і
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця :
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКОМОРОШКІВСЬКЕ»_______
(найменування юридичної особи,
с. Скоморошки, Оиатівський район. Вінницька область. Код ЄДРПОУ 35536878___________
місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з ЄДРПОУ,
КВЕД 01.11 - вирощування зернових культур (крім рису ), бобових к у л ь т у р і насіння олійних
к у л ьт у р ___________________________________________________________________________________________

код виду діяльності згідно з КВЕД,
Грох Віктор Петрович —Директор ТОВ «Скоморошківське»______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
Телефон (04330)22650,факс (04330)22650, е-таі1;8котогосЬкі@икг.пе(_______________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
село С к о м о ро ш к и , ву лиця Центральна, будинок 27, Оратівський район. Вінницька область
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 ,_______________________________Грох Віктор Петрович_________________________________ ,
(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 ремонтні, монтажні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метри.

На підприємстві працює 58 чоловік з них 5 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки та
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на балансі підприємства, а саме:
роботи із застосуванням ручних інструментів; зварювальні, газополум’яні роботи; роботи в діючих
електроустановках до 6 кВ; експлуатація балонів з киснем та пропаном; вантажно-розвантажувальні
роботи за допомогою машин і механізмів; стропальні роботи; зберігання зерна; зберігання балонів із
стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; застосування шкідливих речовин 2 і 3 класу
небезпеки.
Працівники, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, працюють згідно інструкцій
з охорони праці та виробничих інструкцій.
Працівники, що виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли медогляди від
24.04.2017р. та можуть виконувати заявлені роботи.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту
відповідно до нормативних документів. Розроблене, затверджене та введене в дію «Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту» (Наказ №5 від 22.03.2017р.),
Всі працівники Товариства своєчасно забезпечуються необхідними засобами індивідуального
та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного договору ТОВ
«Скоморошківське».
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 1
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Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, запобіжних поясів, які у встановлені
терміни проходять випробування та огляди, перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, запобіжних поясів по кожному цеху, які застосовуються
при виконанні робіт на висоті (таблиця № 1) та засоби індивідуального захисту, які застосовуються
при виконанні таких робіт (таблиця 2):
Таблиця 1
Огляди, випробування
Акт випробування,
Найменування
Кількість (шт.)
Огляд
огляду
Випробування
Приставна
06.11.2017
06.11.2017
1
№1 від 06.11.2017
драбина 2 м
Приставна
№1 від 06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
1
драбина 3,5 м
Приставна
№1 від 06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
1
драбина 4 м
Приставна
№1 від 06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
1
драбина 6 м
№1 від 06.11.2017
06.11.2017
06.11.2017
2
Запобіжні пояси
Таблиця 2
№
п/п

Посада

1.

Слюсар (оператор зерносушарки)

2.

Електрогазозварник

Кількість

Назва 313
Костюм х/б
Окуляри захисні
Рукавиці х/б
Костюм х/б
Куртка ватна
Штани ватні
Чоботи робочі
Черевики
Чоботи гумові
Ж-ти сигнальні
Каски захисні
Окуляри захисні
Д/е рукавички
Сумки монт-ні
Рукавиці х/б
Діалектричні боти
Захисні маски

2 шт.
2 шт.
4 пари
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пари
1 пари
1 пари
1 пари
1 пари
2 шт.
2 шт.
1 шт.
4 пари
1 пара
2 шт.

