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Відомості про роботодавця
ПМПВФ «Панда»: 21022, Віннииька обл., м. Вінниш. вул. Сергія Зулінського 46-Б_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код

Виконавчий комітет Віннииькоїміської ради: ЄДРПОУ13307734: 11.07 - Виробниитво
платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище,

безалкогольних напоїв, виробниитво мінеральних вод та інших вод розлитих у пляшки:
ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи-підприємця:

________ _____

Ушаков Григорій Григорович- директор__________________________

прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової
картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);

тел.:(0432) 27 40 09: факс: (0432) 27 40 09: моб. тел: 097 985 84 01: сотІ(Шкагауап.пеі.иа
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

___________21022, Віннииька область, м. Вінниия, вул. Сергія Зулінського 46-Б,___________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) мащин,
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)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я, Ушаков Григорій Григорович - керівник ПМП ВФ «Панда»,
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи-підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час експлуатації технологічних транспортних засобів.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм
Експлуатаиію, обслуговування, ремонт технологічних транспортних засобів здійснюють 13
чоловік (всього на підприємстві праиює 66 чол.):
— машиніст розФасувально-пакувальнихмашин 4 ро зр яд у-1 робоче місие (З чол.):
— комірник - 1 робоче місие (8 чол.):
— водій навантаоюувача 2розряду - 1 робоче місие (2 чол.):
Машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата
№п/п
1.
2.
3.

Марка ТТЗ
Навантажувач ЕРО 213, варіант СЕ115-33022
Електричний штабелер Е8С 214
Електричний штабелер Е8С 214

Серійний
номер
ЕИ455073
91568505
91568506

Рік
випуску
2013р.
2013р
2013р

Вхід. №

Країна
виробник
Німеччина
Німеччина
Німеччина

Будівлі та споруди (приміщення), виробничі об’єкти (цехи, дільниці, структурні підрозділи):
Всі будівлі та споруди знаходяться за адресою: Віннииька область. Віннииький район,
м. Вінниця, вул. Сергія Зулінського 46-Б.
Кількість будівель і споруд (приміщень)
Виробнича будівля з адміністративними птшішеннями, виробнича будівля, склад сировини,
склад готової продукті
Виробнича будівля з адміністративними приміщеннями складної Форми в плані.
Виробнича частина будівлі призначена для виробниитва безалкогольних напоїв та санітарнопобутового режиму праиівників. в адміністративній частині розмішена адміністраиія
підприємства.
У виробничій будівлі знаходяться наступні відділення:
- склад иукру:
- купажне відділення:
- цех виробниитва безалкогольних напоїв:
- иех виробниитва бутильованої води:
- склад допоміжної сировини:
- лабораторія з контролю виробниитва:
- санітарно-побутові приміщення:
- адміністративні приміщення.
Рік побудови - 1995.
Площа - 1800.2 м і Етажність виробничої будівлі - одноповерхова.
Етажність адміністративної частини - двоповерхова.
фундаменти: бетонні монолітні стрічкові під металеві колони виробничої будівлі, під
стіни адміністративної частини та допоміжних приміщень виробниитва —збірні бетонні блоки.
Стіни: сендвіч-панелі утеплені мінераловатнгши плитами та общиті металевими
касетами та профлистом по металевому каркасу виробничої будівлі: иегляні в адміністративній
частині та допоміжних приміщеннях виробниитва.
Перегородки: иегляні: із оцинкованих просЬлистів по металевому каркасу.
Перекриття: із збірних залізобетонних плит, молонітне залізобетонне по металевих
балках, монолітні залізобетонні ділянки.
Покриття: металеві Ферми.
Покрівля основної частини виробничої будівлі двоскатна із металевого просЬнастилу по
металевим фермам: ребристі залізобетонні плити покриття покриті руберойдом.
Сходи внутріщні: металеві, бетонні, із захисним металевим огородженням.
Вікна: алюмінієві, металопластикові.
Двері зовніщні: металеві, алюмінієві одно — та двопільні глухі та заскленні, металеві \
секційні ворота.
Двері внутріщні: металеві, алюмінієві одно — та двопільні глухі та засклені, метало
пластикові однопільні.
Підлога: бетонна, покрита керамічною плиткою.
Стеля: підвісна з профлистів: підвісна стеля «Армстронг». водоемульсійне Фарбування по
бетону.
Виробнича будівля в плані прямокутної форми. В будівлі зосереджені допоміжні відділення
виробниитва та приміщення. Виробнича будівля та виробнича будівля з адміністративними
приміщеннями зєднанні між собою перехідною галереєю.
У виробничій будівлі знаходяться наступні відділення:
- відділення водопідготовки:
- котельня:
- сан ітарно-побутові приміщення:
- адміністративні приміщення.

