017 р. видане Малим колективним підприємством «ПІК»,
навчально виробничий комбінат.
Головний
інженер
Герасименко Михайло
Михайлович
пройшов
навчання : Законодавство з охорони праці; ПБСГУ; ПБ і БЕ посудин,
що працюють під тиском; ПБ і БЕ трубопроводів парита гарячої
води. Посвідчення № 27-ОП/07 від 04.12.2017 р. видане Вінницьким
обласним
навчально-курсовим
комбінатом
ЖКГ
будівництва,
енергетики, зв'язку, побутового обслуговування та торгівлі. ПБЕЕС
V кв. гр.; ПБ і БЕ трубопроводів пари та гарячої води; ПБ і БЕ
парових і водогрійних котлів; ПБ і БЕ навантажувачів. Посвідчення
№ ІО-ОП/12 від 21.03.2016 р.
видане ВНКК ЖКГ,
будівництва
енергетики, зв'язку,
побутового обслуговування
та
торгівлі.
Навчання з питань пожежної безпеки посвідчення № 22-08.П від
10.03.2016 р. видане ВНКК ЖКГ будівництва енергетики, зв'язку,
побутового
обслуговування
та
торгівлі.
«Правила
безпечної
експлуатації електроустановок 5 кв. гр.;
«Правила безпечної
експлуатації
навантажувачів»;
«Правила
будови
і
безпечної
експлуатації в/п кранів»; «Правила будови і безпечної експлуатації
підйомників» Посвідчення № 174-15 від 29.05.2017 р. видане МКП
«ПІК» навчально виробничий комбінат.
Головний механік, в.о. інженера з ОП Босий Валерій Олександрович
пройшов навчання : Законодавство України з охорони праці; ПБЕЕС V
кв. гр.; ПБ і БЕ посудин, що працюють під тиском; ПБ і БЕ парових
і водогрійних котлів; ПБ і БЕ навантажувачів. Посвідчення № 10ОП/В
від 21.03.2016
р.
навчання
з питань
пожежної
безпеки
посвідчення
№
23-08-П
від
03.03.2016
р.
видане
ВНКК ЖКГ,
будівництва енергетики, зв'язку та торгівлі. Навчання з Правил
технічної експлуатації теплових установок і мереж : посвідчення №

