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Відділ адміністративних послуг ДЕКЛАРАЦІЯ 
, відповідності матеріально-технічної бази робото 

'Вх- в і д ^ вимог гам законодавства і питань охорони праці ьк вимої кім іаконодавсіь 

Відомості про роботодавця 

лової оезпеки 

ТОВАРИСТВО З ОШНЖКНОЮ 
ВИПОВІЛА. ІЬНК ТЮ < ТОРІ'ОВНІ І ЛОМ «ДОЛИНІ Т<ОН", 

і для мри,цінної особи: найменування 

Читинська районна державна адміністрація Херсонської області, 
юрщичної особи, місце її іержавної реєстрації. код платника 

ТДРПО: 3226^625, 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), 
податків я і ию і ГДРІІОУ код виду діяльності підпо ї КШ'.Д. 

бобових культур і насіння олійних культур 

Хвостов ВолоОимир Вікторович 
прїшище. ім'я іа по батькові корівника. 

тел. (0553Н)2-22-53, тел. 0675517ЗОН, елнаїї: сі()Ііп\кое.()1їісе(а)£таіІ.сот 
номер гелефону, і елефаксу, адреса електронної пошти: 

'5224, Херсонська обл., Читинський район, село Долинське, вул. Миру. бус). 4 
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небешеки та/або експлуатації і іастосування) машин. 

мехаипмів. устаткованім підвищеної неоешеки) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
згідно ()0()атку І ()о порядку та правил провЄ()ення страхування цивільної 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового ПОЛІСУ, номер і дата його видачі) 

вк)повк)ильності пера) третіми особами згідно постанови Кабінету 
Міністрів України X" 17НН ви) 16. ОН. 2002 року ни ТОВ « Торговціі Оом 

«Долинское» страхування не проводиться, тому що воно 
не с об '( ктом підвищеної небезпеки 

Я, Хвостов ВолоОимир Вікторович директор ТОВ « Торговий дом «Долинское» 
(припише, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фі шчної особи - підприємця) 

///< ю дек.лирицк ю пі<)твер<) жую відповідніс]Пь ліатеріал^&^Щ^Щц^ 
умов праці вимогам зиконо<)авства з питань <>хорони^^^іҐпіо"^^ 

оизи та 
Іконання 

таких робіт підвищеної небезпеки та або експлуиініІщі^((Гщш4ЯУ)т)і^^\) таких 
машин, механізмів, устаткованая пЮвнщеної не* 'безпекШЖ дап^нз 

• — 7 — Г Ж " с е р г і ї з н а , ІВЯ ДерЖі.̂ МВ ,<0 А // 
Ш й&іаеті ЬРЬішсЛ?*'* * / 

Головне управлінь 



Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного 
дозволу: 

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелаз них, що виконуються на 
висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого 
настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних 
колисок,механічних підіймачів та будівельних підйомників. 

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм: 
На підприємстві працює 312 чоловік з них 176 чоловік виконує роботи 
підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке 
знаходиться на балансі підприємства, а саме: * 
виконувати 

газонебезпечні роботи; 
експлуатація свердловин під час розробки корисних копалин (свердловина 

№ 18-212); 
зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом (пропан-бутан, кисень^ 
робота в водопровідних колодязях; 
зварювальні, газополумя'ні роботи (ручне дугове зварювання); 
роботи із збереження зерна, 

експлуатувати 
технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем 
газопостачання природним газом суб'єктів господарювання, а саме: 

надземний газопровід із сталевих труб; 
підземний газопровід ПЕ; 
шафовий газорегуляторний пункт ШГРУ-3-01-В з регулятором тиску РДГ-

50В, зав. №980, 2008 р.в., Україна; 
лічильники газові 0-16Т, СМ5-160-80; 
шафовий газорегуляторний пункт ШГРУ01.02.50.1020 з регулятором тиску 

РДГ-50В, зав. №360, 2008 р.в., Україна; ^ 
зерносушарка «8икир» модель ТЕ 2432Е, зав. №б/н, інв. №5613, 2008р.в., 

СІ П А; 
котли газові водогрійні ТМ «Реїтоіі» марка «Реуа^из 67 28», потужністю 67 

кВт, зав. №13091.40061. зав. №13091.40062, 2013 р.в., Італія; 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МІ Іа, а саме: 

- балони із киснем; 
балони із пропан-бутаном; 

вантажопідіймальні крани, а саме: 
кран мостовий одно балковий підвісний, вантажопідіймальністю 2,0т, зав. 

