ДЕКЛАРАЦІЯ
но-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці
Повне найменування суб’єкта господарювання; Державне підприємство
«Науковий інноваційно-технологічний центр Інституту кормів та сільського
господарства Поділля Національної академії аграрних наук України» (ДП НІТЦ
їй СГП НААН).
Адреса; 23227, вул. Мічуріна 1, с. Агрономічне, Вінницький район. Вінницька
область.
Тел/факс; (0432Ї 58-47-00, 58-42-43, 58-40-88
Адреса електронної пошти; йр-піІ:с@і.иа
Код ЄДРПОУ 00729267;
Директор; Фостолович Станіслав Іванович
Адреса виконання робіт підвищеної небезпеки; вул. Мічуріна 1, с.
Агрономічне, Вінницький район. Вінницька область.

І Я, Фостолович Станіслав Іванович, цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки
(роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи із збереження та
переробки зерна роботи з підвищеною небезпекою).
Добровільного проведення аудиту сторонньою організацією з питань
оХорони праці на підприємстві не проводилося.
Інщі відомості: кількість робочих місць 2(два), в тому числі на яких існує
піїдвйіцений ризик виникнення травм.
п{|ацівники, що здійснюють управління тракторами і самохідними
мдщинами - 11 осіб.
- робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського
ВЙробцицтва, працівники які зайняті на токовому господарству та
прльбВих роботах - 10 осіб.
Директор ДП НІТЦ ІК СГП НААН Фостолович С.І. пройщов навчання і
виявив потрібні знання із: Правил охорони праці під час виконання робіт на
ВИСОТІ - НГІАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці для працівників, зайнятих
на роботах зі зберігання та переробки зерна - НПАОП 15.0-1.01-17 (посвідчення
№ 340/11-18 від 31.05.2018 р. Пройщов навчання і перевірку знань із
законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, санітарногігієнічного забезпечення, НПАОП 40.1-1.21-98 -ПБЕЕС (II гр. доп. до 1000 В),
ЙОП; у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12., в УВК
«Сигнал» і отримав посвідчення № 10/27-17 від 25.01.2017 р.
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- управління тракторами і самохідними машинами - головний інженер
Коцюк В.В. (пройшов навчання і перевірку знань із законодавства України з
охорони праці, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, НПАОП
40.1- 1.21-98 - ПБЕЕС (IV гр. доп. до 1000 В), ПОП під час роботи з
інструментами
пристроями
- НПАОП 0,00-0.00-1.71-13, ПОП у
сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12,, в УВК «Сигнал» і
отримав посвідчегіня № 10/28-17 від 25.01.2017 р. А також пройшов навчання і
виявив потрібнг >зЦання із: Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці для працівників, зайнятих
на роботах зі зб^ерігання та переробки зерна - НПАОП 15.0-1.01-17 в УВК
«Сигнал» посвідчення № 340/12-18 від 31.05.2018 р.
- завідувач машинного двору - Дубина С.В. пройшов навчання і перевірку
знань із законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, санітарногігієнічного забезпечення, НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (III гр. доп. до 1000
В), ПОП під час роботи з інструментами та пристроями - НПАОП 0.00-0.001.71-13, ПОП у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12., в
УВЇС «Сигнал» і отримав посвідчення № 10/30-17 від 25.01.2017 р.
- за роботи з комплексного обслуговування сільськогосподарського
виробництва - головний агроном Борак В.О. (пройшов навчання і перевірку
зца^ь із законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, санітарногігієнічного забезпечення, НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (III гр. доп. до 1000
В|), ПТБ і ВС наі підприємствах по зберіганню та переробці зерна - НПАОП 15.01.01- 88, ПОП у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12., в
«Сигнал» і отримав посвідчення № 10/29-17 від 25.01.2017 р.
/
Наказом № 03-02/25 від 04.07.2014 р, покладено виконання обов’язків
іцженера з ОП на Коцюка В.В.
Пройшов навчання і перевірку знань із законодавства України з охорони праці,
пожежної беізпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, Ш1АОП 40.1-1.21-98 ПБЕЕС (IV гр. доп. до 1000 В), ПОП під час роботи з інструментами та
пристроіями НПАОП 0.00-0.00-1.71-13, ПОП у сільськогосподарському
Виробництві НПАОП 01.0-1.01-12., в УВК «Сигнал» і отримав посвідчення №
•17від2ІІ01.2017р.
Призначено відповідальних за охорону праці, пожежну безпеку, безпечну
фксплуатацію обладнання по виробничих підрозділах:
і
і - мйпийний двір - завідувач машинного двору - Дубина С.В. (пройшов
навчання і церевірку знань із законодавства України з охорони праці, пожежної
бВзпеки, санітарно-гігієнічного забезпечення, НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (III
гр, доп. до 1000 В), ПОП під час роботи з інструментами та пристроями ЩІАОП 0.00-0.00-1,71-13, ПОП у сільськогосподарському виробництві НПАОП
01,0-1.01-12,;, в УВК «Сигнал» і отримав посвідчення № 10/30-17 від 25.01.2017
|). !га|головного інженера Коцюка В.В. (пройшов навчання і перевірку знань із
законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки, санітарноііігієї^ічно^р забезпечення, НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (IV гр. доп. до 1000

