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ДЕКЛАРАЦІЯ

агЬ(Зг

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Найменування: ТОВ «АМГ Миронівське»
Місце державної реєстрації: Ямпільська районна державна адміністрація
Вінницької області.
Місце знаходження: Вінницька область, Ямнільський район, с. Петрашівка,
вул. Соборна 13, Петрашівська сільська рада.
КодЄДРОПОУ 35160243.
КВЕД : 01.11. Вирощування зернових культур
Дирекгор ГОВ «АМГ" Миронівське Катрук Юрій Іванович, що-'діє ііа
підставі Стаїуту ТОВ «ЛМГ Миронівське» загвердженого загальними
зборами учасників товариства від З грудня 2013 року.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
1. Роботи з переробки і збереження зерна та роботи на висоті:
1) .Вінницька область, Япільський район, с.Миронівка - зерносклад №1.
2) .Вінницька область,Ямнільський район с. Пезрашівка- зерносклад №2.
3) Вінницька область, Ямнільський район с.Михайлівка- зерносклад №3.
2. Зварювальні роботи Вінницька область, Ямнільський район с.Миронівкатракториа бригада №1.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідаль
ності перед третіми особами стосовно відінкодування наслідків
можливої шкоди :
згідно п.З додатку 1 до порядку та правил проведення страхування
цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка
може бузи заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної
небезпеки, включаючи гюжежовибухонебезнечні об’єкти та об’єкти,
господарська діяльї^ть на яких може призвести до аварій екологічного
<Р.

’

санітарно - епідеміологічного характеру, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України №1788 від 16.11.2002 року, Директор ТОВ
«АМГ Миронівське» Катрук Юрій Іванович страхування не здійснював,
оскільки відсутні об’єкти підвищеної небезпеки.
1

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
не проводився.

я,

Катрук Юрій Іванович , директор ТОВ «АМГ Миронівське» діючи
на підставі Статуту, цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально - технічної бази та умов праці вимогам законодавства з
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки:
1) роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм:
1 робоче місце - 6 працівників (працівник зерноскладу).
Працівники виконують роботи на висоті при ремонті електроустаткування,
механічного обладнання, побілки приміщень та роботи, що виконуються
з драбин і стрем’янок. Вищевказані роботи виконуються в
приміщеннях :
1) зерноскладу №1-с.Миронівка.
2) зерноскладу №2-с. Петрашівка.
3) зерноскладу №3-с. Михайлівка.
Наказом директора ТОВ «АМГ Миронівське» Катрука Юрія Івановича
№34 від 18.04.2018 року створено постійно діючу комісію по
організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці під
час виконання робітна висоті понад 1,3 м, НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
При виконанні робіт на висоті понад 1,3 м, працівники забезпечуються

засобами індивідуального захисту ( таблиця 1) та приставними драбинами,
стрем’янками , запобіжними поясами (таблиця 2)
Таблиця 1.
№
п \п
1.

П осада
П р а ц ів н и к зе р н о с к л а д у

К іл ь к іс т ь

Н а зв а 313
К о с т ю м х\б
Ч еревики

1
1

Р у к а в и ц і ж\б

1

О к у л я р и за х и сн і

1

Д іе л е к т р и ч н і

2

рукавиці

П о я с за п о б іж н и й

1

К а с к а за х и сн а

1

Таблиця 2.
№
п \п

1.
2.
3.

Н айм енуванн я
П риставна драби на
Р озсув н а др аби н а
З а п о б іж н и й п о я с

К іл ь к іст ь

1
1
1

П ротокол випробування, огляду

05.01.2018р.
15.01.2018р.
22.01.2018р.