№295932, 1973 р.в., СРСР; 
кран автомобільний КС-3577-4, вантажопідіймальністю 14,0т, зав.№1690, 

1993 р.в., Росія, 

маємо дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки №181.17.65 від 
20.07.2017 року 

•V- У Ч ^ V 



Кількість будівель і споруд (приміщень) 
адміністративна будівля; 

- їдальня; 
- комплекс будівельної частини; 
- комплекс гаражу; 

комплекс механізованого двору; 
комплекс, будівель ферми; 
комплекс ферма, будівлі та споруди молочно-товарної ферми; 
комплекс, будівель зернотоку; 
комплекс центрального складу; 

Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділі?): 
ТОВ Торговий дом «Долинское» складається з наступних виробничих 
дільниць: 

молочно-товарна ферма; 
тракторна бригада, авгогараж, центральна-ремонтна майстерня; 

- польова бригада; 
- електропех; 

меліоративна служба; 
зерноток; 
відділ господарського обслуговування, 
відділ охорони. 

Інші відомості: 
Наказом по ТОВ «Торговий дом «Долинское» №116 від 28.08.2017 року 
призначені: 

відповідальний за стан охорони праці по підприємству - директор ГОВ 
«Торговий дом «Долинское» Хвостов Володимир Вікторович; 

відповідальний за дотримання вимог законодавства з охорони праці та 
промислової безпеки заступник директора Білий Володимир Іванович; 

відповідальний за стан умов та безпеку праці - головний інженер Розумний 
Володимир Леонтійович; 

відповідальні за безпечне виконання робіт по структурним підрозділам: 
по молочнотоварної фермі - Парій Павло Йосипович директор з тваринництва; 
по тракторної бригаді та польовий бригаді Кравченко Дмитро Володимирович 

бригадир на дільницях основного виробництва, 
по центрально-ремонтній майстерні - Денчуков Алім Олексійович - завідувач 
майстернею (ремонтною); 
по автогаражу Богачов Павло Сергійович начальник гаража; 
по електроцеху Назарчук Юрій Сергійович головний енергетик; 
по меліоративної службі: дільниця зрошення «Новонагалівка» - Лизун 
Олександр Анатолійович бригадир-гідротехнік; дільниця зрошення «Іванівка» 
- Кравець Максим Іванович гідротехнік; дільниця зрошення «Хрестівка» -
Ільчук Тарас Олексійович заступник головного гідротехніка; дільниця 
зрошення «Долинське» - Тертичний ЕЗолодимир Володимирович - головний 
гідротехнік; 



по зернотоку - Кул іш Вікторія Юрі ївна завідувач складом (зберігання зерна). 

Наявність служби охорони праці: В Т О В «Торговий дом « Д о л и н с к о е » наказом 
№ 15-1 від 10.01.2017 року створена служба охорони праці; наказом № 23-4 від 
01.02.2017 року затверджені положення про службу охорони праці та положення 
про систему управл іння о х о р о н о ю праці. 

Інформація про інструкції: В ГОВ «Торговий дом « Д о л и н с к о е » розроблені та 
затверджені наказом № 16-2 від 12.01 2017 року інструкці ї з охорони праці по 
професіям та видам робіт: 

№ 
з/11 

Перелік інструкцій $ охорони праці які діють 
в Товаристві і обмеженою відповідальністю 

«Торговий дом «Долинское» ^ 
Код, № 

1. Для оператора із штучного осіменіння тварин та птиці 1-1 
2. Для оператора машинного доїння 1-2 
3. Для працівників, зайнятих ручним доїнням 1-3 
4. Для тваринника (скотника) 1-4 
5. Для тваринника (по догляду за телятами) 1-5 , 
6. 
7. 

Для слюсаря з ремонту технологічних установок 1 -6** 6. 
7. Для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва (МТФ) 1-7 
8. Для прибиральника виробничих приміщень 1-8 
9. Для робітника з благоусгрою 1-9 
10. Підчас приготування кормів 1-10 
11. Для санітара (ветеринарна медицина) 1-11 
12. Під час виконання робіт у колодязях, сечозбірниках, закритих ємностях 1-12 
13. Для операторів котельної установки 1-13 
14. При роздачі кормів 1-14 
15. 
16. 

