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Ппександр Сергіаошч відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
Іна
^
—
'
вимогам законодавства з питань охоронм праці
Г->7- 2с> *! ,<шЛ>
та промислової безпеки
адміністратор

Відомості про роботодавця ПрАТ «Зернопродукт МХП»
вул.Перемоги 4 с, Баланівка Бершадського району Вінницької обл.. зареєстроване
_
в Берідадській Р Д А
(для юридичної особи: найменування
__________________________________ 34198339____________________________
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
*
__ 01, і І_________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
____________ Суховітрук Олексій Дмитрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
__________ о.Іе5сЬепко@ тЬр.сош.иа_______________________________________ _
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

________24413 вул. Перемоги 4 с. Баланівка Бершадського 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 ш к о д и _________________
(найменування страхової компанії,

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

Суховітрук Олексій Дмитрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

Вхід.
“/ І

0

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 вкеоті 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(двак в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм, а саме:
електрозварювальник - 5 (одне) робоче місце, дять чоловік
Електрик -4 (одне) робоче місце, чотири чоловіки,
Виробничі об’єкти та промислові майданчики знаходяться за адресою :
24413 вул. Перемоги 4 с.Баланівка Бершадського району Вінницької обл.
1= Промисловий майпаичик с.Баланівка - огорожена територія .площею -1000
м.кв. з кімнатами для обладнанняанструменту та для побутових цілей
загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття,товщина стін 0,5м
2. Промисловий майданчик с.Бирлівка - огорожена територія .площею -1000
м.кв. з кімнатами для обладнанняанструменту та для побутових цілей
загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття.товщина стін 0,5м
3. Промисловий майданчик с.П’ятківка - огорожена територія ,площею -1000
м.кв. з кімнатами для обладнанняанструменту та для побутових цілей
загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття.товпшна стін 0,5м
4. Промисловий майланчик с.Демидівка - огорожена територія ,площею -1000
м.кв. з кімнатами для обладнанняанструменту та для побутових цілей
загальною площею 100 м.кв.,панельне перекриття.товщина стій 0,5м
(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,нормативно-правової
та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення):
1. Директор Бершадської Філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» Суховітрук Олексій
Дмитрович пройшов навчання в ТОВ «Навчаль ний центр МІОН» і виявив
потрібні знання:3ак-ва України про охорону праці, М ІА ОП 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
ПКТКЕ; посулгин. шо 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; ИБЕЕС 2кв. гр. до 1.000В Протокол засідання комісії з перевірки
знань № 78 від 15.03.2017 року. Пожежної безпеки - у Вінницькому інституті
П р АТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіонояа академія управління
персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.
І.Голонний інженер Сараниж Станіслав Миколайович пройшов навчання в
ТОВ "Навчальний центр М ІОН”.законодавчих і нормативних актах з питань
ОП.гігісни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що
працюють
під
тиском.правил
безпеки
систем
газопостачання.ПБіБЕ
ийнтяжопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та
пристроями, правила ОП в с/г виробництві ,ПВЕЕС (II кВ.гр. до 1000В).

№9 від 04.02.2015р. Пожежної безпеки - в навчальному центрі ФОП
«Фостик», протокол засідання комісії від 29.01.2015р.

П

ротокол

З.Інженер електрик Мельниченко Володимир Васильович пройшов навчання в
ТОВ "Навчальний пентр МІОН"„законодавчих і нормативних актах з питань
ОТ^гігігни прадінадання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ ноеудин,що
працюють
під тиском,правил
безпеки
систем
газопостачанняДБіБЕ
вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з інструментом та
п р и с т р о я м и , правила ОП в с/г виробництві Л Б Е Е С ( V кВ.гр. до 1000В).
Пожежної безпеки - у Вінницькому інституті ПрАТ « В и щ и й навчальний заклад
«Міжрегіонона академія управління персоналом», протокол засідання комісії від
26 квітня 2017 року №17/04/15.
4.1нжеиер з експлуатації МТП с.Баланівка Мовчан Сергій Петрович пройшов
навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН’'законодавчих і нормативних актах з
питань ОП,гігісни прапі,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що
працюють під тиском,правил безпеки систем газопостачанняЛБіБЕ
вантажопідіймальних кранівліравил безпечної роботи з інструментом та
пристроями, правила ОП в с/г виробництві .ПБЕЕС (II кВ.гр. до 1000В). Протокол
№9 від 04.02.2015р. Пожежної безпеки - в навчальному центрі ФОП «Фостик»,
протокол засідання комісії від 29.01.2015р.
5. Інженер з експлуатації МТП с.Бирлівка Чорний Валерій Іванович пройшов
н я в ч а н н я в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і нормативних актах з
питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим,ПБіБУ посудин,що
працюють під тиском,нравил безпеки систем газопостачанняДБіБЕ
вантажопідіймальних кпанівлгоавил безпечної роботи з інструментом та
пристроями, правила ОП в с/г виробництві Л Б Е Е С (II кВ.гр. до 1000В). Протокол
№9 від 04.02.2015р. Пожежної безпеки - в навчальному центрі ФОП «Фостик»,
протокол засідання комісії від 29.01.2015р.
6. Інженер з експлуатації МТП сЛ 'ятківка Коновал Микола Дмитрович
пройш ов
навчання в ТОВ "Навчальний центр МІОН",законодавчих і
нормативних актах з питань ОП,гігієни праці,надання першої допомоги
потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиеком.правил безпеки систем
газопостачання.ПКіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з
інструментом та пристроями, правила ОН в с/г виробництві Д Б Е Е С (II кВ.гр. до
1000В). Протокол № 78 від 15.03.2017р. Пожежної безпеки - у Вінницькому
інституті ПрАТ «Виший навчальний заклад «Міжрегіонона академія управління
персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.
7. Інженер з експлуатації МТП с.Демидівка Кульчицький Василь Васильович
пройш ов
навчання в ТОВ "Навчальний ц е н т р МІОН",законодавчих і
нормативних актах з питань ОД,гігієни праці,надання першої допомоги
потерпілим,ПБіБУ посудин,що працюють під тиеком,правші безпеки систем
газопостачанняДБіБЕ вантажопідіймальних кранів,правил безпечної роботи з
інструментом та пристроями, правила ОП в е/г виробництві Л Б Е Е С (II кВ.гр. до
1000В). Протокол №78 від 15.03.2017р. Пожежної безпеки - у Вінницькому
інституті ПрАТ «Виший навчальний заклад «Міжрегіонона академія управління
персоналом», протокол засідання комісії від 26 квітня 2017 року №17/04/15.

