ЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази
ТОВ «ПК «Зоря Поділля»
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідільністю
«Продовольча компанія «Зоря Поділля»______________________________
( найменування юридичної особи,

_____ вул. Заводська 150, м. Гайсин, Вінницька область, 23700__________
місце її державної реєстрації,

_________ 34009446______________________ 01.11__________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ,

код виду діяльності згідно з КВЕД,

Таранишин Олександр Віталійович_____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

________ (04334) 2-14-10/2-32-38

е-таіі: о/рсе@ркір.сот.иа

номер тел./факсу, адреса електронної пошти;

Кунянська філія —23713 с.Кунка, Гайсинський район , Вінницька область
Михайлівська філія —23732 с,Михайлівка, Гайсинський район, Вінницька
область
Маломочульська філія - 23824 с.Мала Мочулка, Теплииький район,_______
Вінницька область
Немирівська філія - 22832 с.Бондурівка, Немирівський район, Вінницька
область
Погребишенська філія - 22200 смт.Погребише, Вінницька область_______
Відділення «МТП» - 23700 м.Гайсин Вінницька область_________________
51650 Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район,__________
селище Дніпровське, вул. О. Островського, 11___________________________
_____ ПрАТ «Дніпровський крохмало-патоковий______комбінат»________
49000 м.Дніпро, вул. Маршала Малиновського, 120______________________
______ ПрАТ «Інтеркорн Корн Просесінг Індастрі»__________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, ( устаткуваї ’
підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______ Приватне акціонерне Товариство *’Страхова компанія **Країна ’*
договір № У А 160031 від 26.06.2017р. до 26.06.2018р._____________________
( найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

немає
(дата)

____________________ Я, Таранишин Олександр 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 :
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роботи

В КОЛОДЯЗЯХ,

траншеях, котлованах, бункерах

(п.8 Додатку 6 до

Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка(за
наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,які виконуються та/або експлуатуються без отриманнявідповідного
дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений рівень виникнення травм, будівель і соруд, виробгичих
обєктів(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

кількість робочих місць -12(дванадцять), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 2 (48 працівників, а саме; бетоняр- 20-слюсар -2,
апаратник оброблення зерна - 12, електрогазозварник - 14)

Для виконання робіт в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах робітники
забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме:
-противогаз ПШ-1-С, зав.№21, 2012року випуску, Росія, дата повірки 12.03.18р.;
-противогаз універсальний ізолюючий УІП-12 зав.№ 2630518, 2017р. випуску,
Україна, дата повірки 12.03.18р.;
- пояс запобіжний 1ПЛ2 зав.№ 010345, 2014р.випуску, Україна, дата повірки
12.03.18р.;
- пояс запобіжний 1ПЛ2 зав.№ 010514, 2014р.випуску, Україна, дата повірки
12.03.18р.;
пояс запобіжний ПЛКЗ зав.№000001,2017р.випуску, Україна, дата повірки
12.03.18р.;
- пояс запобіжний ПЛКЗ зав.№000050, 2017р.випуску, Україна, дата повірки
12.03.18р.;
- пояс запобіжний безлямковий ПБ зі стропом стрічковим М1К20, зав.№708494,
2017р.випуску, Україна, дата повірки 12.03.18р.;
- пояс запобіжний безлямковий ПБ зі стропом стрічковим М1К20, зав.№708512,
2017р.випуску, Україна, дата повірки 12.03.18р.;
- сигналізатор зонд-1-57, зав.№412, 2013 рік випуску, Україна, дата повірки
12.03.18р.;
- сигналізатор зонд-1-57, зав.№518, 2014 рік випуску, Україна, дата повірки
12.03.18р.
роботи верхолазні

(п. 14 Додатку 6 до Порядку)

кількість робочих місць -12(дванадцять), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 2 (48 працівників, а саме: бетоняр- 20,слюсар -2,
апаратник оброблення зерна - 12, електрогазозварник - 14)

- пояс запобіжний 1ПЛ2, зав.№ 010345, 2014р.випуску, Україна,
12.03.18р.;
- пояс запобіжний 1ПЛ2, зав.№ 010514, 2014р.випуску, Україна,
12.03.18р.;
- пояс запобіжний ПЛКЗ, зав.№000001, 2017р.випуску, Україна,
12.03.18р.;
- пояс запобіжний ПЛКЗ, зав.№000050, 2017р.випуску, Україна,
12.03.18р.;
- пояс запобіжний безлямковий ПБ зі стропом стрічковим М1К20,
2017р.випуску, Україна, дата повірки 12.03.18р.;
- пояс запобіжний безлямковий ПБ зі стропом стрічковим М1К20,
2017р.випуску, Україна, дата повірки 12.03.18р.;
- канат для підняття вантажів - 4 од. №№ 1-4, дата повірки 12.03.18р.;
- канат рятувальний -6 од. №№ 31-36, дата повірки 12.03.18р.;

дата повірки
дата повірки
дата повірки
дата повірки
зав.№708494,
зав.№708512,

- кігті - 5 од., №№28-32, дата повірки 12.03.18р.