Рік побудови - 2007.
Площа - 460.7 м^. Етажність будівлі - триповерхова,
фундаменти: стрічкові із збірних бетонних блоків.
Стіни: иегляні.
Перегородки: цегляні.
Перекриття: збірні залізобетонні плити.
Покриття: ребристі та пустотні залізобетонні плити.
Покрівля: плоска, покрита руберойдом.
Сходи внутрішні: бетонні, із захисним металевим огородженням.
Вікна: металопластикові.
Двері зовнішні: металеві, алюмінієві одно - та двопільні глухі та заскленні.
Двері внутрішні: металеві, алюмінієві одно - та двопільні глухі та засклені, метало
пластикові однопільні.
Підлога: бетонна, покрита керамічною плиткою.
Стеля: підвісна стеля «Армстронг». водоемульсійне фарбування по бетону.
Склад сировини в плані прямокутної Форми. Призначена для зберігання сировини.
Рік побудови - 2008.
Площа - 460.7 м^. Етажність будівлі - одноповерхова,
фундаменти: стрічкові із збірних бетонних блоків.
Стіни: иегляні.
Перегородки: иегляні.
Покриття: пустотні залізобетонні плити
Покрівля: плоска, покрита руберойдом.
Двері зовнішні: металеві секиійні ворота.
Підлога: бетонна.
Стеля: обшита метало профілем по металевому каркасу.
Склад готової продукції складної форми в плані. Призначений для зберігання готової
продукті В будівлі також розміщенні допоміжні приміщення виробниитва.
Будівля складу готової продукиії включає наступні приміщення:
-

склад готової продукиії:

- компресорна:
- трансформаторна підстаниія:
- адміністративні приміщення.
Рік побудови —1978.
Площа -1320,1 м^. Етажність будівлі - одноповерхова,
фундаменти: стрічкові із збірних бетонних блоків.
Стіни: иегляні. обшиті металевими касетами.
Перегородки: иегляні
Покриття: ребристі залізобетонні плити покриття по залізобетонним балкам, металеві
Ферми.
Покрівля основної частини будівлі двоскатна покрита руберойдом, інша частина із
металевого профнастилу.
Сходи внутрішні: металеві, із захисним металевим огородженням.
Вікна: металопластикові
Двері зовнішні: металеві, алюмінієві одно - та двопільні глухі та заскленні, металеві
секитні ворота.
Двері внутрішні: металопластикові однопільні.
Підлога: бетонна, покрита керамічною плиткою.
Стеля: підвісна з профлистів: водоемульсійне Фарбування по бетону.
Кількість виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
ПМП ВФ «Панда» складається з наступних структурних підрозділів:

— адміністраиія:
— бухгалтерія:
— виробниитво:
— логістика.
Інші вщомості
Прізвище, ім ’я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки
Відповідальним за стан умов та безпечну організаиію праиі. промислову та пожежну
безпеку в иілому по ПМП ВФ «Панда» призначений директор Ушаков Григорій Григорович
(наказ М 60 від 23.05.2016 року), який пройшов навчання та перевірку знань з охорони праиі з
НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів 2кв.гу. до
1000В, З У про охорону праиі. НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праиі для праиівників
виробниитва солоду, пива та безалкогольних напоїв (посвідчення № 301-3/18 від 17.05.2018 р.) в
ТОВ «Навчальний иентр «МІОН»: з НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання
(посвідчення №94-15 від 07.04.16р.) в МКП «ПІК», з питань пожежної безпеки (посвідчення
№01004471 від 26.10.16р.) у Віннииькому інституті ПрАТ «Виший навчальний заклад
«Міжрегіональна академія управління персоналом».
Відповідальним за організаиійно-методичне керівниитво діяльністю структурних
підрозділів і функиіонування системи управління по охороні праиі. підготовку керівних рішень та
контроль за їх реалізаиією призначений інженер з охорони праиі Кисіль Олександр
Анатолійович (наказ № 60 від 23.05.2016 року), який пройшов навчання та перевірку знань з
охорони праиі з ЗУ про охорону праиі. НПАОП 0.00-1.бО-бб Правил будови і безпечної
експлуатаиії парових та водогрійних котлів. НПАОП 0.00-1.11-98 Правил будови і безпечної
експлуатаиії трубопроводів пари і гарячої води, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праиі під
час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праиі під час роботи з
інструментом та пристроями. НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праиі під час виконання
роботи в хімічних лабораторіях. НПАОП 15.9-1.28-17 Правш охорони праиі для праиівників
виробниитва солоду, пива та безалкогольних напоїв. НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної
експлуатаиії електроустановок споживачів 4 кв.гр. до 1000В (посвідчення Мя 301-1/18 від
17.05.2018 р.), з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, шо праиюють під тиском (посвідчення №
170-12/18 від 29.03.2018 р.) в ТОВ «Навчальний иентр «МІОН»: з НПАОП (Г.00-1.76-15 Правил
безпеки систем газопостачання (посвідчення №119/16-3 від 26.04. 16 р .) в ЛП «Віннииький ЕТЦ»
: з НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт
(посвідчення №94-21 від 07.04.16р.). з НПАОП 0.00-1.13-71 Правил будови і безпечної
експлуатаиії стаиіонарних компресорних установок, повітропроводів та газопроводів
(посвідчення №347-16 від 12.12.16р.) в МКП «ПІК», з питань пожежної безпеки у Віннииькому
інституті ПрАТ «Виший навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»
(посвідчення №01004722 від 26.10.16р.): '
Відповідальним за технічний стан і безпечну експлуатаиію систем газопостачання.
використання скрапленого газу: відповідальним за справний стан та безпечну експлуатаиію
парових (Уііотах 200, потужністю 750кг пари за годину, Р роб < б бар: Уііотах 200,
потужністю 1400кг. пари за годину. Р роб < 6 бар) та водогрійних котлів: відповідальним за
обслуговування і справний стан автоматики безпеки та спраиювання пристроїв захисту
газифікованих котлів: відповідальним за справний стан системи хімічної водопідготовки води
для парових котлів: відповідальним за справний стан та безпечну експлуатаиію трубопроводу
пари та гарячої води IV категорії, діаметром 133мм з робочим тиском Рроб<6бар. шо постачає
пару для технологічних потреб иеху розливу безалкогольних напоїв підприємства (наказ № 44 від
08.04.2016 року): відповідальним за справний технічний стан та безпечне використання
інструменту та пристроїв,
верстатного обладнання та устаткування (наказ №53 від
04.05.2016 року):
відповідальним за справний стан
і безпечну експлуатаиію
електрогосподарства, за безпечне проведення робіт в електроустановках, відповідальним за
справний стан і безпечну експлуатаиію технологічного устаткування харчової промисловості