При виконанні нічного чергування 1-15 15. 
16. Гіри прийманні та відправці худоби 1-16 
17. Під час технічного обслуговування та ремонту технологічного 

обладнання 
1-17 

18. Під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт 1-18 
19. 
20. 

Під час виконання робіт на висоті 1 - і О 19. 
20. Для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва 

(навантажувача) 
1-20 

21. Для працівників, зайнятих на роботах із персональними ЕОМ 1-21 
22. Для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва 2-І 
23. Для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва 

(комбайнера) 2-2 

24. Для скиртувальників 2-3 
25. 
26. 

При протруюванні насіння 2-4 25. 
26. При виконанні ручних робіт при заготівлі кормів 2-5 
27 При виконанні робіт із сушіння кормів 2-6 
28. При виконанні робіт з пестицидами та агрохімікатами 2-7 
29. При виконанні посівних робіт 2-8 
30. При механізованій поливці сільськогосподарських культур 2-9 
31. При ручному поливі сільськогосподарських культур 2-10 
32. При виконанні робіт з обробітку грунту 2-11 
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"і ~> При виконанні вантажно-розвантажувальних робіт 2-12 
34. Для підсобного робітника 2-13 
35. Для охоронника 2-14 
36. Гіри виконанні робіт сінажах та силосних сховищах 2-15 

ж 
38. 

При внесенні в грунт мінеральних добрив 2-16 ж 
38. При виконанні робіт по догляду за сільськогосподарськими культурами 2-17 
39. При підбиранні валків сіна або соломи та пересуванні їх тюки гірес-

підбирачем 
2-18 

40. При відвантаженні у автотранспорт пресованих рулонів сіна або соломи 2-19 
41. Для тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва 

(навантажувача - екскаватора) 
2-20 

42. При післязбиральній доробці зерна 3-1 
43 Дляаппаратника оброблення зерна 1 3-2 
44 Для лаборанта виробничо-технологічної лабораторії "І З о 
45. Для працівників виробничо-технологічної лабораторії 3-4 
46. Для підсобного працівника 3-5 

: 47. При роботі у силосах і бункерах 3-6 
48. Для прибиральника службових приміщень 3-8 
49. Для завідувача складом 3-9 
50. Для вагаря 3-10 
51. Для виконанні ручних навантажувально-розвантажувальних робіт 3-12 
52. 
53. 

При виконанні робіт у закритих просторах 3-14 52. 
53. Для слюсаря-ремонтника 4-1 
54. Для слюсаря з ремонту автомобілів 4-2 
55. Для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування 4-3 
56. Для автозаправника 4-4 
57. Для медичної сестри 4-5 
58. Для автоелектрика 4-6 
59. Для водія автотранспортних засобів (бензовоза)' 4-7 
60. Для оператора заправних станції та осіб які видають нафтопродукти 4-8 
61. Для токаря 4-9 
62. Для електрогазозварника 4-10 
ґі ! 63. 
64 

Для електрозварника ручного зварювання 4-11 ґі ! 63. 
64 Для водія автотранспортних засобів (вантажного автомобіля) 4-12 
65. Для водія автотранспортних засобів (легкового автомобіля) 4-13 
66. Для водія автотранспортних засобів при перевезені пасажирів (автобуса) 4-14 
67. Для водія автотранспортних засобів (машиніста крану автомобільного) 4-15 
68. 

69. 

Гіри ремонті та технічному обслуговуванні сільськогосподарських машин 
і обладнання 

4-16 68. 

69. При роботі на свердлильному верстаті 4-17 
70. При роботі на заточувальному верстаті 4-18 
71. 1 Іри роботі з ручним електроінструментом 4-19 
72. При ремонті автотракторною електрообладнання 4-20 

: 73. При ремонті та технічному обслуговуванні паливної апаратури 4-21 
74. При експлуатації компресора 4-22 
75. При використанні вантажопідйомних машин, керованих з підлоги 4-23 
76. Для стропальника 4-24 
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77. Для відповідального за утримання у справному стані вантажопідйомних 
кранів 

4 - 2 5 4 

78. Для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення 
вантажів кранами 

4-26 

79. Для інженерно-технічних робітників, які здійснюють нагляд за 
утриманням і безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів 

4-27 

80. При гранспортуванні, зберіганні га експлуатації балонів зі стиснутим і 
скрапленим газом 