Засоби колективного захисту: діалектричні килимки, плакати та знаки безпеки в наявності.
Працівники ТОВ «Скоморошківське» також отримують мийні засоби за рахунок
підприємства.
Для виконання зварювальних робіт Товариство використовує:
-зварювальний трансформатор типу ТДМ 259-У2 (зав. №1092; 2008р.) - Іод.;
-обмежувач напруги холостого ходу зварювального трансформатора типу БСНТ-09У2 (зав.
№1245, 2008р.в., Україна) - Іод.
У липні 2017 р. ЕВЛ ФОП Кущенко М.М м. Тетіїв (Свідоцтво про атестацію №70А-61-15
чинно до 31.12.2018р.), провів вимірювання зварювального обладнання (Прот. №1-4 від 06.07.2017р.)
- дефектів не виявлено.
Для виконання газополум’яних робіт Товариство використовує:
- різак для ручної кисневої різки Р1 «Донмет» 142 (інв. №24, 2017р.в., Україна) - Іод.;

-

редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного обладнання кисневий БКО-50ДМ,
(інв. №25, 2016р.в., Україна) - Іод.;
редуктор балонний одноступеневий для газополум’яного обладнання пропановий БПО5ДМ, (інв. №26, 2017р.в., Україна) - Іод.;
комплект рукавів гумотканинних, (інв. №27, 2017р.в., Україна) - Іод.;
візок спеціальної конструкції для перевезення балонів (інв. №15, 1998р.в., Україна) - Іод.;
балон з киснем (поставка по договору) - 4од.;
балон з пропан-бутаном (поставка по договору) - 1од.
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 026.18.05 від 25.01.2018 року.
Дозвіл експлуатувати устаткування підвищеної небезпеки № 027.18.05 від 25.01.2018

року.
Будівлі та споруди за адресою:
Село Скоморошки, вулиця Центральна, 27
Контора - 182,8 , цегла, обкладена плиткою;
Гаражі - 444,7, цегла;
Майстерня - 787,6, цегла;
Склад с/г техніки - 352,3, металопрофіль;
Склад запчастин - 209,3, ракушняк;
Дизельний генератор - 20,9, цегла;
Навіс для с/г техніки - 452,9, цегла;
Майстерня - 533,3, цегла;
Ангар - металопрофіль.
Село Скоморошки, вулиця Центральна, 19-А
Зерносховище - 808,4 , цегла;
Вага - 82,5, цегла;
Приміщення завскладу - 30,3 - блок ракушняку, зашито сайдингом;
Склад доочистки зерна - 52,6, цегла;
Будинок відпочинку - 34,55, цегла;
Матеріальний склад - 448,3, цегла, ракушняк;
Зерносклад № 2,1108,1, цегла, шифер;
ЗАВ - 20 - 236,2, цегла;
Гараж - 22,1, вапн.блок;
Виробничі будівлі забезпечені влаштованими згідно норм санітарно-побутовими
приміщеннями для працюючих.
Наказом №31 від 28.07.2017р. призначена комісія із загального огляду будівель і споруд у
складі:
голова комісії: - Грох Н.В. - заступник директора;
члени комісії: - Пипа О.С. - головний інженер;
- Барський М.М. - інженер з охорони праці;
- Печенюк В.М. - завідувач центр, майстернею;
- Хоцяновський О.В. - завідувач гаражем;
- Мельник Л.М. - завідувач складом.
Інші відомості:
У ТОВ «Скоморошківське» функціонує система управління охороною праці, а роботодавець
виконує свої зобов’язання у галузі охорони праці, зокрема:
Розроблене, затверджене та введене в дію «Положення про службу охорони праці» (Наказ №1
від 15.03.2017р.).
Розроблене, затверджене та введене в дію «Положення про систему управління охороною праці
(СУОП)» (Наказ №1 від 15.03.2017р.).
Розроблене, затверджене та введене в дію «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці» (Наказ №6 від 23.03.2017р.),
Розроблене, затверджене та введене в дію «Положення про комісію з питань охорони праці
підприємства» (Наказ №17 від 10.04.2017р.).

