
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Приватне акціонерне товариство «Західний торгово-промисловий дім»

35 601, Рівненська область,м.Дубно, провулок Ц ентральний,!, 32665494 

Директор Латані Андрій Андрійович, 067 240 82 62, latashaffiiuIf.com.ua

35 601, Рівненська область,м.Дубно, провулок Центральний,1,

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: не укладався

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився

1. Я, Латані Андрій Андрійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства і питань охорони 
праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки: 
роботи із збереження та переробки зерна.

Для виконання даного виду робіт, підприємством експлуатується наступне 
технологічне обладнання.
[.Автомобілерозвантажувач гідравлічний У-АРГ-16-У1.

Зав. № 100.101. 2008 року випуску.

Виробник: ЗАТ «Елеваторпромсервіс»

Вантажопідйомністю, тонн:

платформа повздовжнього перекидання -  70 т. 
платформа бокового перекидання -  20 т.

Призначений для вивантаження зерна і інших сипучих вантажів зернової групи із 
бортових автомобілів і тягачів з напівпричіпами масою ( з вантажем) не більше 70 т., 
через відкритий задній борт на платформі повздовжнього перекидання, а також 
автомобільних і тракторних поїздів з прицілами загальною масою до 20 т., без 
розчіплювання, на платформі бокового перекидання.

2. Універсальний решітний сепаратор компанії «Schmid -  Seeger» (Німеччина).

Модель SMA-203-3 -2 о д ,  зав. № 8-0203-015/08. № 8-0203-016/08, 2011 року випуску, 

зав. № 8-0203-015/08. №8-0203-016/08 

продуктивність очищення: 

ріпаку:

грубе очищення 160 т/год; 

основне очищення 45 т/год.



с о н я ш н и к у :

грубе очищення 100 т/год; 

основне очищення 40 т/год.

3. Норії.

Норія, модель У2-УН-175М /Н.

Виробник ВАТ «Карлівський машинобудівний завод»- 4  од, продуктивністю 175 т/год., зав. 
Nb 124324 (№11), № 124327 (№14), № 124328 (№15), № 124331(18), 2007 року випуску

• лінія завантаження зерносушарок DELUX №1,2 — норії № 15.11 ;

• лінія вивантаження зерносушарок DELU X№ 1,2 -  норії № 14; 18.

Норія, модель GSI 120041-01.

Виробник: компанія GSI, США -  2 од., зав. № 106. № 13 продуктивністю 250 т/год. 2013 року 
випуску.

• лінія завантаження зерна в зерносушарку GSI -  норія № 106.

• лінія завантаження зерна на зберігання -  норія № 13.

Норія, серії UIW модель 14736.

Виробник: компанія AGI, Канада -  2 од., зав. № 12, №16, продуктивністю 250 т/год, 2013 
року випуску.

• лінія завантаження зерна на очисні машини -  норія №12, № 16.

Норія, серії UIW модель 16742.

Виробник: компанія AGI, Канада -  1 од., зав. № 17 продуктивність 250 т/год, 2011 року 
випуску.

• лінія завантаження зерна в автомобільний транспорт і залізничні вагони -  норія №17.

4.Транспортери.

Конвеєр скребковий ТСЦ-400 ( 8 од.), потужністю 175 т/год.

Виробник: ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», м. Карлівка, Полтавська обл. 2007 
року випуску

• лінія завантаження зерна в хопера сирого зерна -  2 од., зав. № 36. №35.

• лінія вивантаження зерна з хоперів сирого зерна -  2 од., зав. № 42, №41.

• лінія завантаження зерна в силоса № 1.2.3.4.5.6 (надсилосна галерея) - 4  од., зав. №54, №55, 
№61, №62

Ланцюговий скребковий транспортер 120 G 1620- 5 од., зав. № 101, № 102, №103, № 109, 
№ 110 продуктивність 250 т/год. Виробник: компанія GSI, США. 2012 року випуску.