На виконання вимог «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті» (НПАОП 0.00 - 1.15 - 07), згідно наказу № 63 від 16.07.2018 року
з метою забезпечення безпеки працівників при виконанні робіт на висоті
призначено відповідальною особою в зерноскладі №1 с. Миронівки
завідуючого складом Болгарського Віталія Ульяновича, зерноскладі №2
с. Петрашівки завідуючого складом Гудзовського Віктора Миколайовича,
зерноскладі №3 с.Михайлівки Карамана Юрія Сименовича.
Відповідальність за оформлення і видачу наряд - допуску на виконання
робіт на висоті (наказ № 63 від 02.01.2018року) покладено на
головного інженера- Слободянюка Василя Івановича.
Усі працівники, які виконують роботи на висоті забезпечені інструкціями
з охорони праці, в установленому порядку пройшли медогляд,
психофізіологічну експертизу на допуск до виконання робіт на висоті,
інструктажі з питань охорони праці та пожежної безпеки.
На все обладнання, яке знаходиться в експлуатації при роботі на висоті,
є паспорти.

Згідно з Положенням про безпечну та надійну експлуатацію
виробничих будівель і споруд, затвердженого Держнаглядохоронпраці
України від 27.11.1997р. №32\288, в ТОВ «АМГ Миронівське» розроблено
Положення ( наказ №37 від 18.04.2018року ) та створена служба
спостереження за безпечною експлуатацією будівель і споруд.
2)Роботи із переробки та збереження зерна (згідно Постанови КМУ від 26
жовтня 2011 р. № 1107 пункт №25 Додаток 2)
1 робоче місце - 12 працівників існує підвищений ризик виникнення
травм( працівник зерноскладу).
Роботи по збереженню та переробці зерна проводяться в приміщені
зерноскладу №1 с. Миронівки, де знаходиться обладнання:
1) метальник зерна самопересувний МЗС-120 «ДАВИД» , заводський №028,
2015 року виготовлення.
2) зернонавантажувач ЗМ-60,заводський№12456, 1978 року виготовлення.
Біля зерноскладу знаходиться ЗАВ-50.
Загальні габаритні розміри приміщення зерноскладу№1 становлять
60,0x14,0м .Висота приміщення 4,20м. Товщина стін 0,55м. Перекриття з
листів шиферу та дерев’яних конструкцій.
Роботи по збереженню та переробці зерна знаходяться в приміщенні
зерноскладу №2 с. Петрашівка, де знаходиться обладнання:
1) навантажувач зерна ЗМ-60А, заводський№5094, 2008 року виготовлення.
2) сепаратор аеродинамічний САД-10, заводський №1751, 2017 року
виготовлення.
Біля зерноскладу знаходиться ЗАВ-25 з прибудованим навісом.
Загальні габаритні розміри приміщення зерноскладу№2 становлять
160,0x18,0м .Висота приміщення 4,20м. Товщина стін 0,55м. Перекриття з
листів шиферу та дерев’яних конструкцій.
Роботи по збереженню та переробці зерна знаходяться в приміщенні
зерноскладу№3 с. Михайлівки ,де знаходиться обладнання:
1) навантажувач зерна ЗМ-60,заводський №13343,1988 року виготовлення.
2) зернонавантажувач ЗМ-60,заводський №01796,1984 року виготовлення.
Біля зерноскладу знаходиться ЗАВ-25.
Загальні габаритні розміри приміщення зерноскладу№3 становлять
60,0x14,0м .Висота приміщення 4,0м. Товщина стін 0,55м. Перекриття з
листів шиферу та дерев’яних конструкцій.
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Експлуатаційна документація:
На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація для
виконання зазначених робіт.
В приміщеннях зерноскладів №1,№2,№3 змонтовано заземлювальні
пристрої.
ЗО січня 2018 року ФОН Рабінович Олександр Маркович згідно
«Свідоцтву про визначення вимірювальних можливостей № 24» від
10.09.2017р. видане Вінницьким центром «Облагростандарт» провів
щорічні профілактичні випробування та виміри електрообладнання і
заземлювальних пристроїв ТОВ «АМГ Миронівське та складені
протоколи:
-протокол вимірювання опору заземлювального пристрою;
-протокол вимірювання опору кола між заземлювачами та заземленими
елементами;
-протокол вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів, електродвигунів і
апаратури.
Розроблений паспорт схеми (плану) заземлювального пристрою.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та\або машин, механізмів, устаткування дідвищеної
небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та\або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу: кількість робочих місць, в тому числі
т и х , на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
(цехів , дільниць, структурних підрозділів).