Розроблене, затверджене та введене в дію «Положення про роботу уповноважених трудового
колективу з питань охорони праці» (Наказ №17 від 10.04.2017р.).
Розроблені, затверджені та введені в дію Інструкції з охорони праці та виробничі інструкції
/згідно переліку/, (Накази №4 від 15.03.2017р., №10 від 05.04.2017р., №14-15 від 10.04.2017р.),
Розроблене, затверджене та введене в дію Посадові інструкції /згідно переліку/, (Наказ від
01.04.2017р.),
Заведені і ведуться журнали:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
інші виробничі журнали.
Згідно Наказу №1 від 15.03.2017р. на підприємстві створена служба охорони праці в складі:
заступника директора - Грох Н.В.
головного інженера - Пипа О.С.
інженера з охорони праці - Барського М.М.
Наказами №6 від 23.03.2017р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони
праці в складі:
голова комісії: - Грох Н.В. - заступник директора
члени комісії: - Пипа О.С - головний інженер
- Барський М.М. - інженер з охорони праці
Наказами №17 від 10.04.2017р. створена комісія з питань охорони праці в наступному складі:
голова комісії: - Грох Н.В. - заступник директора
члени комісії: - Полушко О.Ф. - уповноважений трудового колективу
- Пипа О.С - головний інженер
- Мельник Л.М. - завідувач центрального складу
секретар:
- Барський М.М. - інженер з охорони праці
Згідно Наказу №28 від 27.07.2017р. відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства, призначений гол. інженер Пипа О.С.
Згідно Наказів №10 від 27.03.2017р., №21 від 11.04.2017р. відповідальним за безпечне
виконання зварювальних робіт та за справний стан та безпечну експлуатацію зварювального
обладнання, призначений головний інженер Пипа О.С
Згідно Наказу №21 від 11.04.2017р. відповідальним за безпечну експлуатацію машин,
механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, призначений головний інженер Пипа О.С
Згідно Наказу №19 від 10.04.2017р. відповідальним за безпечне виконання газополум’яних
робіт та за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання для газополум’яної обробки металу,
призначений головний інженер Пипа О.С.
Згідно Наказу №16 від 10.04.2017р. відповідальним за справний стан, зберігання та безпечну
експлуатацію кисневих балонів (посудин що працюють під тиском, призначений головний інженер
Пипа О.С
Згідно Наказу №16-а від 10.04.2017р. відповідальним за справний стан і безпечну дію, посудин
що працюють під тиском та по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють
під тиском, призначений головний інженер Пипа О.С.
Згідно Наказу №21 від 11.04.2017р. призначено відповідальними:
- за здійснення відомчого нагляду за утриманням та безпечною експлуатацію
вантажопідіймальних кранів, машин та механізмів, знімних вантажозахоплюваль-них пристроїв,
тари, призначений головний інженер Пипа О.С.
- за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, пристроїв, тари, призначений
завідувач майстернею Печенюк В.М.
- за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів вантажопідіймальними кранами,
знімними вантажозахоплювальними пристроями, призначений завідувач майстернею Печенюк В.М.

