ЗГА .О З..
до Порядку
(в редакції постанови
Кабінету Міністрів
України від 7 лютого
2018 р. N 4 8 )

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця :
1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР".
2. Ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності ЄДРПОУ - 32284263.
3. Зареєстрований вид діяльності згідно КВЕД: 52.10 - складське господарство.
4. Юридична адреса суб’єкта господарської діяльності: Україна, 36014, Полтавська обл., місто
Полтава, Площа Павленківська, будинок 24.
5. Місце виконання (фактична адреса) заявленої роботи підвищеної небезпеки: 23310, Україна,
Вінницька область, Тиврівський район, місто Енівань, вулиця Привокзальна, будинок 12.
6. Посада, прізвище, ім’я по батькові, номер телефону, факс керівника суб’єкта
господарської діяльності: директор Винокуров Кирило Володимирович. Контактний телефон
організації: 0532503400, 0435534568.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно вілттткодування наслідків можливої шкоди:
договір № К/3148-9 від 31.10.2017 року з ПрАТ Страхова компанія «Залізничні шляхи»
обов’язкового страхування цивільної відповідальності об’єктів господарювання за шкоду, яка може
бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарча діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Строк дії договору до 31.10.2018р.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
відсутня.
Я, Винокуров Кирило Володимирович - директор Товариства з обмеженою відповідальністю
«Кононівський елеватор» 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:
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
7 робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
^
'■це (1чол.);

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування - 1 робоче місце (3 чол.);
майстер - 1 робоче місце (4 чол.);
слюсар КВПА - 1 робоче місце (1 чол.);
слюсар-ремонтник - 1 робоче місце (1 чол.);
апаратник оброблення зерна 5розряду - 1 робоче місце (4 чол.);
апаратник оброблення зерна 4розряду - 1 робоче місце (7 чол.);
На підприємстві використовуються наступні будівлі та споруди:
-

силоси зернові - 6 од.;
силоси-хопери - 2 од.;
адміністративно-побутова будівля;
адміністративний будинок з виробничо-технологічною лабораторією та ваговою;
виробничо-складські приміщення;
вузол розвантаження автомобілів з операторською;
трансформаторна підстанція;
сушарка№1;
сушарка№2;
норійні вежі - 3од.;
нижня транспортна галерея - 2од.;
будівля диспетчерської;
блок очистки (КБС) - 2од.;
вузол відвантаження зерна на ж/д транспорт;
бункер відвантаження відходів на автотранспорт;
блок бункерів відвантаження зерна і відходів - 5од.;
дизель-генератор;
вентилятори - 16од.;
водонапірна вежа.

Кількість виробничих об’єктів, які входять до складу ТОВ «Кононівський елеватор»
Гніванська дільниця:
-Адміністрація;
-Виробництво:

-виробнича дільниця;
-технічна служба;
-Виробничо-технологічна лабораторія;
-Служба охорони.
Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства України загальна відповідальність за стан охорони праці на
підприємстві ТОВ «Кононівський елеватор» покладається на директора Винокурова К.В.
Директор ТОВ «Кононівський елеватор» Винокуров К.В. пройшов навчання та виявив необхідні
знання Законів і державних нормативно-правових актів України з охорони праці, безпеки праці,
гігієни праці, електробезпеки, пожежної безпеки, вибухонебезпеки, закону України «Про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», охорона праці в галузі надання першої
домедичної допомоги потерпілим. Посвідчення №19 від 14.07.2017року, видав ТОВ «Полтавський
навчальний центр з охорони праці».
Начальник Гніванської дільниці Позовіков Є.І. пройшов навчання та перевірку знань з
Законодавства України про охорону праці, НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем
газопостачання, НПАОП 15.0-1.01-88 Правил техніки безпеки і виробничої санітарії на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна. Протокол № 609 від 23.11.2017року, виданого

ТОВ Навчальний центр «МІОН».
Наявність служби охорони праці
Наказом начальника дільниці Позовікова Є.І. №7 від 04.09.2017 року на підприємстві створена
служба охорони праці, керівником служби охорони праці призначено інженера з охорони праці Клебан Н.П.;
Відповідальні особи
Наказом № 9 від 02.01.2018 року призначено відповідальних осіб за дотримання вимог з охорони
праці у виробничих дільницях та службах:
-Виробництво: -виробнича дільниця - старший майстер Бондарчук Р.М.
-технічна служба - головний інженер Германчук 1.1.
-Виробничо-технологічна лабораторія - Внукова О.В.;
Наказом № 13 від 02.01.2018 року призначено відповідальну особу за організацію та
безпечне виконання робіт на висоті - старшого майстра Бондарчука Р.М.
Наказом № 11 від 02.01.2018 року призначено відповідальну особу за зберігання та видачу
засобів індивідуального захисту.