4-28 

81. При ремонті та технічному обслуговуванні автотранспортних засобів 4-29 
82. При виконанні шино монтажних робіт 4-30 
83. При виконанні робіт з монтажу, демонтажу га ремонту водопідйомного 

обл а д н а н н я с в ер дл о в и н и 
4-31 

84. Для електромонтера з ремонту та технічного обслуговуванню 4 

електроустаткування вантажопідйомних кранів і машин 
4-32 

85. Для слюсарів з ремонту та обслуговування вантажопідіймальних машин 4-33 
86. Для кухаря 5-1 
87. Для персоналу котельні із тиском не вище 0,07 МПа 5-2 
88. 
89. 

При виконанні робіт мотокосою 5 : 3 ^ . 88. 
89. При виконанні фарбувальних робіт 5-4 
90. При виконанні робіт по цегляній кладці 5-5 
91. При виконанні штукатурних робіт 5-6 
92. і При виконанні бетонних робіт 5-7 
93. При виконанні покрівельних робіт 5-8 
94. При виконанні ручних земляних робіт 5-9 
95. Під час роботи з електричним водонагрівачем 5-10 
96. 1 Іри роботі з електром'ясорубкою 5-11 
97. При роботі з морозильною камерою 5-12 
98. Під час експлуатації сковороди електричної 5-13 
99. Для працівників, експлуатуючих побутові холодильники 5-14 
100 Для підсобного робітника (їдальня) 5-15 
101 Під час роботи з мікрохвильовою піччю 5-16 
102 
103 

Для електротехнічного персоналу (І група допуску з електробезпеки) 6-1 102 
103 При роботі на комп'ютері 6 - 2 ^ 
104, При роботі на копіювальному апараті 6-3 
105 По наданню домедичноі допомоги постраждалим 6-4 
106 1 Іід час робіт з ручним інстр\ментами та прис іроями 67 

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників: 
В Т О В «Торговий дом « Д о л и н с к о е » наказом № 10 від 02 .01 .2017р. створена 
постійно д іюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці та зм інена 
наказом № 116 від 28 .08 .2017 року та створена пост ійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії п р о й ш л и в Т О В 
«Херсонський навчально-курсовий комбінат « П р о ф е с і о н а л » перевірку знань та 
мають посвідчення зг ідно: 

протоколу № 8 5 від 07 .04 .2017р. з Правил техніки безпеки і виробничої 
санітарії на п ідприємствах по збер і ганню та переробці зерна - Н П А О П 15.0-1.01-
88; 
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протоколи №61 від 17.03.2017р. та №299 від 03.1 1.2017р. з Правил 
будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; 

протокол №54 від 03.03.2017р, №86 від 07.04.2017р. та №298 від 
03.1 1.2017р. з Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють 
підтиском НПАОП 0.00-1.59-87; 

протоколів №516 від 16.12.2016р., №72 від 24.03.2017р„ №209 від 
01.09.2017р., №240-1 від 29.09.2017 р. про перевірку знань законодавства про 
охорону праці, надання першої медичної допомоги та інших нормативних актів з 
охорони праці та мають посвідчення. 

Члени постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, 
члени комісії пройшли в ДП "Миколаївське ЕТЦ" перевірку знань та мають 
посвідчення згідно: \ 

протокол №223-1567 від 27.10.2017 р. з Правил охорони праці у 
сільськогосподарськом) виробництві НПАОП 01.0-1.01-12, з Правил охорони 
праці > тваринництві. Велика рогата худоба НГІАОП 01.2-1.10-05, з Правил 
техніки безпеки і виробничої санітарії на підприємствах по зберіганню та 
переробці зерна НПАОП 15.0-1.01-88, з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07, з Правил охорони праці під час 
роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13; 

№ 
ч п 

ПІБ Посада 
№. дата посвідчення 
навчання і охорони 

праці 

№. да іа посвідчення 
навчання > правил 
робо ти на висоті 

Місце проведення 
навчання 

1. Білий Володимир 
Іванович Заступник директора 

№ 516 
від 16.12.2016 р 

№ 223-1567 
від 27.10.2017 р. 

ТОВ«ХНКК 
«Професіонал», 

Дії "Миколаївське ЕТЦ" 
2. Розумний В о л о д и м и р 

Лсонтійович І о.іовний інженер 
№ 516 

від 16.12.2016 р 
№ 223-1567 

від 27.10.2017 р. 