3) Зварювальні роботи (згідно Постанови ІСМУ від 26 жовтня 2011 р.
№ 1107 пункт №23 Додаток 2)
1 робоче місце —1 працівник існує підвищений ризик винекниння
травм (електрозварювальник)
Електрозварювальник: четвертого розряду)іГрибанов О.І. (Диплом
НК № 14646955 від 29 червня 2001 р., видане «Маріупольським професійним
технічним училищем №52.-пройщов чергову перевірку знань в учбово
виробничому комбінаті «СИГНАЛ» та виявив необхідні знання з питань ОП
(III кв.гр. з електробезпеки до 1000 В)№ посвідчення 13/7-17 від 2 березня
2018 року тим самим допущений до роботи в електроустановках до 1000 В.

Перелік засобів індивідуального захисту які виконуються при
виконанні зварювальних робіт (таблиця 3).

ТаблицяЗ .
№
п \п
1.

П осада
Зварю вальник

Н а зв а 313

К іл ь к іст ь

К о ст ю м зв а р ю в а л ь н и к а
Ч ер ев и к и зв а р ю в а л ь н и к а

1
1

Р у к а в и ц і зв а р ю в а л ь н и к а

12

М а ск а за х и сн а

1

Д іел ек т р и ч н і

рукавиці

2

К а с к а за х и сн а

1

О к у л я р и за х и сн і

1

К о ст ю м х /б

1

Проведено профілактичні випробування електрозахисних засобів від
враження електричним струмом; перевірено опір заземлення контура,
ізоляції кабелів зварювального апарата.
Технічний звіт від 30.01.2018 року.
Підприємство утримує в справному стані установки пожежної
сигналізації. Додатково встановлені пожежні щити та вогнегасники.
Інші відомості:
Директор ТОВ «АМГ Миронівське» Катрук Юрій Іванович пройшов
навчання і перевірку знань із:
1)ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва - НПАОП 01.41-1.01-01;
2 ПОП на автомобільному транспорті - НПАОП- 0.00.-1.62-12;
3) ПОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском - НПАОП
0.00.-1.81-18;
4) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13;
5) ПОП для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна
НПАОП 15.0-1.01-17;
6) ПОП у с/г виробництві-НПАОП 01.0-1.01-12;

7) П0П під час вантажно-розвантажувальних робіт - НПАОП 0.00-1.75-15
8) ПБЕЕС (IV гр. доп. До 1000 в) НПАОП 40.1 - 1.21 - 98.
(Посв. № 516/08-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал».)
Головний інженер Слободянюк Василь Іванович:
1) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
2) ПОП на автомобільному транспорті-НПАОП- 0.00.-1.62-12;
3) ПОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском - НПАОП
0.00.-1.81-18;
4) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13;
5) ПОП для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зернаНПАОП 15.0-1.01-17;
6) ПОП у с/г виробництві-НПАОП 01.0-1.01-12;
7) ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт - НПАОП 0.00-1.75-15;
8) ПБЕЕС (IV гр. доп. До 1000 в) НПАОП 40.1 - 1.21 - 98.
9) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання - НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 516/09-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )

Інженер з охорони праці Зелінський Михайло Михайлович :
1) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва - НПАОП 01.41 -1.01 -01;
2) ПОП на автомобільному транспорті-НПАОП- 0.00.-1.62-12;
3) ПОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском - НПАОП
0.00.-1.81-18;
4) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13;
5) ПОП для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зернаНПАОП 15.0-1.01-17;
6) ПОП у с/г виробництві-НПАОП 01.0-1.01-12;
7) ПОП під час вантаж но-розвантажувальних робіт-НПАОПО.00-1.75-15
8) ПБЕЕС (IV гр. доп. До 1000 в) НПАОП 40.1 - 1.21 - 98.
9) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання-НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 516/10-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
Головний енергетик Ратушняк Олег Олександрович:

1)П БЕЕС (IV гр. доп. До 1000 в) НПАОП 40.1 - 1.21 - 98.
(Посв. № 189/32-12 видане 1.02.2012р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
Завідуючий зерноскладом№1 Болгарський Віталій Ульянович:
1) 11011 для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зернаНПАОП 15.0-1.01-17;
2) ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт - НПАОП 0.00-1.75-15
(Посв. № 516/04-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
Завідуючий зерноскладом№3 Караман Юрій Семенович:
1) ПОП для працівників, зайнятріх на роботах зі зберігання та переробки зернаНПАОП 15.0-1.01-17;
2) ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт-НПАОП 0.00-1.75-15
(Посв. № 516/04-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
Завідуючий зерноскладом№2 Гудзовський Віктор Миколайович:
1)законодавство України з охорони праці, правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів - НПАОП 40.1-1.21-98 (2 гр.доп.)
(Посв. № 87/25-18 видане 26.02.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
Бригадир тракторної бригади №1 Дзюба Юрій Миколайович:
1) ПОП на автомобільному транспорті - НПАОП- 0.00.-1.62-12;
2) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями - НПАОП 0.00-1.71-13;
3) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
4) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання - НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 516/06-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
Завідуючий відділення №3 Мельник Олександр Миколайович:
1) ПОП на автомобільному транспорті-НПАОП- 0.00.-1.62-12;
2) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
3) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
4) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання - НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 516/07-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )

4

Робітники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою і пройшли
навчання та перевірку знань:
1)Мудрак Олександр Васильович-оператор навантажувача зерна:
1) Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робітНПАОП 0.00-1.75-15
(Посв. № 517/06-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
2)Іванов Сергій Анатолійович- тракторист:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
(Посв. № 517/15-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
3) Дзюба Ігор Миколайович- тракторист:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
(Посв. № 517/14-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
4) Дзюба Сергій Борисович-тракторист:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/т
виробництва-НПАОП 01.41 -1.01 -01;
(Посв. № 517/13-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )

5) Вакарчук Юрій Іванович-тракторист:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва - НПАОП 01.41-1.01-01;
(Посв. № 517/09-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
6) Кривий Олег Миколайович-тракторист:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
(Посв. № 517/10-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
7) Юрков Михайло Олександрович-тракторист:
1)ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;

2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
(Посв. № 517/16-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
3) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання-НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 517/17-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
8) Машталяр Михайло Васильович-тракторист,стропальник:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41-1.01-01;
(Посв. № 517/11-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
3) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання-НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 517/12-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
9) Мудрак Сергій Сергійович-оператор зерноочисних машин:
1) ПОП для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зернаНПАОП 15.0-1.01-17;
2) ПОП під час вантаж но-розвантаж увальних робіт-НПАОП 0.00-1.75-15
(Посв. № 517/07-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
3) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання-НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 517/08-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
10) Чайковський Іван Іванович-тракторист, стропальник:
1) ПОП під час роботи з інструментом і пристроями- НПАОП 0.00-1.71-13;
2) ПОП під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання с/г
виробництва-НПАОП 01.41 -1.01 -01;
(Посв. № 517/18-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )
3) ПОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання-НПАОП 0.00-1.80-18;
(Посв. № 517/19-18 видане 1.08.2018р. Вінницьким УВК «Сигнал» )

На ТОВ «АМГ Миронівське діє система управління охороною
праці( наказ №34 від 18.04.2018року). Виконання функціональних обов’язків
служби охорони праці покладено на інженера з охорони праці Зелінського Михайла Михайловича

Згідно наказу №64від 16.07.2018 року відповідальними особами за
охорону праці в виробничих підрозділах, безпечне виконання виробничих
прийомів, безпечний стан та дотримання вимог з охорони праці при
виконанні робіт з експлуатації обладнання, машин, механізмів, будівель,
споруд,інженерних мереж, розробку інструкцій з охорони праці на робочих
місцях по професіях і видах робіт, організацію проведення інструктажів
(первинного на робочому місці, повторного, цільового, позапланового)
призначено:
- по роботах тракторної бригади №1 с.Миронівка - бригадира тракторної
бригади Дзюбу Юрійя Миколайовича;
- по роботах зерноскладу №1 -завідуючий складом Болгарського
Віталія Ульяновича;
- по роботах зерноскладу № 2-завідуючий складом Гудзовського
Віктора Миколайовича;
- по роботах зерноскладу №3-завідуючий складом Карамана Юрія
Семеновича