роботи

ІЗ

збереження та переробки зерна

Гп.15 Додатку 6 до П о р я д к у )

кількість робочих місць -12(дванадцять), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 3 ( 18 працівників, а саме: майстер зміни - 3 чол.,
апаратник оброблення зерна -1 2 , електрогазозварник - 2)

роботи В ДІЮЧИХ
до Порядку)

електроустановках напругою понад 1000В

(п.16 Додатку 6

кількість робочих місць -12(дванадцять), в тому числі тих, на яких існує п ідви щ ен и й
ризик виникнення травм - 3 ( 18 працівників, а саме: технік-енергетик - 5 чол.,
провідний енергетик - 1, провідний інженер з механізації та автоматизації- 1,
електромонтер - 10)

зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом(пропан-бутан, кисень
технічний) _ (п .1 8 Додатку 6 до Порядку)
кількість робочих місць -2(два), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - немає! 15 працівників, а саме: старший інженер-механік 11,
комірник -2, майстер - 2)

Балони з киснем (ГОСТ 949-73, тип транспортний, башмачний середнього об'єму,
місткість 40,7л, СРСР) - 16 од.
Балони з пропан - бутаном(ГОСТ 15860 - 70, місткість - 50,4л, Україна) - 16 од.
Балони кисневі зберігаються на території підприємства в металевих шафах (складах)
під навісом, захищені від сонячних променів та атмосферних опадів.Склад балонів
окремо розташований, замикається. Шафа пофарбована в блакитний колір, на шафі
нанесено напис «КИСЕНЬ.МАСТИЛОНЕБЕЗПЕЧНО!».
Заповнені та порожні балони зберігаються у вертикальному положенні, встановлені
в спеціально обладнані гнізда і закріплені металевими хомутами. Балони
зберігаються із запобіжними ковпаками та нагвинченими на штуцери заглушками.
Заповнені та порожні балони зберігаються окремо.Постачання кисню технічного
здійснюється ТОВ «Промтехгаз» (дозвіл №241.16.05 від 18.10.16р., виданий ТУ
Держпраці у Вінницькій області)
Балони з пропан-бутаном зберігаються на території підприємства в металевих шафах
(складах) під навісом, захищені від сонячних променів та атмосферних опадів.Склад
балонів окремо розташований, замикається. Шафа пофарбована в сірий колір, на
шафі нанесено напис «ПРОПАН-БУТАН ВОГНЕНЕБЕЗПЕЧНО», знак «ГАЗ», знак
«Палити заборонено».
Заповнені та порожні балони зберігаються у вертикальному положенні, закріплені
металевими хомутами. Балони зберігаються із запобіжними ковпаками та
нагвинченими на штуцери заглушками. Заповнені та порожні балони зберігаються
окремо. Постачання газу пропан-бутан здійснюється ДП «Пропан» (дозвіл
№215.13.18 від 29.05.02013р. по 28.05.18р., виданий ТУ Держгірпромнагляду у
Житомирській області)
зварювальні роботи

(п,19 Додатку 6 до Порядку)

кількість робочих місць -16 (шістнадцять), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 16 (25 працівників, а саме: електрогазозварник)

- трансформатор зварювальний типу СТШ - 250, зав.№0124, 2003р. випуску,

Україна, випробуваний 27.02.18р.;