ТОВ«ХНКК 
«1 Ірофесюнал». 

ДІ1 "Миколаївське ЕТІ1" 
' Лизун Олександр 

Анатолійович Ьриї адир-і і, іроіехнік 
№ 209 

від 01 09.2017р. 
№ 223-1567 

від 27.10.2017 р. 

ТОВ «ХНКК 
«1 ірофесюнал», 

Дії "Миколаївське ГТЦ" 
4. Ільчук Тарас 

Олекс ійович 
Заступник і о.іонної о 

і ідроіехніка 
№ 72 

від 24.03.2017 р. 
№ 223-1567 

від 27.10.2017 р. 

ГОВ «ХНКК 
«1 Ірофесюнал», 

Дії "Миколаївське ЕТЦ" 
п. 

Ґ б . 

Кравець Максим 
Іванович Гідро ІЄМІІК № 72 від 

24.03.2017 р 
№ 223-1567 

від 27.10.2017 р. 

ГОВ«ХНКК 
«1 Ірофесюнал», 

ДП "Миколаївське ЕТІ 1" 

п. 

Ґ б . Тсртичний 
Володимир 
Володимирович 

Головний і ідротехнік 
№ 516 

від 16.12.2016 р 
№ 223-1567 

від 27.10.2017 р. 

ГОВ«ХНКК 
«1 Ірофесюнал», 

Дії "Миколаївське ЕТІі" 

7. Куліш Віісторія 
Юрі ївна 

Завідувач 
іернотоком 

№ 240-1 
в и 29.09.2017 р 

№ 223-1567 
від 27 .10.2017 р. 

ГОВ «ХНКК 
«Професіонал», 

ДП "Миколаївське ЕТЦ" 
8. 

! 9 

Парий Павло 
Йосипович 

Директор *' 
тваринництва 

№ 5 1 6 
від 16.12.2016 р. 

№ 223-1567 
від 27.10.2017 р. 

ГОВ«ХНКК 
«Професіонал», 

ДІЇ "Миколаївське ЕТІ І" 

8. 

! 9 Назарчук Юрій 
Сергійович 1 о.іовний енеріегик 

№ 516 
від 16.12.2016 р 

№ 223-1567 
від 27.10.2017 р. 

ГОВ«ХНКК 
«1 Ірофесюнал», 

Дії "Миколаївське ЕТІ 1" 
10. Богачов Павло 

Сергійович Нача. ІМІИК І аража 
№ 240-1 

від 29.09.2017 р 

№ 72 
в и 24.03.2017 р 

№ 223-1567 
від 27 10.2017 р 

г о в « Х Н К К 
«І Ірофесюнал», 

ДП "Миколаївське ЕТІ 1" 
11. Денчуков Алім 

Олексійович 
Заві, іувач 

це нтра. ц.н оі-
ремонгної майстерні 

№ 240-1 
від 29.09.2017 р 

№ 72 
в и 24.03.2017 р 

№ 223-1567 
від 27.10.2017 р. 

ГОВ«ХНКК 
«1 Ірофесюнал», 

ДІ 1 "Миколаївське ЕТІ 1" 
12. Водка Ольга 

Олександрівна 
Інженер І охорони 

праці 
№ X 

від 04 12.2015р. 
№ 8 від 

04 12.2015р. 

/ [ержавний інститут 
управління та економіки 

водних ресурсів 
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Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони пра\ 
робітників: В ТОВ «Торговий дом «Долинское» наказом № 23-4 від 01.02.2017 і 

року затверджено положення про порядок проведення перевірки знань з питань 
охорони праці, робітники ознайомлені під підпис з гіланом-графіком проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після перевірки 
знань з питань охорони праці оформлюють протоколи для допуску робітників до 
виконання робіт: 

у квітне місяці 2017 року пройшла перевірка знань законодавства про 
охорону праці, надання першої медичної допомоги та інших нормативних актів з 
охорони праці; 

протокол № 10 від 31.10.2017 року по ТОВ «Торговий дом «Долинское» 
про перевірку з Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 - допускається до виконання робіт 96 осіб. 

Проведено навчання в ДП "Миколаївське ЕТЦ" протокол № 223-1567 від 
27.10.2017 р. про перевірку Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті 
- НПАОП 0.00-1.15-07 - допускається до робіт на висоті 6 осіб. 