Згідно з«Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1 - 1.21 - 98. наказом № 42 від 18. 04. 2018 року • призначено
особою відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію електро
господарства Ратушияка Олега Олександровича.
Особою, котра заміщає особу відповідальну за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства при його відсутності призначено головного інженера Слободянюка Василя Івановича.
Згідно наказу №33 від 18.04.2018року на підприємстві розроблені, затверд
жені та введені в дію наступні Положення:
- Положення про систему управління охороною праці ТОВ «АМГ
Миронівське»
- Положення про службу охорони праці ТОВ «АМГ Миронівське»
- Положення про порядок проведення навчання працівників з питань
охорони праці ТОВ «АМГ Миронівське»
- Положення про постійно діючу комісію (ПДК) з питань охорони праці
ТОВ «АМГ Миронівське»
- Положення про енергетичну службу ТОВ «АМГ Миронівське»

-

і
-

-

Положення про проведення стажування ( дублювання) працівників
ТОВ «АМГ Миронівське»
Положення про оперативний адміністративно-громадський контроль
ТОВ «АМГ Миронівське»
Положення про організацію охорони праці під час технічного
обслуговування і ремонту машин та обладнання ТОВ «АМГ
Миронівське»
Положення про видачу працівникам підприємства спецодягу та взуття
ТОВ «АМГ Миронівське»
Положення про видачу працівникам підприємства мийних та
знешкоджувальнрїх засобів ТОВ «АМГ Миронівське»
Положення про видачу нарядів допусків ТОВ «АМГ Миронівське»

Згідно Наказу №65 від 16 липня 2018 року на підприємстві розроблені та
затверджені посадові інструкції:
- Посадова інструкція директора ТОВ «АМГ Миронівське»
- Посадова інструкція головного інженера ТОВ»АМГ Миронівське
- Посадова інструкція спеціаліста з охорони праці ТОВ»АМГ Миронівське
- Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство ТОВ « АМГ
Миронівське
- Посадова інструкція осіб відповідальних за утримання вантажопідіймальних
кранів у справному стані ТОВ «АМГ Миронівське»
- Посадова інструкція осіб відповідальних за безпечне проведення робіт
переміщення вантажів кранами ТОВ «АМГ Миронівське»
-Посадова інструкція головного агронома ТОВ «АМГ Миронівське»
-Посадова інструкція завідуючого ремонтною майстернею ТОВ «АМГ
Миронівське»
-Посадова інструкція бригадира тракторної бригади ТОВ «АМГ
Миронівське»
- Посадова інструкція завідуючого автогаражем ТОВ «АМГ Миронівське»
-Посадова інструкція завідуючого складом ПММ ТОВ «АМГ Миронівське»
-Посадова інструкція агронома по захисту рослин ТОВ «АМГ Миронівське»
-Посадова інструкція пожежно-сторожової охорони ТОВ «АМГ
Миронівське»
- Посадова інструкція завідуючого їдальнею ТОВ «АМГ Миронівське»