(наказ № 5 1 від 02.07.2018 року): відповідальним за технічний стан компресорних установок
підприємства за їх правильну і безпечну експлуатацію (наказ № 68 від 03.07.2015 року),
відповідальним за технічний стан технологічних транспортних засобів (наказ № 8 від 27.01,2017
року), відповідальним за справний стан і безпечну дію посудин, а також по нагляду за технічним
станом та експлуатацією посудин підприємства, що працюють під тиском (в тому числі
ємності для зберігання зрідженого двоокису вуглецю) (наказ № 117 від 22.12.2016 року)
призначити начальника виробництва Ішенко Наталю Володимирівну, яка пройшла навчання та
перевірку знань з охорони праиі з ЗУ про охорону праиі. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праиі для
працівників виробництва солоду^ пива та безалкогольних напоїв: НПАОП 0.00-1.11-98 Правил
будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. НПАОП 73.1-1.11-12 Правил
охорони праиі під час виконання роботи в хімічних лабораторіях, (посвідчення № 301-5/18 від
17.05.2018р.) в ТОВ «Навчальний центр «МІОН», з НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів 5 кв.гр. до 1000В (посвідчення N9107.15 від
07.04.16р.)
в_______ ТОВ_______ «Навчальний
центр
«МІОН»: _____ з
НПАОП 0.00-1.76-15 Правил безпеки систем газопостачання, НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ
посудин, що працюють під тиском. НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праиі під час роботи з
інструментом та пристроями. НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праиі під час вантажнорозвантажувальних робіт (посвідчення №94-16 від 07.04.16р.): з НПАОП 0.00-1.13-71 Правил
будови і безпечної експлуатації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів та
газопроводів,
НПАОП 0.00-1.60-66 Правил будови і безпечної експлуатації парових та
водогрійних котлів (посвідчення №347-14 від 12.12.16р.) в МКП «ПІК»: з питань пожежної
безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Виший навчальний заклад «Міжрегіональна академія
управління персоналом» (посвідчення N201004723 від 26.10.16р.):
Відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію парових (Уіїотах 200.
потужністю 750кг пари за годину. Р роб < 6 бар: Уіїотах 200. потужністю 1400кг. пари за
годину. Р роб < 6 бар) та водогрійних котлів (наказ № 81 від 06.07,2016 року): відповідальним за
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, за безпечне проведення робіт в
електроустановках (наказ № 51 від 02.07.2018 року): відповідальним за технічний стан^
компресорних установок підприємства за їх правильну і безпечну експлуатацію (наказ № 43 від
08.04.2016 року): відповідальним за обслуговування і справний технічний стан переносного
електричного інструменту, справний технічний стан драбин і стрем’янок (наказ N° 53 від
04.05.2016 року): відповідальним за справний стан і безпечну дію посудин, а також по нагляду за
технічним станом та експлуатацією посудин підприємства, шо працюють під тиском (в тому
числі ємності для зберігання зрідженого двоокису вуглеию) (наказ № 1 1 7 від 22.12.2016 року'
призначити інженера-конструктора Штеня Ігора Миколайовича, який пройшов навчання та
перевірку знань з охорони праиі з ЗУ про охорону праиі. НПАОП 15.9-1.28-17 Правш охорони
праиі для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв. НПАОП 0.00-1.11-98
Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води. НПАОП 0.00-1.71-13
Правил охорони праиі під час роботи з'інструментом та пристроями, НПАОП 73.1-1.11-12
Правш охорони праиі під час виконання роботи в хімічних лабораторіях. НПАОП 0.00-1.76-15
Правил безпеки систем газопостачання (посвідчення № 301-4/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ
«Навчальний центр «МІОН»: з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, шо працюють під тиском.
НПАОП 0.00-1.60-66 Правш будови і безпечної експлуатаиії парових та водогрійних котлів
(посвідчення №119/16-4 від 26.04.16р.) в ДП «Вінницький ЕТП»: з НПАОП 40.1-1.21-98 Правш
безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів 4 кв.гр. до 1000В (посвідчення №94-19 від
07.04.16р.). з НПАОП 0.00-1.13-71 Правш будови і безпечної експлуатаиії стаціонарних
компресорних установок, повітропроводів та газопроводів (посвідчення №94-19 від 07.04.16р.)
з НПАОП 0.00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, шо працюють під тиском посвідчення №247-15 віс
12.12.16р.). в МКП «ПІК»: з питань пожежної безпеки у Вінницькому інституті ПрАТ «Вишиі
навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №0100472
від 09.11.16р.
Відповідальним за справний стан і безпечну дію автоклавів ВК-50, ВК-75 (№ 38 в/(>
07.05.2018 року) призначити начальника лабораторії з контролю виробництва Зубань Наталю