- трансформатор зварювальний типу СТШ - 250, зав.№0128, 2003р. випуску,
Україна, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу СТШ - 250, зав.№0144, 2003р. випуску,
Україна, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу ТДМ - 250 1 8ЕЬМА, зав.№004517, 2012р.
випуску, Росія, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу СТШ - 315 ГД, зав.№08714, 2004 р. випуску,
Україна, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу СТШ - 250 А, зав.№08885, 2004р. випуску,
Україна, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу ТІТАИ - 205Е 230, зав.№0147, 2016р. випуску,
Італія, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу ТІТАИ - 205Е 230, зав.№0149,2016р. випуску,
Італія, випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу ТДМ - 250, зав.№00495,2008р. випуску, Росія,
випробуваний 27.02.18р.;
- трансформатор зварювальний типу ТДМ - 506 Т У2, зав.№08521,2006р. випуску,
Росія, випробуваний 27.02.18р.;
- апарат зварювальний інверторного типу Еазусгай 145, зав.№412,2015р. випуску,
Італія, випробуваний 27.02.18р.;
- апарат зварювальний інверторного типу Еазусгай 145, зав.№427,2015р. випуску,
Італія, випробуваний 27.02.18р.;
- апарат зварювальний інверторного типу Еазусгай 145, зав.№429,2015р. випуску,
Італія, випробуваний 27.02.18р.;
- апарат зварювальний інвертоного типу Зеніт ЗСИ-250 зав.№2475,2014р. випуску,
Китай, випробуваний 27.02.18р.;
- апарат зварювальний інвертоного типу Зеніт ЗСИ-250 зав.№2478,2014р. випуску,
Китай, випробуваний 27.02.18р.;
- апарат зварювальний інвертоного типу Зеніт ЗСИ-250 зав.№2588, 2014р. випуску,
Китай, випробуваний 27.02.18р.;
- випрамляч ВДМ 1601, зав.№1213, 2011р. випуску, Росія, випробуваний 27.02.18р.;
- тримач електродів Дніпро -М ТЕ-3300, Україна -16 од., інв №№0111994701119963;
- кабель зварювальний КГ 1x16, 2016р.випуску,Україна, -16 од., інв №№10990305109990321.

Інші
відомості______________________________________________________________
(Прізвища, імя, по батькові осіб, які відповідють 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,
навчальнометодичного забезпечення):

Директор ТОВ «ПК «Зоря Поділля» Таранишин Олександр
Віталійович.
Пройшов навчання і перевірку знань з: Законодавчих та нормативних актів з охорони
праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим,
електробезпеки, пожежної безпеки. Протокол № 396-16 від 15.11.2016р. ДП
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ».

Пройшов навчання і перевірку знань з: ПБСГ, ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПБЕЕС(3 кв.група до 1000В),
ПББЕ посудин, що працюють під тиском (посвідчення №185-3-16 від 05.07/16р.,
видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»), Правил ОП у с/г
виробництві, ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню та переробці зерна
(посвідчення №231-39-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат»)
Заступник директора з технічних питань - головний інженер Максименко
Володимир Андрійович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на підприємствах по
зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють під тиском, ПБЕЕС(4
кв. група до 1000В) (посвідчення №348-8-17 від 05.09.17р., видане ДП ТОВ «СкчтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»), ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г виробництві
(посвідчення №231-41-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат»), ПБСГ(посвідчення №207-7-15 від 15.10.15р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
Головний енергетик Віннічук Руслан Анатолійович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПОП під час виконання робіт
на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, Правил ОП у с/г
виробництві (посвідчення №348-11-17 від 05.09.17р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБЕЕС(5 кв. група до 1000В) (посвідчення №
500 від 24.05.17р. видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»),
ПБСГ(посвідчення №207-15-15 від 15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» «Учбово-курсовий комбінат»).
Начальник відділу охорони праці Федорук Світлана Павлівна.
Пройшла навчання і перевірку знань з: Законодавчих та нормативних актів з охорони
праці, ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню та переробці зерна(посвідчення
№348-15-17 від 05.09.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат»),ПБСГ(посвідчення №207-9-15 від 15.10.15р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»), ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПБЕЕС(4 кв. група до 1000В),
ПББЕ посудин, що працюють під тиском (посвідчення №231-40-16 від 12.09.16р.,
видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
Наказом директора ТОВ «ПК «Зоря Поділля» № 68-з від 21.07.2014
року створено відділ охорони праці на підприємстві під керівництвом
Федорук Світлани Павлівни.
Наказами по підприємству затверджені та введені в дію положення
системи управління охороною праці, а саме:
- «Про службу охорони праці», наказ №12/3 від 09.01.2018р.;
- «Про затвердження Положення про проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці», наказ №126/2
від28.02.2018р.;
- «Про організацію оперативного контролю за станом
охорони

праці», наказ №43/1-з від 24.01.2018р.;
- «Про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці»,
наказ № 88-з від 06.02.2018р.;
- «Про День охорони праці», наказ №138/1 від 28.02.2018р.;
«Про видачу спецодягу , спецвзуття та 313 працівникам
підприємства», наказ №29/1-з від 23.01.2018р.;
- «Про проходження медичного огляду працівниками підприємства»,
наказ №77-з від 01.02.2018р.;
- «Про створення служби спостереження за безпечною експлуатацією
будівель та споруд», наказ №135-з від 10.04.2017р.;
- «Про затвердження переліку інструкцій з охорони праці за
професіями та видами робіт» №173 - з від 15.05.2016р.
Наказом директора ТОВ «ПК «Зоря Поділля» № 88 - з від 06.02.2018 р.
створено комісії перевірці знань з питань охорони праці по філіях,
відділеннях та головному офісу підприємства.
- голова комісії - директор ТОВ «ПК «Зоря Поділля» - Таранишин О.В.
- заступник голови комісії - начальник відділу ОП - Федорук С.П.
- член комісії - заст. директора з технічних питань (головний інженер) Максименко В. А.
- член комісії - головний енергетик - Віннічук Р. А.
- член комісії - представник профспілки - начальник юридичного відділу Мудрий О.Г.