Наказом директора Бершадської філії ПрАТ «Зернопродукт МХП» № 1 від
03.01.2017р. на підприємстві створена служба охорони ігоаці, виконання керівника
служби охороні прані покладені на інженера з ОП Постолатія Володимира
Петровича.
Наказом №5 від 03.01.2017р. призначені відповідальні особи за етан охорони праці та
техніки безпеки по виробничих підрозділах.
Наказом директора №8 від 03.01.2017р.створена комісія по навчанню та перевірці
знань з охорони праці. Голова комісії, інженер по охороні праці - Постолатій В.П.,
члени комісії: Загарій С.П. - головний агроном , Мельниченко В.В. - головний
енергетик, Гуменний М.В. - головний зоотехнік, Саранюк С.М. - головний інженер.
На пітприєметві діють 87 інструкцій по ОП для професій і для виконання робіт,для
електрика -інструкція № 1,4,17,.20,45,60,61,76,, для електрозварю вальний
№ і.і 7.20,32.33,34,35,44.45,68.
І

1.Електрозварник Мосьонлз Олександр Андрійович пройшов навчання та
перевірку знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при
нещасних випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр М Ю Н”
протокол Ж°121 від 11.05 .2017р.
2. Електрозварник Мінько Віталій Миколайович пройшов навчання та перевірку
знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних
випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН» протокол № 121
від 11.05.2017р.
3. Електрозварник ІІЇегеемета Олександр Васильович пройшов навчання та
перевірку знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при
нещасних випадках, для електрозварника е ТОВ "Навчальний центр МЮ Н"
протокол № 121 від 11.05.2017р.
4. Електрозварник ТТохитась Василь Миколайович пройшов навчання та перевірку
знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних
випадках, для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол № 121
від 11.05,2017р.
5. Електрозварник Плетенчук Сергій Дмитрович пройшов навчання та перевірку
знань з питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних
кипалках. для електрозварника в ТОВ "Навчальний центр МІОН" протокол Ж®121
від 11.05.2017р.
6.Електрик Івчук Микола Іванович пройшов навчання та перевірку знань з питань
ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках, для
електрика, ПБЕЕС (111 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр МІОН"
протокол Жя 121 від 11.05.2017р.
7. Електрик Бущовський Микола Іванович пройшов навчання та перевірку знань з
питань ОП в с\г, наданню першої долікарської допомоги при нещасних випадках,
для електрика, ПБЕЕС (111 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр МІОН"
протокол Же 207 від 20.06 .2017р.

8. Електрик Фартутняк Василь Васильович пройшов навчання та перевірку знань
з питань ОП в е\г„ наданню п ертої долікарської допомога дри нещасних випадках,
для електрика, ПБЕЕС (111 кВ.гр. до 1000В) в ТОВ "Навчальний центр М ІОН”
протокол №207 від 20.06.2017р.

Перелік інструменту та обладнання для індивідуального захисту:

Найменування

Приставна драбина Зм.
Запобіжний пояс
Лази

К-сть шт..

1
1
1

Протокол
випробування.ог
ляду
№1 11.04.2017р.
№2 11.04.2017р.
№2 11.04.2017р.

Огляди випробування/дата
огляд
випробування

11.04.2017р.
11.04.2017р.
11.04.2017р.

11.04.2017р.
11.04.2017р.
11.04.2017р.

Перелік ікливілгуальних засобів захисту
№п/п
1

2

Назва 313
Костюм х/б
Каска захисна
Окуляри захисні
д\е рукавички
д\е боти
сумка монтерська
рукавиці х\б
інструмент з ізольованим покриттям(
відвертай, плоскогубці)
вимірювальний прилад
електрозварювальник Костюм зварника
Чоботи робочі
Рукавиці зварника
Каска захисна
Маска захисна
Окуляри захисні
д\е рукавички
Посада
Електрик

кількість
1
1
1
1
1
1
По потребі
2
2
1
1
По потребі
1
1
1
1

Нормативно-правова база
Закон України «Про охорону праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 «типове положення про розробку інструкцій з ОП»
НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу ОП»
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»
1.
2.
3.
4.

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».
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