- призначений стропальник з правом проведення вантажно-розвантажувальних робіт за
допомогою машин і механізмів, що керуються з підлоги - слюсар Гром М.І.
Згідно Наказу №20 від 10.04.2017р. призначена відповідальна особа за виконання робіт в
зерноскладах та зернотоку (приймання, складування та зберігання зерна), завідуюча центральним
складом Мельник Л.М.
Працівників, робота яких пов’язана з небезпечними або шкідливими умовами праці, що можуть
негативно вплинути на організм людини, інформують під розпис про наявність на робочих місцях
небезпечних та шкідливих виробничих факторів.
Керівники підприємства, структурних підрозділів та відповідальні особи пройшли навчання в
НВК і атестовані з питань охорони праці, а саме:
Директор - ГРОХ Віктор Петрович пройшов навчання і виявив потрібні із знання з
Законодавчих актів Закону України «Про охорону праці»; Правил охорони праці у
сільськогосподарському виробництві; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів,
(З кв. гр.), (Посв. № 82/15 від 30.03.2016р., Прот. № 82), видав ПП «Учбово-курсовий комбінат
«Гайзель»; Пожежної безпеки, (Посв. №4.05-П від 11.05.2017р., Прот. №05-П), видав ВНКК ЖКГ;
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями ОП працівників», «Вимоги до роботодавців
щодо захисту працівників від шкідливого впливу хім. речовин» (Посв.№336/17-13 від 30.08.2017р.,
прот.№ 336, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»),
Заступник директора - ГРОХ НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА пройшла навчання і виявила потрібні
знання Закону України «Про охорону праці»; ПБЕЕС (2 кв. гр.), (Витяг з прот. №12-ОП від
18.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»; Пожежної безпеки, (Посв. №3.05-П від
11.05.2017р., Прот. №05-П), видав ВНКК ЖКГ; Правил охорони праці у сільськогосподарському
виробництві (Посв.№333/17-1 від 29.08.2017р., прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»); Правила
безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин, Вимоги до
роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин посв.№530/17-14,
прот.№530 від 25.10.2017р, виданий ДП «Вінницький ЕТЦ»); Правила охорони праці під час
вантажо-розвантажувальних роботах, ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском; ПБСГ
(посв.№599/17-19, прот.№599 від 22.11.2017р, виданий ДП «Вінницький ЕТЦ»),
Головний інженер - ПИПА ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ пройшов навчання і виявив потрібні
із знання ПБіБЕ в/п кранів, ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском, (Витяг з прот. № 11-ОП від
12.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»; ПБЕЕС (4 кв. гр.); ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями, (Витяг з прот. №12-ОП від 18.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький
НКК ЖКГ»; Правил охорони праці у с-г виробництві; ПОП на автотранспорті; Правил безпеки
систем газопостачання (посв. № 333/17-3 від 29.08.2017р, прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»);
Закону України «Про охорону праці»;,ПОП у с/г виробництві, ПБСГ (посв.№599/16-21, прот.№599
від 22.11.2017р, виданий ДП «Вінницький ЕТЦ»).
Інженер з охорони праці - БАРСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ пройшов навчання і
виявив потрібні із знання Закону України «Про охорону праці»; ПОП у сільськогосподарському
виробництві; ПБЕЕС (4 кв. гр.), (Посв. № 51/25 від 23.02.2017р., Прот. № 51), видав ПП «УКК
«Гайзель»; ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском, (Витяг з прот. № 11-ОП від 12.04.2017р.), видав
КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»; ПБЕЕС (4 кв. гр.); ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями, (Витяг з прот. №12-ОП від 18.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»;
Пожежної безпеки, (Посв. №5.05-П від 11.05.2017р., Прот. №05-П), видав ВНКК ЖКГ; Правил
вибору та застосування 313 органів дихання (посв. № 336/17-14 від 30.08.2017р., прот. № 336, видав
ДП «Вінницький ЕТЦ»); Правил ТБ і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та
переробці зерна (посв. № 333/17-2 від 29.08.2017р., прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»);
Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин,
Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого впливу хімічних речовин
(посв.№530/17-15, прот.№530 від 25.10.2017р, виданий ДП «Вінницький ЕТЦ»);
ПБСГ, ПБіБЕ в/п кранів (посв.№599/17-20, прот.№599 від 22.11.2017р, виданий ДП «Вінницький
ЕТЦ»);
Головний агроном -МАРТИНЮК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ пройшов навчання і виявив
потрібні із знання Правил ТБ і виробничої санітраї на підприємствах по зберіганню та переробці