Леонідівну, яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праиі з ЗУ про охорону праиі. з
НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатаиії електуоустановок споживачів 2 кв.гр. до
1000В, з НПАОП 0. 00-1.59-87 ПБіБЕ посудин, шо пуаиюють під тиском ^посвідчення №170-11/18
від 29.03.18р.): НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праиі для праиівників виробництва солоду,
пива та безалкогольних напоїв, НПАОП 73.1-1.11-12 Правил охорони праиі під час виконання
роботи в хімічних лабораторіях (посвідчення № 301-2/18 від 17.05.2018р.) в ТОВ «Навчальний
иентр «МЮН»:
Відповідальним за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами
призначити менеджера з логістики Джаббарову Аліну Набивну (наказ № 81 від 06.07.2016
року), яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праиі з ЗУ про охорону праиі, НПАОП
40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів 2кв.гр. до 1000В
(посвідчення №61-2-18 від 20.02.18р.) в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат»:
НПАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праиі для праиівників виробниитва солоду, пива та
безалкогольних напоїв (посвідчення № 301-7/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ «Навчальний иентр
«МЮН»: з НПАОП 0.00-1.22-08 Правил будови і безпечної експлуатаиії навантажувачів
(посвідчення №157-36-16 від 01.06.16р.) в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат»:
з НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями.
НПАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних робіт.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті (посвідчення №9418 від 07.04.16р.) в МКП «ПІК»: з питань пожежної безпеки у Віннииькому інституті ПрАТ
«Виший навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення
т і0 0 4 7 2 5 від 26.10.16 р . ):
Відповідальним за безпечне проведення робіт технологічними транспортними засобами
призначити помічника менеджера з логістики Сачок Ірину Іванівну (наказ № 81 від 06.07.2016
року), яка пройшла навчання та перевірку знань з охорони праиі з ЗУ про охорону праиі. ППАОП
40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів 2кв.гр. до 1000В
(посвідчення №61-1-18 від 20.02.18р.) в ДП ТОВ «Синтез-Союз»-«Учбово-курсовий комбінат»:
ППАОП 15.9-1.28-17 Правил охорони праиі для праиівників виробниитва солоду, пива та
безалкогольних напоїв (посвідчення № 301-7/18 від 17.05.2018 р.) в ТОВ «Навчальний иентр
«МЮП»: з ППАОП 0.00-1.75-15 Правил охорони праиі під час вантажно-розвантажувальних
робіт, ППАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праиі під час виконання робіт на висоті. ППАОП
0.00-1.71-13 Правил охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями. ППАОП 0.001.22-08 Правил будови і безпечної експлуатаиії навантажувачів (посвідчення №94-20 від
07.04.16р.) в МКП «ПІК»: з питань пожежної безпеки у Віннииькому інституті ПрАТ «Виший
навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом» (посвідчення №01004742
від 09.11.16р.).
Наявність служби охорони праці.
Па ПМП ВФ «Панда» наказом № 4/2 від 10.01.2012 року створена служба з охорони праиі
наказом № 48 від 14.04.2016 року затверджено «Положення про службу охорони праиі
ПМП ВФ «Панда» та «Положення про систему управління охороною праиі
ПМП ВФ «Панда».
Інформація про інструкції, положення, атестацію робочих місць, проведення медичних
оглядів, проведення навчання з питань охорони праці
Па ПМП ВФ «Панда», розроблені та затверджені наказом № 48 від 14.04.2016 року тс
наказом № 101/1 від 10.10.2016 року інструкиії по охороні праиі по професіям та видам робін
(див.табл.1).
Інструкиії введені в дію, зареєстровані в «Журналі реєстраиії та обліку видачі інструкиій
охорони праиі» у встановленому порядку.
Таблиия .
Номер
№
Назва інструкції з охорони праці
п/п інструкції
Про порядок дій в разі пожежі
1.
ОП01
Щодо надання долікарняної допомоги потерпілим
2.
ОП02

опоз

3.
4.
5.
б.
7.

ОП 01.01
ОП 02.05
ОП 02.01
ОП 02.06

При користуванні електропобутовими пршадами
Для машиністів розфасувально-пакувальних машин
Для комірника
Для водія навантажувача
При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт

Інструкиії є нормативними актами, то містить обов'язкові для дотримання праиівниками
вимог з охорони пуаиі при виконанні ними робіт певного виду або за певною професією на робочих
місиях. у виробничих приміщеннях, на території підприємства або в інших місиях. де
виконуються иі роботи, трудові чи службові обов'язки.

Про проведення первинного, повторного, позапланового та иільового інструктажів з
праиівниками та їх допуск до роботи, особа яка проводила інструктаж, уносить запис до
журналу реєстраиії інструктажів з питань охорони праиі на робочому місці. Сторінки журналів
реєстраиії інструктажів пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою підприємства.
У разі виконання робіт, що потребують оформлення наряду-допуску, проводиться
иільовий інструктаж та реєструється в ньому наряді-допуску.