Наказом директора ТОВ «ПК «Зоря Поділля» № 273/2-3 від 20.04.2018р.
призначено відповідальних осіб за стан охорони праці та виробничої
санітарії по структурних підрозділах підприємства.
Наказом директора ТОВ «ПК «Зоря Поділля» № 173-з від 15.05.2016р.
затверджено інструкції з охорони праці на виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме:
- № 1 інструкція з охорони праці електромонтера;
- № 25 інструкція з охорони праці для слюсаря;
- № 31 інструкція з охорони праці електрогазозварника;
- № 52 інструкція з охорони праці при роботі на висоті;
- № 76 інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, транспортування і
зберігання балонів з газом;
- № 89 інструкція з охорони праці при виконанні робіт в бункерах;
- № 113 інструкція з охорони праці бетоняра;
- № 115 інструкція з охорони праці при роботі в колодязях, траншеях,
котлованах;
- № 116 інструкція з охорони праці для комірника;
- № 117 інструкція з охорони праці при користуванні засобами індивідуального
захисту;
- № 118 інструкція з охорони праці при виконанні верхолазних робіт.

Наказом директора ТОВ «ПК «Зоря Поділля» № 274/1-3 від 23.04.2018р.
призначено відповідальних
осіб за виконання робіт підвищеної
небезпеки, а саме:
роботи в колодязях, траншеях, котлованах, бункерах
начальник механізованого зерносховища Хмарук Роман Юрійович .
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і В с на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В ), ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві, ПБСГ(посвідчення №231-32-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
начальник відділу із ремонту і утримання будівель і споруд Снігур Володимир

Миколайович.
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПББЕ посудиг що
працюють під тиском, ПБЕЕС(2 кв. група до 1000В), ПОП під час виконання
робіт на висоті (посвідчення №146-42-16 від 23.05.16р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»), ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями, (посвідчення №185-30-16 від 05.07.16р., видане
ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»), ПБСГ(посвідчення
№348-16-17 від 05.09.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат»).
начальник відділу капітального будівництва Янчук Володимир Петрович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПББЕ посудин, що
працюють під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В), ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПБСГ
(посвідчення №348-13-17 від 05.09.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» «Учбово-курсовий комбінат»).
механік по обслуговуванню МТФ Степанський Володимир Петрович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(2 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві, ПБСГ(посвідчення № 81-27-16 від 30.03.16р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
роботи верхолазні

Сп. 14 Додатку 6 до Порядку)

начальник механізованого зерносховища Хмарук Роман Юрійович

начальник відділу із ремонту і утримання будівель і споруд Снігур

г

Володимир Миколайович
начальник

відділу

капітального будівництва Янчук Володимир Петрович

роботи ІЗ збереження та переробки зерна

(п і 5 Додатку 6 до Порядку)

Начальник механізованого зерносховища Хмарук Роман Юрійович
Завідувач пункту приймального (насіннєвий заводі Максименко Галина

Дмитрівна
Пройшла навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(2 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві, ПБСГ(посвідчення №134-14-17 від 25.04.17р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
Завідувач пункту приймального (насіннєвий завод) Бас Вадим Васильович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(2 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві, ПБСГ(посвідчення №348-9-17 від 05.09.17р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В
головний енергетик Віннічук Руслам Анатолійович
технік -енергетик Ткачук Дмитро Петрович
посвідчення №376 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (5 кв. група до 1000В)
технік -енергетик Самборко Володимир Сергійович
посвідчення № 374 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (4 кв. група до 1000В)
технік -енергетик Мусієнко Володимир Васильович
посвідчення №377 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (4 кв. група до 1000В)
технік -енергетик Погорілеиь Анатолій Олександрович
посвідчення №375 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (4 кв. група до 1000В)
технік -енергетик Лоївський Олександр Михайлович

посвідчення № 752 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (4 кв. група до 1000В)
провідний енергетик Харченко Микола Степанович
посвідчення №373 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (5 кв. група до 1000В)
провідний інженер з механізації та автоматизації Проскуров Дмитро