Згідно Наказу №32 від 18 квітня 2018 року на підприємстві розроблені та
затверджені інструкції з охорони праці:
1.Інструкція №1 вступного інструктажу з питань охорони праці.
2.1нструкція №2 з охорони праці для тракториста- машиніста сільсько господарського виробництва під час підготовки трактора до роботи, під час
переїзду до місця роботи.
3.1нструкція№3 з охорони праці для тракториста - машиніста сільсько
господарського виробництва під час обробітку грунту.
4.1нструкція№4 з охорони праці для тракториста - машиніста сільсько господарського виробництва під час роботи з пестицидами й агрохімікатами.
5.1нструкція№5 з охорони праці для тракториста-машиніста сільсько
господарського виробництва підчас збирання зернових культур.
6.1нструкція№6 з охорони праці для тракториста- машиніста сільсько господарського виробництва при сівбі, посадці.
7.1нструкція№7 з охорони праці під час післязбиральної доробки зерна.
8.1нструкція№8 з охорони праці для слюсаря по ремонту автомобілів.
9. Інструкція№9 з охорони праці під час виконання шиномонтажних
робіт.
10. Інструкція№10 з охорони праці для акамуляторника.
11. Інструкція№11 з охорони праці для машиніста компресора.
12. Інструкція№12 з охорони праці для машиніста тракторного
навантажувача.
13. Інструкціях» 13 про проведення ЩО КТЗ згідно ДСТУ 3649:2010.
14. Інструкціях» 14 про проведення ТО-1 КТЗ згідно ДСТУ 3649:2010.
15. Інструкціях» 15 про проведення ТО-2 КТЗ згідно ДСТУ 3649:2010.
16. Інструкціях» 16 з охорони праці підчас робіт із застосуванням
домкратів.
17. ІнструкціяХ»17 з охорони праці при роботах із застосуванням переносних
драбин та драбинок.
18. Інструкціях» 18 з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних
робіт.
19. Інструкціях» 19 з охорони праці під час виконання робіт на висоті.
20. ІнструкціяХ»20 з охорони праці для вантажника.
21. ІнструкціяХ»21 з охорони праці підчас робіт на заточувальних верстатах.
22. ІнструкціяХ»22 з охорони праці під час робіт із застосуванням паяльних
ламп.
23. ІнструкціяХ»23 з охорони праці під час робіт з ручними
інструментами та пристроями.
24. ІнструкціяХ»24 з охорони праці для водія вантажного автомобіля.
25. ІнструкціяХ»25 з охорони праці для водія легкового автомобіля.
26. ІнструкціяХ»26 з охорони праці для прибиральника виробничих
приміш,ень.

27. Інструкція№27 з охорони праці для операторів (машиністів) парових та
водогрійних котлів.
28. Інструкція№28 з електробезпеки для не електротехнічного персоналу.
29. Інструкція №29 з охорони праці під час обслуговування та ремонту
обладнання напругою до 1000 в.
30. Інструкція№30 з охорони праці під час виконання робіт з монтажу
технологічного устаткування.
3 1. Інструкція№31 з охорони праці для електромонтера з ремонту та
обслуговування електроустаткування.
32. Інструкція№32 з охорони праці для електромонтажника по освітленню та
освітлювальних мережах.
33.1нструкція№33 з охорони праці під час виконання робіт з ручними
електричними машинами.
34.1нструкція№34з охорони праці із застосуванням ручного електрифікова ного інструменту.
35. Інструкція№35 з охорони праці під час монтажу пластмасових труб для
електромонтажних розводок.
36. Інструкція№36 з охорони праці під час монтажу кабельних мереж.

Підприємство утримує в справному стані установки пожежної сигналізації та
автоматичні установки пожежогасіння. Додатково встановлені пожежні нщти та
вогнегасники.
Всі працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту
згідно норм.

Список наданих нормативних актів з охорони праці:
1. Конституція України.
2. Кодекс законів про працю України.
3. Закон України «Про охорону праці».
4. Правила пожежної безпеки України НАПБА 01.001-200.
5. Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві
НПАОП 01.0-1.01-12.
6. Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
НПАОП 0 . 0 0 - 1 .7 5 - 15.
7. Правила охорони праці на автомобільному транспорті НПАОП
0.00-1.62-12.

8. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
НПАОП 0 . 0 0 - 1 . 7 1 - 1 3 .
9. ПБЕЕС НПАОП 40.1 - 1.21 - 98.
10. Правила охорони праці для працівників, зайнятих на роботах
післязбиральної доробки зерна НПАОП 1 5 . 0 - 1 . 0 1 - 1 7 .
11. Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті НПАОП
0 .0 0 - 1 .1 5 -07.
12. Положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04.
13. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОПО.00-4.15-98
14. Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту НПАОП 0.04-26.96.

Декларація зареєстрована у журналі облі^
господарювання у територіальному органі]
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