03-Е/04
від
28.03.2016
р.
Правил
технічної
експлуатації
електроустановок споживачів. Посвідчення № 06-Е/1 від 16.05.2017
р. видане ВНКК ЖКГ будівництва енергетики, зв'язку, побутового
обслуговування та торгівлі. Навчання ПБЕЕС V к в . гр.; ПБ і БЕ в/п
кранів; ПБ і БЕ підйомників; Посвідчення № 174-16 від 29.05.2017
р. видане МКП «Пік» навчально курсовий комбінат.
Головний енергетик Мазур Анатолій Казимирович пройшов навчання
: ПБЕЕС V к в . гр. ; ПБ і БЕ посудин, що працюють під тиском; ПБ і
БЕ парових і водогрійних котлів; Посвідчення № ІО-ОП/14 від
21.03.2016 р. Навчання Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП
0.00-1.7 6-15) посвідчення № 12-ОП/ЗО від
06.10.2016 р. видане
ВНКК ЖКГ, енергетики,
зв'язку та торгівлі. Навчання з питань
пожежної безпеки посвідчення № 24.08-П від 10.03.2016 р. видане
ВНКК ЖКГ будівництва енергетики, зв'язку та торгівлі.
ПБЕЕС V
кв. гр.; Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів;
Правил будови і безпечної експлуатації в/п.. кранів; Правил будови
і безпечної експлуатації підйомників Посвідчення •№ 174- 17 від
29.05.2017 р. видане МКП «ПІК» ,навчально виробничий комбінат.
Начальник консервного цеху Ягодзинська Надія Пилипівна пройшла
навчання : Законодавчі акти з охорони праці; ПБЕЕС ( II кв. гр. до
1000 В.) Пожежної безпеки; санітарно-гігієнічного забезпечення,
надання першої медичної допомоги при нещасних випадках; ПБ і БЕ
посудин, що працюють під тиском, ПБ і БЕ трубопроводів пари і
гарячої води; ПБ і БЕ підйомників. Посвідчення № 174-18 від
29.05.2017 р. видане МКП «ПІК», навчально виробничий комбінат.
Механік консервного цеху Заремба Сергій Григорович пройшов
навчання
: ПБ і БЕ трубопроводів пари та гарячої води IV
категорії; ПБ і БЕ посудин, що працюють під тиском; ПБ і БЕ при
ремонті механізмів і устаткування харчової промисловості; ПБ і БЕ
машин і механізмів, що керуються з підлоги. Посвідчення № 15 від
10.01.2012 р. видане
Вінницьким учбово курсовим комбінатом ДП
АТЗТ концерн «Синтез».
На підприємстві ТОВ «Діана» затверджені відповідними наказами
директора та введені в дію (наказ № 4 від 12.01.2017р.) Положення
про
службу
охорони
праці,
Положення
про
порядок
проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці, Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, Положення про
розробку інструкцій з охорони праці, Положення про медичний огляд
працівників певних категорій, Положення про видачу наряд-допуску
на виконання робіт з підвищеною небезпекою, Положення про безпечну
та
надійну
експлуатацію
виробничих
будівель
і
споруд
які
розроблені на підставі відповідних Типових положень.
На підприємстві наказом № 4 від 12.01.2017р.створено постійно
діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці в складі:
Голова комісії : гол. інженер Герасименко М.І., члени комісії :
гол. механік Босий В.О., гол. енергетик
Мазур А.К.

На підставі Типового положення про розробку інструкцій на ТОВ
«Діана» розроблено 66 інструкцій охорони праці, які затверджені
наказом по підприємству та введені
в дію (наказ № 6 та 7 від
12.01.2017 р ) .
В тому числі інструкції:
1. Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці №1.
2. Проведення інструктажу по техніці безпеки на робочому місці
№2 .
3. Інструкція з охорони
праці № 5 «Для машиністів-операторів
котельних на газоподібному паливі».
4. Інструкція з охорони праці № б «Для слюсаря по ремонту та
експлуатації трубопроводів пари та гарячої води».
5. Інструкція з охорони праці № 7 «Для слюсаря по експлуатації
і ремонту газового обладнання і газопроводів».
6. Інструкція з охорони
праці № 8 «Для слюсаря
по ремонту
електрообладнання низької напруги».
7. Інструкція з охорони праці № 9 «Для чергового слюсаря».
8. Інструкція з охорони праці № 10 «Для газозварювальника».
9. Інструкція з охорони праці № 11 «Для слюсаря при роботі на
наждачно-точильному верстаті».
10. Інструкція з охорони праці № 12 «Для слюсаря при роботі на
свердлильному верстаті ».
11. Інструкція з охорони праці№ 13 «Для токаря».
12. Інструкція №14 «По охране труда для слесарей по ремонту и
обслуживанию компрессорной станции».
13. Інструкція
з
охорони праці
№
15
«Для слюсаряінструментальника».
14. Інструкція зохороні праці
№ 16 «Для працівників при
виконанні робіт ручним електрифікованим інструментом».
15. Інструкція з охорони праці № 17 «Для оператора сушильних
установок (жаровень) на газовому паливі».
16. Інструкція з
охорони праці № 18 «Для
оператора вальцевого
станка».
17. Інструкція з охорони
праці
№
19
«Для
оператора
по
обслуговуванню протирочної машини».
18. Інструкція з охорони
праці
№
20
«Для
оператора
при
обслуговуванні вакуум апаратів».
19. Інструкція з охорони
праці
№
21
«Для
варщика
по
обслуговуванню двотілих варочних котлів».
20. Інструкція з
охорони праці № 22 «Під час роботи всередині
апаратів і ємкостей».
21.
Інструкція з
охорони праці № 23 «Для
працівників під час
прибирання цехів».
22. Інструкція № 2 4 «Для оператора по обслуговуванню бичерушки».
23. Інструкція № 25 «Для оператора сепараторів».
24. Інструкція № 26 «Для обслуживающего веечной машиньї».
25. Інструкція № 2 7 «При роботі з діжеперекидачем».
26. Інструкція з охорони праці № 28 «Для халвомісильника».
27. Інструкція з охорони праці № 2 9 «Для вантажника готової
продукції».
28. Інструкція з охорони праці № ЗО «При веденні касових
операцій».
29. Інструкція з охорони праці № 31 «Для комірника».