Олегович
посвідчення №753 від 24.05.17р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» (5 кв. група до 1000В)
зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом(пропан-бутан, кисень
технічний), зварювальні роботи
старший інженер-механік Діденко Володимир Іванович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №231-1-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №207-16-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
старший інженер-механік Дудник Роман Володимирович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №231-14-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №207-21-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
старший інженер-механік Чорнопиский Павло Вікторович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №231-8-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №207-18-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»),
старший інженер-механік Нечкалюк Тарас Андрійович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють

під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №231-4-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №207-17-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
провідний інженер Чулий Василь Миколайович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(4 кв. група до 1000В,) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №104-26-15 від 10.06.15р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №209-13-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
старший інженер-механік Мілінчук Іван Сергійович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В,) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №104-27-15 від 10.06.15р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСЦпосвідчення №209-15-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
старший інженер-механік Максимчук Віктор Іванович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(2 кв. група до 1000В,) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №104-23-15 від 10.06.15р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №209-12-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
старший механік Поляруш Андрій Павлович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В,) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві,ПБСГ(посвідчення №231-33-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ
«Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).
завідувач майстерні Лівійський Юрій Григорович
Пройшов навчання і перевірку знань з:

Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В,) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №231-28-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №209-16-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»).

Д|

старший інженер з транспорту Кухмай Олександр Іванович
Пройшов навчання і перевірку знань з:
Законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПТБ і ВС на
підприємствах по зберіганню та переробці зерна, ПББЕ посудин, що працюють
під тиском, ПБЕЕС(3 кв. група до 1000В,) ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями, ПОП під час виконання робіт на висоті, Правил ОП у с/г
виробництві(посвідчення №231-25-16 від 12.09.16р., видане ДП ТОВ «СинтезСоюз» - «Учбово-курсовий комбінат»),ПБСГ(посвідчення №209-28-15 від
15.10.15р., видане ДП ТОВ «Синтез-Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»),
начальник відділу капітального будівництва Янчук Володимир Петрович
начальник відділу із ремонту і утримання будівель і споруд Снігур

Володимир Миколайович
Перелік спецодягу, спецвзуття,та засобів індивідуальних захисту
№п/п Професія, посада
1
Бетоняр

2

Електрогазозварник

Назва спецодягу, 313
Костюм брезентовий
Чоботи гумові
Черевики шкіряні
Каска захисна з підшоломником
Жилет сигнальний
Рукавиці комбіновані
Рукавиці антивібраційні
Навушники протишумові
Костюм зварника
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці комбіновані
Каска захисна з підшоломником
Жилет сигнальний з світловідбивними
смугами
Маска захисна(щиток)
Окуляри захисні
д\е рукавички

3

Слюсар

Костюм х/б

Черевики шкіряні
Каска захисна
Окуляри захисні
Рукавиці комбіновані
Рукавиці х\б
Каска захисна з підшоломником
Жилет сигнальний з світловідбивними
смугами
Чоботи гумові (додатково)
4

Апаратник оброблення
зерна

5

Майстер (майстер зміни)

6

Технік - енергетик

7

Електромонтер

Костюм х/б
Черевики шкіряні
Каска захисна з підшоломником
Окуляри захисні
Жилет сигнальний з світловідбивними
смугами
Чоботи гумові (додатково)
Рукавиці комбіновані
Рукавиці х\б
Респіратор пилозахисний
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Каска захисна з підшоломником
Жилет сигнальний з світловідбивними
смугами
Респіратор пилозахисний
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Каска захисна з підшоломником
Жилет сигнальний
Окуляри захисні
Рукавички д\е
Боти д\е
Сумка монтерська
Рукавиці х\б
Костюм х/б
Черевики шкіряні
Каска захисна з підшоломником
Окуляри захисні
Рукавички д\е
Боти д\е
Сумка монтерська
Рукавиці х\б

8

Інженер-механік

Костюм х/б
Черевики шкіряні
Каска захисна з підшоломником
Жилет сигнальний

9

Комірник

Костюм х/б
Черевики шкіряні
Фартух прогумований з нагрудником
Рукавиці комбіновані
Респіратор газозахисний

Нормативно-правова база
1. Закон України «Про охорону праці»;
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з
охорони праці»;
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 і перевірки знань з питань охорони праці»;
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті»;
6. НПАОП 60.1-3.31-17«Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівників»;
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки» зі змінами, затвердженими Постановою КМУ від
07.02.2018р. №48;
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
електроустановок споживачів»;

безпечної

експлуатації

10. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском»;
11. НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті»

Директор ТОВ «ПК «Зоря Поділля»

О.В. Таранишин
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