На ПМП ВФ «Панда», розроблені та затверджені наказом № 48 від 14.04.2016 положення
(див, табл.2).
Номер
положення
ПОЛ 003.06-16

Назва положення

Положення про службу охорони праці ПМП ВФ «Панда»
Положення
про
систему
управління
охороною
праці
ПОЛ 005.01-16
ПМП ВФ «Панда»
Положення - інструкція по організації відомчого контролю за
ПОЛ 006.04-16
дотриманням вимог «Правил безпеки систем газопостачання»
Положення про організацію та проведення навчання працівників
ПОЛ 008.02-16
ПМП ВФ «Панда» з питань охорони праці
П О Л 010.04 -16 Положення про енергетичну службу ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 011.04 -16 Положення про газову службу ПМП ВФ «Панда»
ПОЛ 009.02-16 Положення про комісію 3 питань охорони праці ПМП ВФ «Панда»
Положення про службу спостереження за безпечною ^експлуатацію
ПОЛ 025.04-16
будівель і споруд ПМП ВФ «Панда»
На підприємстві проведена атестаиія робочих місиь:
- електрогазозварника, зайнятого різанням та ручним зварюванням:
- електрика иеху;
- варника сиропів, соків та екстрактів (2 р.):
- варника сиропів, соків та екстрактів (4 р.):
- купажника:
- машиніста розфасувально - пакувальних машин:
- налагоджувальника устаткування у виробниитві харчової продукті:
- мікробіолога ( провідного ). зайнятого аналізом із застосуванням кислоти:
- прибиральника службових приміщень, зайнятого прибиранням загальних убиралень тс
санвузлів:

прибиральника виробничих приміщень;
прибиральника територій:
столяра будівельного:
водія навантажувача:
комірника:
вантажника:
начальника лабораторії з контролю виробниитва:
техніка-лаборанта.

Праиівники ПМП ВФ «Панда» за рахунок підприємства проходять медичні огляди
(попередні при прийнятті на роботу та періодичні протягом трудової діяльності).
На ПМП ВФ «Панда» наказом № 39 від 18.05.2018 року створено постійно діючу комісію з
перевірки знань з питань охорони прані. Члени комісії пройшли перевірку знань та мають
відповідні посвідчення.
Навчання проводиться згідно «Положення про порядок проведення навчання та перевірку
знань з питань охорони праці» по затвердженим навчальним програмам. Розроблені тестові
білети по професіям та по нормативним документам. Періодично персонал ПМП ВФ «Панда»
проходить переатестаиію в навчальних иентрах по нормативним документам з охорони праиі в
обсязі виконуємих обов ’язків.
Затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праиі. робітники
ознайомлені під підпис з планом-графіком проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праиі. а також після перевірки знань з питань охорони праиі оформлюються протоколи
для допуску робітників до виконання робіт.
Па підприємстві облаштовано кабінет охорони праиі з плакатами та наглядними
посібникам та необхідними нормативно правовими актами з охорони праиі.
Па ПМП ВФ «Панда» діє колективній договір, в якому передбачений розділ «Охорона
праиі». Щорічно на підприємстві розробляються Комплексні заходи поліпшення стану безпеки та
гігієни праиі виробничого середовища. Договір зареєстрований Департаментом соиіальног
політики Віннииькоїміської ради М 233 від 23.08.201бр.
Експлуатаційна документація
Па ПМП ВФ «Панда» є паспорта на усе обладнання та схема розміщення по виробничим
дільнииям, також є схеми розміщення трубопроводів та газопроводів, технологічні схеми.
Обладнання знаходиться у справному стані, що підтверджено актами оглядів та перевірок.
л. _

Забезпечення засобами індивідуального захисту
Всі праиівники ПМП ВФ «Панда» відповідно до нормативних актів з охорони праиі.
атестаиії робочих місиь. колективного договору та залежно від видів виконуваних робіт \
забезпечуються необхідними засобами індивідуального та колективного 'захисту, миючими \
засобами (таблиия №3).
Па всіх праиівників ведуться особисті картки обліку спеиодягу. спеивзуття та інших\
засобів індивідуального захисту.
Таблиця № 31
м
п/п

Професія, посада

1

2

1.

