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ДЕКЛАРАЦІЯ
?! :а"Й ^відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимої ам законодавства з питань охорони праці
1 '.^Прозорий офіс»
А /
та промислової безпеки
адміністратор

КостшнОльгаТтіт

мос^гі прб роботодавця Гордіївська філія ПрАТ «Зернопродукт МХП»
(для юридичної особи: найменування

Миронівська районна державна адміністрація Київської обл.
35825594
200094777
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
____________________________________ 01.11
01.41.
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

Жмудь Олексій Віталійович
прізвище, ім’я та по батькові керівника;
(04343) 2 6 - 1 -35
п.у.кисЬег@ т1ір.сот.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
,
24313 вул. Центральна с. Гордіївка Тростянецького району Вінницької обл.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання 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, Жмудь Олексій Віталійович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 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: ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи
„що виконуються на висоті понад 1,3 метри, крім робіт верхолазних та скелелазних,
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.
кількість робочих місць -2(два), в тому числі тих, на яких існує
підвищений ризик виникнення травм, а саме:
електрозварювальник -1 (одне) робоче місце, три чоловік
Електрик -2 (одне) робоче місце, два чоловіки,
Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою
24313 вул. Центральна 92 с. Гордіївка Тростянецького району Вінницької
обл.
1.
Промисловий майданчик с. Гордіївка - огорожена територія
„площею - 2000 м.кв. з кімнатами для обладнання, інструменту та для побутових
цілей загальною площею 150 м.кв., панельне перекриття,товщина стін 0,5м
2.
Промисловий майданчик с. В. Стратіївка - огорожена територія
,площею - 1200 м.кв. з кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових
цілей загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м
3.
Промисловий майданчик с. Гордіївка - огорожена територія
.площею - 1200 м.кв. з кімнатами для обладнання,інструменту та для побутових /
цілей загальною площею 130 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м )-///^ г г / У - ї / ^

(найменування виду робіт Інші відомості відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань хорони праці та промислової безпеки, наявність служби охорони
праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони
праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,нормативноправової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення):
1. Директор Гордіївської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Жмудь Олексій
Віталійович пройшов навчання в ТОВ «Навчаль ний центр МІОН» і виявив
потрібні знання;3ак-ва України про охорону праці, НПАОП 01.1-1.01-12 ПОП у с/г
виробництві; НПАОП 0.00-1.01-07 ПББЕ в/п кранів: НПАОП 00-1 59-87 ПББЕ;
посудин, що працюють під тиском, НПАОП 0.00-1 15-07 ПОП під час робіт на висоті;
під час робіт з інструментами та пристроями;ПБ систем газопостачання; ПБЕЕС
2кв. гр. до 1000В Протокол засідання комісії з перевірки знань № 34 від 23.02.2016
року.
2. Головний інженер Пиюн Ігор Миколайович пройшов навчання в ТОВ
"Навчальний центр МІОН", законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни
праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під
тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ
вантажопідіймальних
кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г
виробництві ,ПБЕЕС (IV кВ.гр. до 1000В). Протокол №78 від 15.03.2017р. Пожежної
безпеки - вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом», протокол засідання комісії №17 від 26.04.2017р.
3.Головний енергетик Бойко Василь Михайлович пройшов навчання в ТОВ
"Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни
праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під
тиском,правил безпеки систем газопостачання,ПБіБЕ
вантажопідіймальних
кранів,правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г
виробництві Л Б Е Е С 5кв гр до і понад 1000 В. Протокол №34 від 23.02.2016р.
Пожежної безпеки - вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом», протокол засідання комісії №16 від 22.04.2016 р.
4.Бригадир на дільницях основного виробництва с. Гордіївка Сандул
Олександр Андрійович пройшов навчання в ТОВ
"Навчальний центр
М ІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання
першої допомоги потерпілимЛ БіБУ посудин,що працюють під тиском,правил
безпеки
систем
газопостачання,ПБіБЕ
вантажопідіймальних кранів,правил
безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві
Л Б Е Е С (11 кВ.гр. до 1000В). Протокол №34 від 23.02.2016р. Пожежної безпеки вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»,
протокол засідання комісії № 16 від 22.06.2016р
5. Бригадир на дільницях основного виробництва с. В. Стратіївка
Мельниченко Віктор Миколайович пройшов навчання в ТОВ "Навчальний центр
М ІОН",законодавчих і нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання
першої допомоги потерпілимЛБіБУ посудин,що працюють під тиском,правил
безпеки
систем
газопостачанняЛБіБЕ
вантажопідіймальних
кранів,правил
безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,
ПБЕЕС (II кВ.гр. до 1000В). Протокол №78 від 015.03.2017р. Пожежної безпеки вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»,
протокол засідання комісії № 17від 26.04.2017р.
6. Зав реммайстернею Цвігун Олександр Васильович пройшов навчання в
ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з питань
ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, ПБіБУ посудин, що
працюють під тиском, правил безпеки систем газопостачання, ПБіБЕ
вантажопідіймальних кранів, правил безпечної роботи з інструментом та
пристроями, правила ОП в с/г виробництві Л Б Е Е С (II кВ.гр. до 1000В). Протокол
№ 78 від 15.03.2017р. Пожежної безпеки - вищий навчальний заклад
«М іжрегіональна академія управління персоналом», протокол засідання комісії №
17 від 26.04.2017р.