Інформація про навчання та перевірку знань ІТП
Германчук Ігор Іванович - головний інженер пройшов навчання та виявив необхідні знання з:
Законодавства України про охорону праці. НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем
газопостачання. НПАОП 15.0-1.01-88 Правил техніки безпеки і виробничої санітарії на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, допущений до роботи в електроустановках
напругою до і вище 1000 В, з присвоєнням 5 кваліфікаційної групи з електробезпеки. Дата
наступної перевірки знань 23.11.2018 р. Протокол №609 від 23.11.2017р.; посвідчення №609-5/17,
видане ТОВ «Навчальний центр «МІОН»; порядку проведення обстеження прийнятих в
експлуатацію об’єктів будівництва та кодексу установленої практики з обстежень, технічного стану
та паспортизації виробничих будівель та споруд в процесі експлуатації, протокол №242 від
28.11.2017р., посвідчення №3, видане Першою школою охорони праці.
Бондарчук Роман Миколайович - старший майстер пройшов навчання і виявив потрібні знання з:
Законодавства України про охорону праці, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання,
НПАОП 15.0-1.01-88 Правил техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна - протокол №102 від 27.03.2017 р., посвідчення №102-1/17 видане
ТОВ «Навчальний центр «МІОН».
НПАОП 0.00-1.75-15 ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт - протокол
№252 від 22.12.2017 р., посвідчення №7, видане Першою школою охорони праці.
НПАОП 0.055.12-01 Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних
та вибухонебезпечних об'єктах - протокол №255 від 22.12.2017 р., посвідчення №1, видане
Першою школою охорони праці.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт протокол №254 від 22.12.2017 р., посвідчення №1, видане Першою школою охорони праці.
НПАОП 0.00-1-71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями протокол №272 від 14.11.2017року, посвідчення №7, видане Першою школою охорони праці.
Клебан Н.П. - інженер з охорони праці пройшла навчання і виявила потрібні знання з:
Законодавство України про охорону праці; НПАОП 0.00-1.59-87 ПББЕ посудин, що працюють під
тиском; ПОП під час вантажо-розвантажувальних робіт, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки
систем газопостачання; НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на

висоті; НПАОП 15.0-1.01-88 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна; НПАОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС 4кв.гр. до 1000 В. Протокол № 609 від
23.11.2017 року, посвідчення № 609-3/17 від 23.11.2017року, видане ТОВ «Навчальний центр
«МІОН».
Інформація про навчання та перевірку знань працівників
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.
посвідчення №197.2 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане
Луковенку Ю.Ю., в тому, що він закінчив курси за спеціальністю апаратник оброблення зерна та
присвоєна кваліфікація апаратник оброблення зерна. Допущений до обслуговування
зерносушильного обладнання з використанням газу і виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Протокол №197 від 25.12.2013 р. Повторна перевірка знань, протокол №1 ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" від 04.12.2017 р..
посвідчення №54.3 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане
Асауленку Р.Д., в тому, що він закінчив курси за спеціальністю апаратник оброблення зерна та
присвоєна кваліфікація апаратник оброблення зерна 4 розряду. Допущений до обслуговування
зерносушильного обладнання з використанням газу і виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Протокол №54 від 22.04.2015 р. Повторна перевірка знань, протокол №1 ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" від 04.12.2017 р.;
посвідчення №963 НВК ТОВ «ДА-ДОПОМОГА», видане
Онищуку Р.М., в тому, що він закінчив курси за спеціальністю оператор сушильних установок та
присвоєна кваліфікація оператор сушильних установок. Допущений до експлуатації сушильних
установок, що працюють на газовому паливі з правом виконання робіт на висоті. Протокол №270,
270/1 від 27.10.2016 р. Повторна перевірка знань, протокол №1 ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" від 04.12.2017 р.;
посвідчення № 54.4 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане
Ситару А.С., в тому, що він закінчив курси за спеціальністю апаратник оброблення зерна та
присвоєна кваліфікація апаратник оброблення зерна 4 розряду. Допущений до обслуговування
зерносушильного обладнання з використанням газу і виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Протокол №54 від 22.04.2015 р. Повторна перевірка знань, протокол №1 ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ
ЕЛЕВАТОР" від 04.12.2017 р.;
диплом з відзнакою ВН №36400079, виданий Осадчуку С.П., в тому, що він закінчив у 2009 р.
Державний професійно-технічний навчальний заклад «Еніваньський професійний ліцей імені двічі
Героя Радянського Союзу Р.Я. Малиновського» і здобув професію електрогазозварника. Рішенням
державної кваліфікаційної комісії від 25.06.2009 р. присвоєно кваліфікацію електрогазозварник 4
розряду. Повторна перевірка знань, протокол №2 ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від
04.12.2017 р.. Протокол №2 від 04.12.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони
праці ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної
безпеки, безпечних прийомів і методів роботи в межах виконуваних робіт (з урахуванням вимог
НПАОП 28.52-1.31-13, НПАОП 1.4.10-1.04-86, НПАОП 0.00-1.71-13, НПАОП 0.00-1.59-87),
інструкцій з ОП у електрогазозварника Осадчука С.П. з допуском до виконання
електрогазозварювальних робіт та транспортування балонів;
протокол №3 від 04.12.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про перевірку знань з питань охорони праці, технології
робіт, пожежної безпеки, при експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС, ППБ, ПУЕ,
законодавчі акти, виробничі інструкції) у електромонтера: Хлистова С.В. (4 кваліфікаційна група
до та понад 1000 В), електромонтера Хлистова Д.С. (З кваліфікаційна група до та понад 1000 В),