Машиніст
розфасувальнопакувальних машин ***
3-й та 4-й розряд

Спецодяг, спецвзуття та інші 313
3
Костюм робітничий
(2 комплекти)
Брюки робітничі*
Навушники (беруші)
Футболки (2шт)
Рукавиці гумові (пар)
Головний убір (2шт)
Черевики з металевим
носком
Рукавички бавовняні або
комбіновані (4 пари)
Респіратор
Окуляри захисні
8

Термін носіння,
в місяцях
4
12
12
До зносу
12
1 на дезінфекцію
12
12
1
До зносу
______ До зносу_______

2.

2.

Рукавиці діелектричні
Жилет утеплений
Для тих. хто обслуговує обладнання
дільнииі палетизаиії: *
Куртка утеплена
Напівкомбінезон
(штани) утеплений
Черевики утеплені*
Рукавички бавовняні або
комбіновані 6 пар
Жилет сигнальний
Брюки робітничі*
Жилет утеплений
Комбінезон або костюм робітничий
Жилет сигнальний
Каска захисна
Куртка утеплена
Черевики з металевим
носком
Черевики з
мет.носком утеплені
Головний убір
Головний убір утеплений
Водій навантажувача*** Напівкомбінезон
(штани) утеплений
Рукавички бавовняні або
комбіновані 10 пар*
Футболки (2 шт) *
Брюки робітничі *
Костюм (плащ)
водовідштовхуючий *
Окуляри захисні *
Рукавиці гумові *
Жилет утеплений *
Костюм робітничий
Черевики з металевим
носком
Каска захисна
Куртка утеплена
Напівкомбінезон
(штани) утеплений
Черевики 3 мет.носком утеплені
Головний убір утеплений
Рукавиці утеплені
Комірник*****
Окуляри захисні *
Рукавички бавовняні або
комбіновані 15 пар
* Головний убір *
Футболки (4 шт)*
Брюки робітничі *
Костюм (плащ)
водовідштовхуючий*
Жилет сигнальний*
Рукавиці гумові*

До зносу
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26
26
1
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12
24
12
12
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12
26
12
24
26
1
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черговий
чергові
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24
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12
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26
26
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24
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1
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12
12
черговий
12
до зносу

Жилет утеплений’^
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* - видається за потреби при узгодженні з начальником(керівником) відділу, шляхом подачі
керівником службової записки завідуючому складом ТМЦ.
** - ДНАОП 1.8.10-3.09-98. Типові галузеві норми безплатної видачі праиівникам
спеціального одягу, спеиіального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій
промисловості. Наказ Держнаглядохоронпраиі від 10.06.98р. №115.
*** - Норми безплатної видачі спеиіального одягу, спеиіального взуття та інших засобів
індивідуального захисту праиівникам загальних професій різних галузей промисловості
(Затверджено Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охоуони праці та
гірничого нагляду 16.04.2009 N 62).
*****- Типові норми безплатної видачі спеиіального одягу, спеиіального взуття та інших
засобів індивідуального захисту праиівникам автомобільного транспорту (Наказ Комітету по
нагляду за охороною праці України 20.10.98 N207)
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного забезпечення
Затвердження
Позначення
№
Дата,
нормативного Назва нормативного акта
п/п
вид
Організація
акта
документа, М
Конституція
Конституція України
8.
28.06.1996 №
ВРУ
254К/96-ВР
України_____
Закон України «Про
14.10.1992 №
ЗУ
ВРУ
охорону праці»
2694-ХП
10.

Кодекс ЗУ

Кодекс Законів про працю
України

11 .

НПАОПО.ОО1.75-15

12 .

НПАОПО.ОО1.11-98

13.

НПАОПО.ОО1.15-07

14.

НПАОПО.ОО1.81-18

15.

НПАОП 15.91.28-17

16.

НПАОП 0.001.60-66

Правша охорони праці під
час вантажнорозвантажувальних робіт
Зареєстровано:
Дата введення в дію:_____
Правила будови і безпечної
експлуатації
трубопроводів пари і
гарячої води_____________
Правила охорони праці під
час виконання робіт на
висоті
Правша охорони праці під
час експлуатації
обладнання, що працює під
тиском.
Правил охорони праці для
працівників виробництва
солоду, пива та
безалкогольних напоїв (
Правила будови і безпечної
експлуатації парових і
водогрійних котлів (більше
0,07МПа і температурою
вище 115С)______________
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10.12.1971
№ 322-Уіи

ВР Української РСР

19.01.2015
наказ № 21
03.02.2015
№ 124/26569
03.03.2015
08.09.1998
наказ N2 177

Міненерговугілля
України
Мін ’юст України

27.03.2007 р.
наказ № 62
04.06. 2007 р.
№ 573/13840
05.03.18р.
наказ N2333

Комнаглядохоронпраці
Мінпраці України

Держгірпромнагляд
Мін ’юст
Міністерство
соціальної політики
України

18.04.2017 р. за Міністерство
N2635
соціальної політики
України
30.08.1966р.