7. Начальник гаража Бузиновський Валерій Дмитрович пройшов навчання
в ТОВ "Навчальний центр МІОН", законодавчих і нормативних актах з питань ОП,
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, ПБіБУ посудин, що працюють
під тиском, правил безпеки систем газопостачання, ПБіБЕ вантажопідіймальних
кранів, правил безпечної роботи з інструментом та пристроями, правила ОП в с/г
виробництві Л Б Е Е С (II кВ.гр. до 1000В). Протокол № 78 від 15.03.2017р. Пожежної
безпеки - вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління
персоналом», протокол засідання комісії № 17 від 26.04.2017р.
Наказом директора Гордіївської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» № 35 від
20.01.2013р. на підприємстві створена служба охорони праці , виконання керівника
служби охороні праці покладені на інженера з охорони праці Лебедєву Людмилу
М ихайлівну.
Наказом №164 від 23.06.2017р. призначені відповідальні особи за стан
охорони праці та техніки безпеки по виробничих підрозділах.
Наказом директора №71від 23.03.2017р. створена комісія по навчанню та
перевірці знань з охорони праці, голова комісії - Пиюн І.М., члени комісії - Бойко
В.М., Лебедєва Л.М.
На підприємстві діють 60 інструкцій по ОП для професій і для виконання
робіт для електрика - інструкція № 12, 15, 24, 43, 48, 51 для електрозварювальника
........ *
"
...............................
№ 1 1 , 1 5 , 1 9 ,2 1 , 24
1. Електрогазозварник Редін Петро Миколайович пройшов навчання та
перевірку знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при
нещасних випадках, для електрогазозварника ПБЕЕС (11 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ
"Навчальний центр МІОН" протокол №124 від 11 травня 2017р.
2. Електрик Мазур Віктор Іванович пройшов навчання та перевірку знань з
питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках,
для електрика, ПБЕЕС (IV кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр МІОН"
протокол № 124 від 11.05. 2017р.
3. Електрик Тракалюк Дмитро Олександрович пройшов навчання та
перевірку знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при
нещасних випадках, для електрика, ПБЕЕС (IV кВ.гр. до 1000В)
в ТОВ
"Навчальний центр МІОН" протокол № 124 від 11.05. 2017р.
4. Електрогазозварник Сагій Федір Прокопович пройшов навчання та
перевірку знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при
нещасних випадках, ПБЕЕС (111 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр
МІОН" протокол № 124 від 11.05. 2017р.
5. Електрогазозварник Куйбіда Микола Омельянович пройшов навчання та
перевірку знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при
нещасних випадках, для електрогазозварювальника, ПБЕЕС (II кВ.гр. до 1000В) в
ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 124 від 11.05. 2017р.
Перелік інструменту та обладнання для індивідуального захисту:

Найменування

К-сть шт..

Приставна
драбина Зм.
Запобіжний пояс

1

Протокол
випробування,
огляду
№1 14.02.2017р.

1

Лази

Огляди
випробування/дата
огляд
випробування
14.02.2017р.

14.02.2017р.

№ 4 24.04.2017р.

03.03.2017р.

03.03.2017р.

1

№ 4 24.04.2017р.

03.03.2017р.

03.03.2017р.

відвертка

3

29.05.2017р.

29.05.2017р.

плоскогубці

3

№243
29.05.2017р.
№243
29.05.2017р.
№ 171 21.04.2017 р

29.05.2017р.

29.05.2017р.

29.05.2017

29.05.2017

Рукавиці, калоші,

Перелік індивідуальних засобів захисту
кількість

Назва 313

Посада
п/п

1
Костюм х/б
1
Каска захисна
1
Окуляри захисні
д\е рукавички
1
1
1
д\е боти
сумка монтерська
1
рукавиці х\б
По потребі
інструмент з ізольованим покриттям
2
( відвертки, плоскогубці)
2
вимірювальний прилад
електрозварюва Костюм зварника
1
Чоботи робочі
льник
1
Рукавиці
зварника
По
потребі
2
Каска захисна
1
Маска захисна
■ 1
Окуляри захисні
1
1
д\е рукавички
Нормативно-правова база
1.
Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «типове положення про розробку інструкцій з ОП»
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці»
5.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правило ОП під час виконання робіт на висоті»
6.
НПАОП 64.2-3.04-98 «типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття
та інших 313 працівникам»
7.
Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»
8.
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями».
9. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
10. НПАОП 01.0-1.01-12 «Правила ОП у сільськогосподарському виробництві».
11. 11 Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних
випадків , професійних захворювань і аварій на виробництві.
12. Положення про організацію попереднього і періодичного медичних оглядів
13. Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з
питань ОП.
14. Положення про систем 'правління ОП.
Електрик

Жмудь О.В.
(ініціали та прізвище)

(підпис)
М.П.

19.06.2017р.
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