зерна (посв. № 333/17-9 від 29.08.2017р., прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»); Правил вибору
та застосування 313 органів дихання (посв. № 336/17-12 від 30.08.2017р., прот. № 336, видав ДП
«Вінницький ЕТЦ»); Законодавчі акти з охорони праці, гігієна праці, надання першої допомоги
потерпілим, пожежної безпеки, електробезпеки; ПОП у с/г виробництві (посв. №599/16-22, прот.
№599 від 22.11.2017р, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»); Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та
застосуванні сильнодіючих отруйних речовин, Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від
шкідливого впливу хімічних речовин (посв.№530/17-16, прот.№530 від 25.10.2017р, виданий ДП
«Вінницький ЕТЦ»).
Завідувач центральною рем. майстернею - ПЕЧЕНЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
пройшов навчання і виявив потрібні із знання Закону України «Про охорону праці»; ПБЕЕС (2 кв.
гр.), (Витяг з прот. №12-ОП від 18.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»; Пожежної
безпеки, (Посв. №6.05-П від 11.05.2017р., Прот. №05-П), видав ВНКК ЖКГ; Правил охорони праці у
с-г виробництві (посв. № 333/17-7 від 29.08.2017р, прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»),
Завідуюча центральним складом - МЕЛЬНИК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА пройшла навчання і
виявила потрібні із знання Закону України «Про охорону праці»; ПБЕЕС (2 кв. гр.), (Витяг з прот.
№12-ОП від 18.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»; Пожежної безпеки, (Посв. №8.05П від 11.05.2017р., Прот. №05-П), видав ВНКК ЖКГ; Правил охорони праці у с-г виробництві;
Правил ТБ і виробничої санітраї на підприємствах по зберіганню та переробці зерна (посв. № 333/176 від 29.08.2017р, прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»).
Завідуюча складом № 2 - ПОЛУШКО ОКСАНА ВАСИЛІВНА пройшла навчання і виявила
потрібні із знання Закону України «Про охорону праці»; ПБЕЕС (2 кв. гр.), (Витяг з прот. №12-ОП
від 18.04.2017р.), видав КПТНЗ «Вінницький НКК ЖКГ»; Пожежної безпеки, (Посв. №7.05-П від
11.05.2017р., Прот. №05-П), видав ВНКК ЖКГ; Правил охорони праці у с-г виробництві; Правил ТБ і
виробничої санітраї на підприємствах по зберіганню та переробці зерна (посв. № 333/17-5 від
29.08.2017р, прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»),
Завідувач гаражем - ХОЦЯНОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ пройшов навчання
і виявив потрібні із знання Закон України «Про охорону праці», (Посв. № 218/4 від 18.08.2016р.,
Прот. № 218), видав ПП «УКК «Гайзель»; Пожежної безпеки, (Посв. №9.05-П від 11.05.2017р., Прот.
№05-П), видав ВНКК ЖКГ; Правил охорони праці у с-г виробництві; ПОП на авто.транспорті (посв.
№ 333/17-8 від 29.08.2017р, прот. № 333, видав ДП «Вінницький ЕТЦ»).
Нормативно-правова база:
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Конституція України.
Кодекс Законів про працю.
Закон України «Про охорону праці».
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ від
26 жовтня 2011 року № 1107.
Закон України «Про правові засади цивільного захисту» від 24 червня 2004 року №1859-ІУ.
Закон України "Про забезпечення санітарно та епідеміологічного благополуччя населення"
від 17 грудня 1996 року N 607/96-ВР.
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 року № 1232 "Порядок проведення
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на
виробництві"
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку
знань з питань охорони праці».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими
працівниками осіб з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 64.2-1.06-98 «Правила безпеки під час робіт на повітряних лініях зв’язку і
проводового мовлення».
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НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу,спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників».
НПАОП 1.1.10-1.04-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
НПАОП 1.1.10-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
НПАОП 15.0-1.01-88 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна».
НПАОП 15.0-1.01-88 12 «Правила ОП у с/г виробництві».
НПАОП 0.00-1.75-15 «ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт».
НПАОП 0.00-1.59-87 «ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском».
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання».
НПАОП 0.00-1.45-69 «ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР».
НПАОП 0.00-8.11-12 «Вимоги до роботодавців щодо захисту працівників від шкідливого
впливу хімічних речовин».
НПАОП 0.00-1.62-12 «ГОДІ на автомобільному трац
і».
313 органів дихання»,
НПАОП 0.00-1.04-07 « ^ ав ^Л аж б й р ’
НПАОН 0.00-2.01-05 «ЩрейЙ*ббіт з ’
ки».
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