Госгортехнадзор СССР

17.

18.

НПАОПО.ОО1.71-13

НПАОПО.ОО1.76-15

19.

НПАОПО.ОО1.13-71

20.

НПАОП40.11.21-98

21.

НПАОП73.11.11-12

22.

Наказ

23.

НПАОПО.ОО2.01-05

24.
25.

НПАОПО.ОО3.06-22
Постанова

26.

Наказ

27.

Постанова

28.

НПАОПО.ОО4.09-07

29

НПАОПО.ОО-

Правила охорони праці під
час роботи з
інструментом та
пристроями
Зареєстровано:
Дата введення в дію:
Правила безпеки систем
газопостачання
Зареєстровано:
Дата введення в дію:
Правила будови і безпечної
експлуатації стаціонарних
компресорних установок,
повітропроводів і
газопроводів
Правила безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів
Правила охорони праці під
час роботи в хімічних
лабораторіях
Правила технічної
експлуатації
електроустановок
споживачів.
Перелік робіт 3
підвищеною небезпекою

Про видачу мила на
підприємствах
Про порядок безплатної
видачі молока або інших
рівноцінних харчових
продуктів робітникам та
службовцям, зайнятим на
роботах 3 шкідливими
умовами праці
Про затвердження
Порядку проведення
медичних оглядів
працівників певних
категорій
Про Порядок проведення
атестації робочих місць за
умовами праці
Типове положення про
комісію 3 питань охорони
праці підприємства
Положення про розробку
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19.12.2013
наказ № 966
25.02.2014
Мо 327/25104
28.03.2014

Міненерговугілля
України

Мін ’юст України

15.05.2015
наказ № 285
08.06.2015
Ме 674/27119
07.07.2015
07.12.1971р.

Міненерговугілля
України

09.01.1998р.
наказ N° 4
10.02.1998р.
№ 93/2533
22.10.2012
наказ № 5000
25.09.2012
№ 1648/21960
Наказ М91
13.02.2012р.
02.03.2012 р.
№350/20663
26.01.2005
наказ № 15
15.02.2005
№ 232/10512
6.08.1922
Постанова
16.12.1987
наказ
№ 731/П-13

Держнаглядохоронпраці
України
Мін ’юст

21.05.2007
наказ № 246

Міністерства охорони
здоров ’я України
Мін ’юст України

01.08.1992
наказ№ 442

Кабінет Міністрів
України

21.03.2007
Наказ № 55

Держгірпромнагляд

29.01.1998

Комнаглядохоронпраці

Мін ’юст України
Госгортехнадзор СССР

Держгірпромнагляд
Мін ’юст
Міненерговугілля
України
Мін ’юст
Держна^/^охоронпра_ц;
України
Мін ’юст
НКГРРФСР
Держкомпраці і
Президія ВЦРПС

4.15-98
ЗО.
31.

32.

інструкцій 3 охорони праці

Наказ № 9

Мінпраці України

Типове положення про
15.11.2004
Держнаглядохоронпраці
службу охорони праці
України
Наказ №255
Інструкція 3 охорони праці 05.06.2001
Мінпраці України
під час виконання робіт
Наказ № 254
інструментами і
пристроями
ЛНАОП 1.8.10- Типові галузеві норми
10.06.1998
Держнаглядохоронпраці
3.09-98
безплатної видачі
Наказ № 115
України
ппаиівникам спеиіального
одягу, спеиіального взуття
та інших засобів
індивідуального захисту в
харчовій промисловості.
відповідальність
за
надання
декларації
недостовірних
НПАОПО.ОО4.21-04
НПАОПО.ОО5.24-01

Ушаков Г Г
(ініціали та прізвище)

2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господар:
Держпраці ^

Примітки:

ому органі

2018 р. №

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.".
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