30. Робоча інструкція № 32 «Укладальника-пакувальника».
31. Інструкція з охорони праці № 33 «Для водіїв автотранспорту».
32. Інструкція
з
охорони
праці
№
34
«Для
водіїв
електронавантажувача, електрокари».
33. Інструкція з охорони праці № 35 «Для
операторів по різанню
металу на лінії ЬХ».
34. Інструкція з охорони праці № 36 «Для оператора установки по
видувці поліетиленових пляшок».
35. Інструкція по
охороні
праці
№ 37
«Для
різноробочого
(підсобного робітника)».
36. Інструкція з охорони праці № 38 «Для лаборантів».
37. Інструкція з охорони праці № 39 «Для електротехнологічних
працівників 1 група з електробезпеки»
38. Інструкція з охорони праці № 40
«Для слюсаря по ремонту та
обслуговуванню посудин, що працюють під тиском».
39. Інструкція
з
охорони
праці №
41
«Для
водіїв
автонавантажувачів».
40. Інструкція №42 з охорони праці та безпечної експлуатації
котла «Рівнетерм 80».
41. Посадова інструкція № 43 «Начальника консервного цеху».
42. Посадова інструкція
№ 44 «Майстра виробничої дільниці
консервного цеху».
43. Інструкція
з
охорони
праці
№
45
«Апаратника
хімводоочистки».
44. Інструкціяз охорони праці №
46
«При виконані робіт на
висоті».
45. Інструкція
з охорони
праці
№ 47
«Для
прибиральника
виробничих приміщень».
46. Інструкція
з
охорони
праці
№
48
«Для
персоналу
експлуатуючого
вантажопідйомні механізми
(електротельфи)
для
завантаження і вивантаження автоклавів у консервному цеху».
47. Інструкція з
охорони праці
№
49
«При
експлуатації
автоклавів».
48. Інструкція № 50 «По охране труда при приготовлении моющих и
дезинфицирующих растворов»
49. Інструкція №
51 «По зксплуатации,
осмотру,
ремонту и
регулировке предохранительной арматури».
50. Інструкція № 52 «По режиму работьі и безопасному обслуживанию
сосудов, работающих под давлением».
51. Інструкція з
охорони
праці
№ 53
«Для
аппаратчика
стерилизации консерв».
52. Інструкція № 54 «По охране труда слюсаря-сантехника».
53. Інструкція з охорони праці № 55 «Для слюсаря-ремонтника
консервного цеху».
54. Інструкція № 56 «По охране труда для наладчиков оборудования
в производстве пищевой продукции».
55. Інструкція з
охорони
праці
№
57 «При
работе
на
термоусадочной машине».
56. Інструкція з охороні праці № 58 «При работе на станках для
заточки ножей».
57. Інструкція № 59 «По охране труда при зксплуатации закаточной
машиньї БА-КЗК-79 А, Б4-КЗТ-11М».
58. Інструкція № 60 «По охране труда при зксплуатации машиньї для
мойки банки после закатки».