• лінія очистки зерна -  2 од., зав. №102, №103;



• лінія вивантаження зерна із зерносушарки GSI -  2 од. зав. № 109, № 110;

• лінія завантаження зерна на залізничні вагони -  1 од. зав. № 101.

Л анцю говий скребковий  транспортер 120G2020 - 3 од., зав. № 104, № 105, №107 
продуктивність 250 т/год. Виробник: компанія GSI. СШ А.2012 року випуску.

• лінія завантаження зерна на сушарку DELUX -  1 од., №104;

• лінія завантаження зерна на зерносушарку GSI -  2 од., зав. № 105, № 107.

Л анцю говий скребковий  транспортер  TK F 400 - 2 од., зав. № 69, № 70, продуктивність 
200 т/год. Виробник: компанія TKF, Німеччина. 2010 року випуску.

Л анцю говий скребковий  транспортер 70 G 1614 (3 од.), продуктивність 250 т/год., зав. 
№ 123, № 124, № 125. Виробник: компанія GSI, CLUA. 2012 року випуску.

• лінія завантаження зерна в силоса № 119,120 (надсилосна галерея) -  3 од. зав. № 123, № 
124, №125.

Л анцю говий стр ічкови й  транспортер  ЕВС 2 4 - 1  од., продуктивність 250 т/год, зав. № 
126

Виробник: компанія GSI, США, 2012 року випуску.

• лінія вивантаження зерна із силоса № 119,120 (підсилосна галерея) -  1 од. зав. № 126.

Л анцю говий стр ічкови й  транспортер  70ВС 2 4 - 2  од., продуктивність 250 т/год, зав. №
127, № 128.Виробник: компанія GSI. США, 2012 року випуску.

• лінія вивантаження зерна із силоса № 119,120 (підсилосна галерея) -  2 од. зав. № 127, №
128.

5.Зерносуш арки.

- зернова сушарка DPX12T288200, заводський серійний номер 020708 005 РР045, 
інвентарний № 1, рік випуску 2008. виробництва фірми DELUX MFG СО. США. 
продуктивністю 60 т/ год ;

- зернова сушарка DPX12T288200, заводський серійний номер номер 020708 006 
РР054 , інвентарний № 2, рік випуску 2008. виробництва фірми DELUX MFG CO. 
США продуктивністю 60 т/ год;
- зернова сушарка GSI Z - 10 000. модифікація Z 10090. серійний номер -TW R- 000319. 

рік випуску 2011. виробник компанія GSI. США. продуктивністю 250 т/ год.

б.Силоси, бункери для при йм ан ня, складування і зберігання зерна.

Б ункери н акоп и ч увальн і зернових і аспіраційних відходів.

Силос м еталевий  з вен тилю ванн ям , марка СМВУ 73.12.К45.В12 -  4од., зав.№ 9, №10. 
№11, №12.

Виробник: ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», м. Карлівка, Полтавська обл.. 

Використовується для приймання і накопичення вологого зерна.

Об’єм силоса -  614 м 3
Місткість силоса -  491 т. (по зерну, пшениці 0,8 т/м3)
Діаметр корпуса силоса -  7334 мм.



Висота силоса до точки завантаження -  16460 мм.
Число ярусів корпуса -  12.

Силос металевий з вентилюванням, марка СМВУ 220.14.В12 - бод. , зав. №18, №19, №20. 
№21, №22, № 23.Виробник: ВАТ «Карлівський машинобудівний завод», м. Карлівка, 
Полтавська обл.
Призначений для складування, зберігання зерна з регулюванням і контролем температурного 
режиму всередині силоса, з системою активного вентилювання (аерації), навантаження і 
розвантаження зерна.

О б’єм силоса -  6911 м J .
Місткість -  5529 тонн (по зерну пшениці 0.8 t / m j )

Діаметр корпуса бункера -  22,0 м.
Висота силоса -  28,354 м.
Висота силоса до точки завантаження -  24.156м.
Число ярусів корпуса силоса -  14.
Силос металевий з вентилюванням, марка NCL 135-30 -2од. , зав.№ 119,120. 
Виробникжомпанія GSI, США.