електрогазозварника Осадчука С.П., слюсаря КВП і А Гуліватенка О.В. та слюсаря-ремонтника
Дацюка О.Л. (З кваліфікаційна група до 1000 В), майстрів: Муляра В.О., Мельника О.М., Лисака
М.П.; (2 кваліфікаційна група до 1000 В) апаратників оброблена зерна 5р.: Луковенка Ю.Ю., (З
кваліфікаційна група до 1000 В), АсауленкаР.Д., Онищука Р.М., Ситара А.С.,( 2 кваліфікаційна
група до 1000 В); апаратників оброблення зерна 4р.: Зазанського О.В., Лясоти Д.О. та Григорука
О.В. (2 кваліфікаційна група до 1000 В). Наступна перевірка знань 04.12.2018 р..
протокол №1 від 04.12.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці
ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" про перевірку знань з питань охорони праці, пожежної
безпеки, безпечних прийомів і методів роботи в межах виконуваних робіт (з урахуванням вимог
НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.75-15, НПАОП 0.00-5.11-85, 0.00-1.15-07), посадових
інструкцій, інструкцій з ОП у майстрів: Муляра В.О., Осадчука С.П., та Лисака М.П., з допуском до
обслуговування, експлуатації зерносушильного обладнання з використанням газу, правом
виконання робіт на висоті, вантажно-розвантажувальних робіт, газонебезпечних робіт та робіт у
вибухопожежонебезпечних зонах, майстра Мельника О.М., з допуском до обслуговування,
експлуатації зерносушильного обладнання з використанням газу, правом виконання робіт на висоті,
газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах, апаратників оброблення зерна
5р.: Луковенка Ю.Ю., Асауленка Р.Д., Онищука Р.М. та Ситара А.С., з допуском до
обслуговування, експлуатації зерносушильного обладнання з використанням газу, правом
виконання робіт на висоті, газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах,
апаратника оброблення зерна 4р. Маценка А.В., з допуском до роботи апаратником оброблення
зерна, вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, експлуатації вантажо-підіймальних
машин, апаратника оброблення зерна 4р. Зазанського О.В. з допуском до роботи апаратником
оброблення зерна, вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, Лясоти Д.О., з допуском до
роботи апаратником оброблення зерна, вантажно-розвантажувальних робіт, експлуатації вантажо
підіймальних машин, робіт на висоті, Григорука О.В., з допуском до роботи апаратником
оброблення зерна, вантажно-розвантажувальних робіт, робіт на висоті, слюсаря-ремонтника
Дацюка О.Л., електромонтерів: Хлистова С.В., Хлистова Д.С., Матвієнка О.В. з допуском до
технічного обслуговування вантажопідіймальних машин та робіт на висоті, слюсаря КВП і А
Гуліватенка О.В., з допуском до обслуговування КВП і А та робіт на висоті.
посвідчення №354.1 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане
Матвієнку О.В., в тому, що він закінчив курси за спеціальністю слюсар з експлуатації та ремонту
газового устатковання та присвоєна кваліфікація слюсар з експлуатації та ремонту газового
устатковання. Допущений до експлуатації та ремонту газового устатковання. Протокол № 354 від
27.12.2017 р.;
посвідчення №354.1 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане слюсарю з експлуатації та
ремонту газового устатковання Матвієнку О.В., в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні
знання НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання (в обсязі виконання
функціональних обов’язків). Протокол №687 від 27.12.2017 р.;
посвідчення №269.1 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане
Гуліватенку О.В., в тому, що він закінчив курси за спеціальністю слюсар КВП і А та присвоєна
кваліфікація слюсар КВП і А. Допущений до обслуговування КВП і А, 3 група допуску до 1000 В з
Правил електробезпеки. Протокол №269 від 05.12.2016 р. Повторна перевірка знань, протокол №1
ТОВ "КОНОНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" від 04.12.2017 р.;
посвідчення №687.8 ТОВ «Навчальний центр «МІОН», видане слюсарю КВП і А Гуліватенку
О.В., в тому, що він пройшов навчання і виявив потрібні знання НПАОП 0.00-5.11-85 Типова
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (в обсязі виконання
функціональних обов’язків). Протокол №687 від 27.12.2017 р.
Перелік положень з охорони праці
Наказом начальника Гніванської дільниці Позовікова Є.І. від 04.09.2017 року №10 введено в дію
Положення про систему управління охороною праці та наказом від 13.09.2017 року введені в дію