59. Інструкція
№ 61
«По
охране труда
при
зксплуатации
транспортера».
60. Інструкція
№ 62
«По
охране
труда
при
работе
с
злектронагревателями и злектробьітовьіми приборами».
61. Інструкція з охорони праці № 63 «При експлуатації коптильних
камер КК-2».
62. Інструкція з охорони праці № 64 «Для оброблювачів риби».
63. Інструкція № 65 «По проведению санитарной обработки при
различньїх технологических процессах».
64. Інструкція
№ 66
«З
надання (долікарської)
допомоги
потерпілим при нещасних випадках»,
65. Інструкція № 68 «Для укладальників-пакувальників готової
продукції консервного цеху».
66. Загальнооб'єктова
інструкція № 69 «Про заходи пожежної
безпеки».
Інструкції є нормативними актами, що містить обов'язкові
для дотримання працівниками вимог з охорони праці при виконанні
ними робіт певного виду або за певними професією на робочих
місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства або в
інших
місцях,
де за
дорученням
директора
ТОВ
«Діана»
чи
уповноваженого ним органу виконуються ці роботи,
трудові чи
службові обов'язки.
Інструкції, що діють у ТОВ «Діана» належать до нормативних
актів про охорону праці,
чинних у межах ТОВ «Діана».
Такі
інструкції розробляються 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 підприємств
- виготовлювачів обладнання, що використовується у ТОВ «Діана».
Вони
затверджуються
наказами
директора
ТОВ
«Діана»
і
є
обов'язковими для дотримання працівниками відповідних професій або
при виконанні відповідних робіт у ТОВ «Діана».
Інструкції мають розділи: загальні положення, вимоги безпеки
перед початком роботи, вимоги безпеки при виконанні роботи, вимоги
безпеки після закінчення роботи, вимоги безпеки при аварійних
ситуаціях.
Інструкції, які вводяться в дію на підприємстві оформляються
відповідно до Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
Реєструються в журналі реєстрації та обліку видачі інструкцій з
охорони праці виконуючим обов'язки інженера з охорони праці.
Видача інструкцій в структурні підрозділи посадовим особам,
які проводять інструктажі на робочому місці, після їх реєстрації,
під розписку у вище згаданому журналі. Працівникам інструкції
видаються під розписку посадовими особами (керівниками структурних
підрозділів) після 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
чинного законодавства.
З працівниками ТОВ «Діана» проводяться навчання, вступний,
первинний,
повторні,
позапланові
та
цільові
інструктажі
на

підставі Положення про порядок проведення
знань охорони праці у ТОВ «Діана».