Призначений для складування, зберігання зерна з регулюванням і контролем температурного 
режиму всередині бункера, з системою активного вентилювання (аерації), навантаження і 
розвантаження зерна.

О б’єм силоса -  36 883 м 3 .
Місткість -  29 400 тонн (по зерну пшениці 0.75 т/м3)
Діаметр силоса бункера -4 1 ,1 5  м.
Висота силоса -  35.41 м.
Висота силоса до точки завантаження -  24.43 м.
Число ярусів корпуса силоса -  30.

Бункери накопичувальні зернових і аспіраційних відходів

Бункер накопичувальний з пірамідальним дном (зернові відходи) -  Зод.Інв. №086, 087,088. 
Нестандартне обладнання. Виробник ТОВ « Універсал», м. Миколаїв.

довжина корпуса бункера -  4,5 м. 
ширина корпуса бункера -  3,2 м. 
висота корпуса бункера -  7,0 м. 
об’єм корпуса бункера -  88.5м3

Бункер накопичувальний з пірамідальним дном (завантаження залізничних вагонів) -2  од. 
Інв. № 089,№090.

Нестандартне обладнання

Виробник ТОВ « Універсал», м. Миколаїв.

довжина корпуса бункера -  4.8 м. 
ширина корпуса бункера -  4.8 м. 
висота корпуса бункера -  12,0 м. 
об’єм корпуса бункера -  250 , 0m j .

Експлуатуються наступні будівлі:
будівля адміністративного корпусу, виробнича площа 126,4 м2;
будівля закритої трансформаторної підстанції «ЗТПД», 2*1000кВА. виробнича
площа 83,5 м2;



будівля операторської пульта керування технологічними процесами зі щитовою, 
виробнича площа 82,5 м2;
будівля депо транспортного цеху, виробнича площа 275,5 м2.

На підприємстві 76 працюючих, з них 14- жінки. Під час сезону приймання зернових 
підприємство працює по чотирьохзмінному графіку роботи з 8-20 год та з 20-8 год.Особи. 
які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці: Василюк В.В., 
головний бухгалтер: Чуздюк В.М.. Гнженер-механік; Максимов В.А., інженер-енергетик; 
Скорик В.І., завідувач виробничо-технічної лабораторії; начальник транспортного цеху 
Вірстюк В .П , майстри Петрук С.П..Мартишок С.М.. Іващук Ю.Б., ГІрибиш М.О. відповідно 
до наказу №35 від 01.08.2017 року. На підприємстві розроблено та затверджено систему 
управління охороною праці, функціонує служба охорони прані. Розроблені та затверджені 
наказом директора інструкції з охорони праці для всіх професій згідно штатного розпису та 
по видах робіт, які виконуються на підприємстві, а саме:

інструкції з ОП для апаратників оброблення зерна на приймальному, очисному, 
сушильному устаткуванні, пульті керування, вузлі завантаження № 
195,177,196,30, 194;
інструкції з ОП для слюсаря-ремонтника, газозварювальника. прибиральника 
виробничих приміщень,машиніста тепловозу, складача, слюсаря з ремонту та 
експлуатації газового господарства, електромонтера, вагаря, старшого лаборанта, 
пробовідбірника № 17,18,61,63,64,135.152,188,197,199;
інструкції з ОП по видах робіт -  під час виконання підсобних робіт, по 
завантаженню залізничних вагонів, газонебезпечних робіт, фарбуванню, білінню 
та очистці обладнання, ручним електроінструментом, мотокосою, монтажу 
кабельних мереж, вантажо-розвантажувальних робіт, експлуатації електричної 
лебідки № 46,54,53.111,124.126.145,188. 123;
інструкції з ОП обов’язкові для всіх працівників -  з надання долікарської 
допомоги, по пожежній безпеці, під час виконання робіт на висоті № 121,116,192.