наступні положення:
- Положення про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям і
іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08
- Положення про комісію з питань з питань охорони праці.
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.12-05.
- Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04.
- Положення про атестацію робочих місць за умовами праці.
Інформація про діючі на підприємстві інструкції з охорони праці та проведення інструктажів
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом начальника Гаванської
дільниці Позовіковим Є.І. від 13.09.2017 року № 22 та наказом від 23.10.2017 року № 56 введені в
дію 44 інструкції з охорони праці:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
зо
31
32
33
34
35

при виконанні робіт вимірювальною виробничо-технологічною лабораторією
для бухгалтера
для інженера з комп’ютерних систем
для водія автотранспортного засобу
для техніка-лаборанта
апаратника оброблення зерна
електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування
для охоронника
для прибиральника службових приміщень
по обслуговуванню транспортера нижньої прохідної галереї
для електрогазозварника
для пробовідбірника
для слюсаря-ремонтника
для вагаря по обслуговуванню автоплатформних ваг
для прибиральника території(двірника)
для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування
для слюсаря з КВП і А
при виконанні робіт на висоті
при роботі у силосах і бункерах
з організації безпечного виконання газонебезпечних робіт
правила безпеки при ожеледиці
при роботі з компресором ВКП К 2000.10.500Т
при виконанні робіт на висоті з використанням страхувальних
засобів
під час виконання робіт ручним електроінструментом
з електробезпеки для І групи
при користуванні електропобутовими приладами на виробництві
при виконанні навантажо-розвантажувальних робіт
при роботах із застосуванням переносних драбин і драбинок
при роботах із застосуванням переносних електричних світильників
при обслуговуванні норій
про порядок використання електролебідки типу ТЕЛ-5 для пересування вагонів на
під’їзній колії
при роботі на персональному комп’ютері (ПК)
при виконанні робіт по завантаженні вагонів зерновозів
при роботі з газонокосаркою
положення-інструкція про організацію відомчого контролю

36
37
38
39
40
41
4/1
42
43
44

по експлуатації тягової лебідки типу ТЕЛ-5
при роботі з ручним інструментом
при проведенні фумігацій них, дезінсекційних, дегазаційних робіт
для водіїв вантажних автомобілів під час заїзду та перебування на території
підприємства
про заходи пожежної безпеки під час проведення вогневих робіт
для оператора зерносушарки
для водія автотранспортних засобів (вантажного автомобіля)
по наданю першої медичної допомоги
при обслуговувані автомобілерозвантажувачів
вступного інструктажу