навчання

і

перевірка

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, які
приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх
освіти, стажу роботи та посади; з працівниками інших організацій,
які прибули в ТОВ «Діана» і беруть участь у виробничому процесі,
або
виконують
інші
роботи
для
підприємства;
з
учнями
та
студентами, які прибули в ТОВ «Діана» для проходження професійного
або трудового навчання; з екскурсантами у разі екскурсії в ТОВ
«Діана».
Вступний інструктаж проводиться виконуючим обов'язки інженера
з охорони праці ТОВ «Діана», який в установленому порядку пройшов
навчання і перевірку знань охорони праці.
Вступний інструктаж проводиться в кабінеті охорони праці з
використанням технічних засобів навчання, навчальних та наочних
посібників
за програмою розробленою службою охорони праці з
урахуванням особливостей виробництва та затвердженою директором.
Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, який
зберігається в службі охорони праці,
а також у наказі про
прийняття працівника на роботу.
Первинний
інструктаж
проводиться
до
початку
роботи
безпосередньо на робочому місці з новоприйнятими
(постійно чи
тимчасово); з працівниками які переводяться з одного структурного
підрозділу
ТОВ
«Діана»
до
іншого;
з
працівниками
які
виконуватимуть нову для них роботу; з відрядженими працівниками
інших підприємств, які беруть безпосередньо участь у виробничому
процесі ТОВ «Діана».
Проводиться з учнями, курсантами, слухачами
та студентами
навчальних
закладів
до
початку
трудового
або
професійного
навчання;
перед
виконанням
кожного
навчального
завдання,
пов'язаного з використанням різних
механізмів,
інструментів,
матеріалів тощо.
Первинний
інструктаж
на
робочому
місці
проводиться
індивідуально, або з групою осіб одного фаху за діючим у ТОВ
«Діана» інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних
робіт.
Повторний
інструктаж
проводиться
на
робочому
місці
індивідуально з окремими працівниками або групою працівників, які
виконують однотипні роботи за обсягом і змістом переліку питань
первинного інструктажу.
Повторний інструктаж проводиться на роботах
з підвищеною
небезпекою раз на 3 місяці, для решти робіт - 1 раз на б місяців.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому
місці або в кабінеті з охорони праці при введені в дію нових, або
переглянутих нормативно-правових актів з охорони праці, а також
при
внесені змін та доповнень до них, при зміні технологічного
процесу,
заміні
або
модернізації
устаткування,
приладів,
інструментів та інших факторів, що впливають на стан охорони
праці, при порушенні працівниками вимог нормативно-правових актів
з охорони праці, що призвели до травм, аварій, пожеж, тощо, при
перерві в роботі виконання робіт більш ніж на ЗО календарних днів

- для робіт з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60
днів.
Позаплановий
інструктаж може проводитись
індивідуально з
окремим працівником, або з групою працівників одного фаху. Обсяг і
зміст позапланового інструктажу визначаються у 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 виконанні робіт на які відповідно
дозаконодавства,
оформляються
наряд-допуски,
накази
або
розпорядження.
Цільовий
інструктаж
проводиться
індивідуально
з
окремим
працівником або з групою працівників. Обсяг і зміст
цільового
інструктажу визначається залежно від виду робіт, що виконуються.
Первинний, повторний, позаплановий
і цільовий інструктажі
завершуються перевіркою знань у вигляді усного опитування або за
допомогою технічних засобів, а також перевіркою набутих навичок
безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж.
Про
проведення
первинного, повторного,
позапланового
та
цільового інструктажів з працівниками та їх допуск до роботи,
особа
яка
проводила
інструктаж,
уносить
запис
до
журналу
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Сторінки
журналів
реєстрації
інструктажів
пронумеровані,
прошнуровані і скріплені печаткою підприємства.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення нарядудопуску, цільовий інструктаж реєструється в цьому наряді-допуску,
а в журналі реєстрації інструктажів - не обов'язково.
На підприємстві проведена атестація робочих місць, а саме:
коптильника, риборозроблювача, оператора котельні.
Працівники ТОВ «Діана» за рахунок підприємства проходять
медичні огляди (попередні при прийнятті на роботу та періодичні
протягом трудової діяльності).
Міжадміністрацією
ТОВ
«Діана»
та
трудовим
колективом
підприємства підписаний Колективний договір на 2015 - 2017 роки, в
якому передбачений розділ «Охорона праці». Договір зареєстрований
за №1 від 14 січня 2015 р. в Кинашівській сільській раді.
Щорічно
на
підприємстві
розробляються
Комплексні
заходи
поліпшення стану безпеки та гігієни праці виробничого середовища.
Працівники ТОВ «Діана» згідно норм безкоштовно забезпечуються
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
(таблиця
№ 1).
Всі працівники підприємства відповідно до нормативних актів з
охорони праці, атестації робочих місць, Колективного договору та
залежно від видів виконуваних робіт забезпечуються необхідними
засобами індивідуального та колективного захисту, миючими засобами
(таблиця № 2).
Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на
висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв
:
приставних драбин, стрем'янок, які у встановлені терміни проходять
випробування та огляди перед їх застосуванням.
Перелік
(кількість)
приставних
драбин,
стрем'янок,
які
застосовують
при
виконанні
робіт
на
висоті
в
структурних
підрозділах (таблиця № 3) та засоби індивідуального захисту, які
застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця № 1).