На підставі наказів директора від 09.06.2017 №№ 27, 28. 29 створено комісії з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці. Члени комісій пройшли навчання і перевірку 
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявили потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та інших нормативно-правових актів з охорони праці,згідно специфіки виконуваної 
роботи.

Голова комісій -  головний інженер Олійник В.І. :

посвідчення № 2819-100-16. протокол перевірки знань № 100 від 02.09.2016 року на 
знання Закону України «Про охорону праці»;
посвідчення № 557-20-16. протокол перевірки знань №20/2 від 21.03.2016 року на 
знання «Правил безпеки систем газопостачання України»;
посвідчення № 5016-144, протокол перевірки знань №23 від 01.03.2018 року на знання 
ПБЕЕС, ПЕЕС, ПУЕ, ПУЕЗ;
посвідчення № 641-44-18. протокол перевірки знань №44 від 19.02.2018 року на 
знання «Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із зберігання та 
переробки зерна»

Члени комісій -  інженер з охорони праці Савчук Т.М.:

посвідчення № 620-20-18, протокол перевірки знань №20 від 23.02.2018 року на 
знання Закону України «Про охорону праці»;
посвідчення № 559-20-16, протокол перевірки знань №20/2 від 21.03.2016 року на 
знання «Правил безпеки систем газопостачання України»;



посвідчення № 620-20/а-18, протокол перевірки знань від 20.02.2018 року на знання 
ПБЕЕС, ПЕЕС, ПУЕ, ПУЕЗ;
посвідчення № 643-44-18. протокол перевірки знань №44 від 19.02.2018 року на 
знання «Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із зберігання та 
переробки зерна»

Інженер-механік Чуздюк В.M.:
посвідчення № 2818-100-16, протокол перевірки знань № 100 від 02.09.2016 року на 
знання Закону України «Про охорону праці»;
посвідчення № 560-20-16, протокол перевірки знань №20/2 від 21.03.2016 року на 
знання «Правил безпеки систем газопостачання.
посвідчення № 642-44-18, протокол перевірки знань №44 від 19.02.2018року на 
знання «Правил охорони праці для працівників, зайнятих на роботах із зберігання та 
переробки зерна» .

Інженер-енергетик Максимов В.А.:
посвідчення № 301 - 16. протокол перевірки знань №23 від 01.03.2018 року на знання 
ПБЕЕС. ПЕЕС, ПУЕ, ПУЕЗ;
Директор Латаш A.A. посвідчення № 774-24-18, протокол перевірки знань №24 від 
02.03.2018 року на знання Закону України «Про охорону праці».

Працівники підприємства проходять обов'язкові періодичні медичні огляди та попередні 
медичні огляди при прийомі на роботу. Заключний акт за результатми періодичного 
медичного огляду працівників від 28.12.2017 року.

Щорічно працівники проходять спеціальне навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці, за навчальним планом та програмою, які розроблені з урахуванням видів робіт, 
виробничих умов, функціональних обов'язків працівників. Наказ на проведення навчання № 
31 від 03.07.2017 року. Результати перевірки знань з питань охорони праці оформлені 
протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Протоколи № 1-13 
від 10.07- 19.07.2017 року.

Всі працівники забезпечуються спецодягом та 313. а саме: костюмами робочими, 
черевиками, блайзерами, куртками утепленими, напікомбінезонами утепленими, 
костюмами захисними Л-1. чоботами ПВХ. халатами, окулярами захисними, респіраторами 
протипиловимм Мікрон К FFH 2. рукавицями, відповідно до норм безкоштовної видачі 
спецодягу, затверджених наказом по підприємству за № 28 від 17.10.2016 року. 
Відповідальні особи підприємства забезпечені нормативно-правовими актами з охорони 
праці, Правилами... відповідно до специфіки виконуваних робіт : «Правила охорони праці 
для працівників, зайнятих на роботах зі зберігання та переробки зерна», « Правила безпеки

орони праці під час вантажо-розвантажувальних 
зиконання робіт на висоті», «Правила охорони праці

пристроями», методичними матеріалами.

суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

(ініціали та прізвище)

Л а т а ш  A .A .