В), П011 під нас роботи з інструментами та пристроями - НПАОП 0.00-0.001.71-13, ПОП у сільськогосподарському виробництві НПАОП 01.0-1.01-12., в
УВК «Сигнал»; і отримав посвідчення № 10/28-17 від 25.01.2017 р.
- Токове господарство - головний агроном - Борак В.О. (пройшов навчання
і перевірь^ Знйнь законодавства України з охорони праці, пожежної безпеки,
санітарно-гігієйічного забезпечення, НПАОП 40.1-1.21-98 - ПБЕЕС (III гр. доп.
до 1000 В), ПТБ і ВС на підприємствах по зберіганню та переробці зерна НПАОП 15.0-1.01-88, ПОП у сільськогосподарському виробництві НПАОП
01.0-1.01-12., в УВК «Сигнал» і отримав посвідчення № 10/29-17 від 25.01.2017
р. :

- за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства головний
інженер іКоцюк В.В. пройшов навчання і виявив потрібні знання із: Правил
охорони; праці під час виконання робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, Правил
охорони! праці для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки
зерна - ІНПАОП 15.0-1.01-17 в УВК «Сигнал» посвідчення № 340/12-18 від
31.05.2018 р.
У разі; відсутності головного інженера відповідальність за електробезпеку
по підприємству покладається на завідувача машинного двору - Дубину С.В.
(Наказ № 01-01/16 від 23.05.2018 р.)
На робочих місцях із шкідливими умовами праці проведена атестація
робочихгмісць.
Працівники ДП НІТЦ ІК СГП НААН зайняті на роботах з наявністю
шкідливих виробничих факторів пройшли періодичний медичний огляд в
Вінницькій центральній районній клінічній лікарні в березні 2018 р.
іврики, Я К І працюють з пестицидами і агрохімікатами пройшли
спеціальну підготовку з питань безпечного проведення робіт з пестицидами і
агрохі мі кутами на базі Державної фіто санітарної інспекції Вінницької області:
і Головний агроном - Борак В.О. Допуск (посвідчення) № 077-112 від
30.03.20Ц р .;'
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Бараболя А.В.
Допуск (посвідчення) № 077-116 від 30.03.2016 р.
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Гаврилюк А.А.
ДопуС|К (посвідчення) № 077-114 від 30.03.2016 р.
'1|ракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва Піскур В.В.
Допуск (пізсвідчення) № 077-119 від 30.03.2016 р.
Наказом № 01-01/17 від 29.05.2018 р. створена комісія з перевірки знань
працІві|Цків а питань охорони праці та пожежної безпеки.
Затверджений план-графік проведення навчання та перевірки знань з
питань. оД. Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою
пройшли ндвчання згідно вимог:
Корнійчук 0 .0 . - заступник директора з інноваційної роботи, пройшов
навчанця і виявив потрібні знання із: Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці для працівників.
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зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна - НПАОП 15.0-1.01-17 в
УВК «Сигнал>> посвідчення № 340/13-18 від 31.05.2018 р.
Гончар Т.М. - агроном з насінництва, пройшла навчання і виявила потрібні
знання із: Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті - НПАОП
0.00-1.15-07, Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах зі
зберігання та переробки зерна - НПАОП 15.0-1.01-17 в УВК «Сигнал»
посвідчення № 340/14-18 від 31.05.2018 р.
; : Могильнйцький О.В. - агроном із захисту рослин І категорії, пройшов
нйвчання і виявив потрібні знання із: Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, Правил охорони праці для працівників,
зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна - НПАОП 15.0-1.01-17 в
УВК «Сигналі> посвідчення № 340/15-18 від 31.05.2018 р.
Згідно протокола № 1 від 08.06.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці було перевірено знання працівників з надання першої
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі
виникнення аварії Ст.18 ЗУ № 2694 «Про охорону праці» п. 3.1. НПАОП 0.00.4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці». З питань охорони праці працівників, що безпосередньо
зайняті на рсІботах зазначених у Переліку робіт з підвищеною небезпекою
(працівники, Тро здійснюють управління тракторами і самохідними машинами)
Сті18 ЗУ № 2694 «Про охорону праці» п. 3.16, 4.1 НПАОП 0.00.-4.12-05
«Типове поло:^ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці».
Наказом № 01-01/18 від 05.06.2018 р. затверджено перелік та введені в дію
інструкції для працівників з питань ОП та пожежної безпеки.
Црацівнйки підприємства повністю забезпечені спецодягом, засобами
індивідуального захисту, засобами гігієни згідно норм.
В рймках соціального пакету працівникам підприємства оформлено і
сплачено І страховий поліс убезпечення життя та здоров’я (від нещасних
випадків, ^іт.ч. на виробництві).
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Перелік (кількість) приставних драбин, які застосовуються при виконанні
робіт на висоті (таблиця № 1, та засоби індивідуального захисту, які
застбсовуються при виконанні таких робіт (таблиця № 2)
Таблиця № 1 '
Найменування
Прйетавгіа драбина
Стрем’янка'

Кількість (шт..)
1
1

Таблиця № 2
№
п/п
1:

2.

Посада

Назва 313

Тракторист-машиніст
сільськогосподарського
виробництва

Куртка камуфльована з хутровим
коміром
Костюм саржа
Ботинки юфть ПУП
Блайзер саржа зел.
Куртка камуфльована з хутровим
коміром
Костюм саржа
Ботинки юфть ПУП
Блайзер саржа зел.
Халат робочий

Робітник 3 комплексного
обслуговування
сільськогосподарського
виробництва
і

Кіл-ть

11
11
11
11
6
6
6
6
4

Працівники підприємства також отримують мийні засоби.
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 та перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті».
6. НПАОП 64.2-3.04-98 « Типові норми безкоштовної видачі спеціального
одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівників»
7. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями.
8. Правила безпечної експлуатації електроустановок.