Таблиця №1
Перелік професій і посад працівників, яким видається безкоштовно
спецодяг, спецвзуття та інші засоби індивідуального захисту
№ п/п

Назва виробництв, цехів,
професій і посад

Термін носіння

Примітка (заміна,
яка дозволяється)

робочий
косинка
косинка
косинка
робочий

1 рік
6 місяців
6 місяців
6 місяців
1 рік

комбінезон

Костюм робоций
Костюм робочий
Халат, косинка

1 рік
1їрік
6 місяців

Халат, косинка

6 місяців

Костюм робочий

1 рік

комбінезон

Костюм робочий

1 рік

комбінезон

Костюм робочий

1 рік

комбінезон

Фартук
прорезинений,
косинка, халат
Халат, косинка

6 місяців

6 місяців

Халат, чепчик
Халат, косинка
Халат, косинка

6 місяців
6 місяців
6 місяців

Назва спецодягу,
спецвзуття та інших
засобів індивідуального
захисту

І . Цех по виготовленню
халви:

і
2
3
4
5
6
7
8
9

рушель
пакувальник
фасувальник
варщиця
оператор газових
жаровень
вальцовщик
вантажник
Оператор протиральної
машини
Замішувач халви

Костюм
Халат,
Халат,
Халат,
Костюм

комбінезон
комбінезон
комбінезон

II. Механічна
майстерня

1

слюсар
III. Котельня та
електроцех

1
2

оператор газового
котла
електрик
IV. Цех по виготовленню
консервів

1

мийник сировини

2

Укладальник продуктів
консервування
коптильщик
стерілізаторщик
пакувальник

3
4
5

V.

1
2
3
4
5

ІТП

Зав. лабораторією
Лаборант
Зав. складом
Начальник цеху
Майстер

халат
халат
халат
халат
халат

1
1
1
1
1

рік
рік
рік
рік
рік

Примітки: 1. Засоби індивідуального захисту (діелектричні
калоші і рукавиці, коврики, захистні окуляри, респіратори,
протигаз, захисний шолом, маски і т.ін.) надаються
робітникам всіх спеціальностей в залежності від характеру
та умов виконуваних робіт як чергові, якщо вони не
передбачені цими нормами.
3.
При роботі в мокрому грунті та воді надаються додаткові
гумові чоботи чи калоши - чергові, якщо вони не передбачені
нормами.

Таблиця 2
П о с а д а , професія

Мило

Пральний порошок

Слюсар
Працівникам
консервного
цеха

150 г на міс.
150 г на міс.

Рушник

Таблиця №3
№
п/п

1

2

Найменування

Кількість

Приставна
дробина Зм

1

Стрем'янка

1

Протокол

Протокол
№8
від
22.05.2017
Протокол
№8
від
22.05.2017

Огляд, випробування дата
огляд
Випробування

22.05.2017

22.05.2017

»'

22.05.2017

22 .05.2017

Нормативно-правова база :
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Закон України «Про дорожній рух».
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 охорони праці».
5. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з
охорони праці».
6. НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями».
7. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок».
8. «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
Затверджені Наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України 11.01.2017 №7.
9. НПАОП «Порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
10.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час
виконання робіт на висоті».
11.
НПАОП «Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального
захисту працівників».
12.
Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

13.
НПАОП 0.00-1.59-87 ПБІБЕ посудин, що працюють під
тиском».
14.
ДНАОП 0.03-4.02-94 «Положення про порядок проведення
медичних оглядів працівників певних категорій».

Зельський І.В.
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована
у
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суб'єктів господарювання у
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2017 р.

Примітка. Фізична
особа підприємець
печатку в разі її наявності.
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