Інструкції містять такі розділи:
1. Відомості про підприємство,
2. Загальні положення,
3. Вимоги безпеки перед початком роботи,
4. Вимоги безпеки під час виконання роботи,
5. вимоги безпеки після закінчення роботи,
6. вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Інструкції, які введені в дію, зареєстровані інженером з охорони праці в журналі реєстрації у
встановленому порядку. Також вони видані працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації
інструктажів з 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.
З працівниками підприємства проводяться вступні, первинні, повторні, позапланові інструктажі з
питань охорони праці.
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються печаткою
підприємства.
Інформація про забезпечення засобами індивідуального захисту
Працівники ТОВ»Кононівський елеватор», Гніванська дільниця забезпечуються безкоштовно
спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. На всіх працівників ведуться особові картки обліку видачі
і списання засобів захисту.
Всі працівники своєчасно забезпечуються необхідними засобами індивідуального та колективного
захисту згідно встановлених норм та вимог колективного договору.
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою пристроїв приставних драбин, стрем’янок, запобіжних поясів та касок, які у встановлені терміни проходять
випробування та огляди перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, запобіжних поясів, засобів індивідуального захисту,
спецодягу, які застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1).

Найменування

Приставна драбина металева
Драбина трьохсекційна 3x14
металева

Таблиця № 1
Кількість Акт
випробування,
огляду
Акт від
1шт.
01.03.2018р.
1шт.
Акт від
01.03.2018р.

Дата наступного
випробування
01.09.2018р.
01.09.2018р.

Приставна драбинка, металева

1шт.

Стрем’янка

1шт.

Запобіжні пояси

5шт.

Акт від
01.03.2018р.
Акт від
01.03.2018р.
Протокол
випробування
№ 05/12-1 від
05.12.2017р.

01.09.2018р.
01.09.2018р.
05.06.2018р.

Запобіжні пояси, каски, драбини використовують за призначенням, зберігають у технічносправному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт а також випробування до вимог
законодавства.
Наказом №65 від 10.11.2017 року на дільниці створена комісія по випробуванню засобів
індивідуального захисту.
Перелік засобів індивідуального та колективного захисту, які використовуються на підприємстві
ТОВ «Кононівський елеватор» Гніванська дільниця:
1.
Окуляри захисні.
2.
Маска (респіраторний захист).
3.
Захисні каски.
4.
Пояс безлямковий.
5.
Спецодяг (куртки, комбінезони).
6.
Спецвзуття (ботинки з металевим носком).
7.
Распіратори універсальні.
8.
Рукавиці (пвх).
9.
Костюм електрогазозварника.
10. Маска електрогазозварника.
11. Рукавички діелектричні.
12. Килимки діелектричні.
13. Боти (діелектричне взуття).
14. Показники напруги.
Працівники також отримують мийні засоби за рахунок підприємства.
Нормативно-правова база:
Закон України від
14.10.1992 р.
№2694-ХІІ в редакції від
18.11.2011 р.
Постанова Кабінету
Міністрів України
№1107 від
26.10.2011р.
НПАОП 0.00-4.15-98
НПАОП 0.00-4.01-08

НПАОП 15.0-3.02-98

Про охорону праці;

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;
Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці;
Типове положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими
засобами індивідуального захисту;
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів

НПАОП 0.00-4.09-07
НПАОП 0.00-4.12-05
НПАОП 0.00-4.21-04
НПАОП 0.00-1.71-13
НПАОП 40.1-1.21-98
Затверджені Наказом
Міністерства палива і
енергетики від 25.07.2006 р.
№258
НПАОП 40.1.01-97
НПАОП 0.00-1.75-15
НПАОП 0.00-1.76-15
НПАОП 0.05-5.12-01

Наказ МОЗ України № 246
від 21.05.2007р.,
зареєстрований в
Міністерстві юстиції
України 23.07.07р. за №

індивідуальногозахисту працівникам елеваторної,
борошномельно-круп’яної і комбікормової промисловості;
Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства;
Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці;
Типове положення про службу охорони праці;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями;
Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів;
Правила технічної експлуатації електроустановок
споживачів;

Правила безпечної експлуатації електроустановок;
Правила охорони праці під час вантажнорозвантажувальних робіт;
Правила безпеки систем газопостачання;
Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт
на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних
об'єктах.
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних
категорій.

Винокуров К.В.
(ініціали та прізвище)
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Держпраці
2 0 /^ р .

______________

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".