Проведено навчання в ТОВ «НКК «Професіонал» протоколи № 54 в; 

03.03.2017 р. та № 298 від 03.11.2017 р. з Правил будови та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском НПАОП 0.00-1.59-87 -
допускається до виконання робіт 3 особи. 

Проведено навчання в ТОВ «НКК «Професіонал» протоколи № 85 від 
07.04.2017р., № 51 п від 17.03.2017р., № 299 від 03.11.2017 р. з Правил будови та 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів - допускається до виконання 
робіт 5 осіб. 

Проведено навчання в ТОВ «НКК «Професіонал» протоколи № 85 від 
07.04.2017р. з Правил безпеки систем газопостачання НГІАОГІ 0.00-1.76-15 -
допускається до виконання робіт 4 особі. 

Експлуатаційна документація: В ТОВ «Торговий дом «Долинское» е паспорта 
на обладнання та вони розміщенні по виробничім дільницям, також є схеми 
розміщення газопроводів, обладнання знаходиться в справному стані. 

Забезпечення засобами індивідуального захисту 
ТОВ «Торговий дом «Долинское» забезпечено спецодягом, спецвзуттям і 

засобами індивідуального захисту. 

1. Черевики шкіряні 134 шт 
2. Чоботи гумові 42 шт. 
3. Костюм х/б 129 шт 
4. Костюм брезентовий 4 шт. 
5. Полукомбінезон 34 шт. 
6. Халат - 27 шт. 
7. Фартух 6 шт. 
8. Кепка 52 шт. 
9. Косинка - 20 шт. 
10. Куртка утеп. 69 шт. 
11. Штани утеп. 52 шт. 
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12. 

13. 
14. 
15. 
1 6 . 

17. 
18. 

19. 
20. 
21. 
її 

Рукавиці х/б 1056 шт 
Рукавиці брезен. 12 шт. 
Рукавиці резин. - 24 шт. 
Рукавиці діелектричні - 4 шт. 
Респіратор пилозах. - 34 шт. 
Респіратор газозах. - 50 шт. 
Боти діелектричні - 4 шт. 
Протигаз ПШ-1 - 1 шт. 
Окуляри захисні - 60 шт. 
Окуляри газозварника - 2 шт. 
Щиток зварника - 4 шт. 

Нормативно-/і ранової та матеріально-технічної вази навчальио-методичного 
забезпечення: На ТОВ «Торговий дом «Долинское» є затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені 
білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці, наказом по 
товариству № 23-4 від 01.02.2017 року затверджено та введено у дію положення 
про проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, 
підприємство має кабінет охорони праці також є наступні нормативно правові 

Закон України «Про охорону праці» 
Правила пожежної безпеки України НАГ1Б А.01.001-2014 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07 
Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском 

НПАОП 0.00-1.59-87 

Правила охорони праці на автомобільному транспорті НИАОГІ 0.00-1.62-12 
1 Іравила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями 

НПАОП 0.00-1.71-13 

Правила охорони праці під час вантажно-
розвантажувальних робіт 

НПАОП 0.00-1.75-15 

Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15 
Перелік робіт підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-2.01-05 
Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам сільського та водного господарства 

НПАОП 0.00-3.01-98 

Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам сільського та водного господарства 

НПАОП 0.00-3.08-09 

Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства 

НПАОП 0.00-4.09-07 

Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці 

НПАОП 0.00-4.1 1-07 

Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці 

НПАОП 0.00-4.12-05 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98 
Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04 
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Правила охорони праці у сільськогосподарському 
виробництві 

НПАОГІ 01.0-1.01-12 

Правила охорони праці у тваринництві. Велика рогата 
худоба 

НПАОП 01 2-І 10-05 

Правила охорони праці під час технічного 
обслуговування та ремонту машин і обладнання 
сіл ьс ь ко гос гі о даре ь кого в и роби и цтва 

НГІАОП 01.41-1.01-01 

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на 
підприємствах по зберіганню та переробці зерна 

НПАОП 15.0-1.01-88 

Правила охорони праці під час зварювання металів НПАОП 28.52-1.31-13 
1 Іравила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01 
Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів 

НПАОП 40. МІ .21-98 

Правила техніки безпеки гіри експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць 

НПАОП 4 1.0-1.01-79 

Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів 

Директор 
орговий дом «Долинское 

г / £ І Ь 

2017 р. 

А*. 

В.В. Хвостов 
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