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,Щоdаmок NЬ ] do колекmuвноlо dоеовору

пЕрЕлIк

професiй i посад працiвникiв, яким видаеться безкоштовно спецодяг,
спецвзуття i iншi засоби iндивiдуального захисту понад встановлених норм
згiдно п.7. 1 .Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним
одягом, спецiальним взуrтям i iншими засобами iндивiдучulьного захисту,

затвердженого накzвом,Щержпромгiрнагляду вiд 2 l .03,08 Jф 5З

}lb

зlп
Найменування професiТ
посади

Найменування ЗIЗ
Строк експлуатацiТ

(в мiсяцях)

1 2 J 4

1

Перший заступник
генерального директора -

директор по виробництву

Костюм б/п до зносу

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi до зносу

2
Заступник генерального
директора з загальних питань

Костюм б/п до зносу
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi до зносу

J Майстер змiни

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

перчатки п/б 1 пара на мiсяць
Вiдд lл охорони працl

4 Фельдшер Рукавички медичнi 5 пар па 1 мiсяць

Вiддiл управлiння якiстю

5 Начальник вiддiлу
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

6 Iнженер з якостi
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

Дiльниця переробки блокiв пiнополiуретану

7 Начальник дiльницi
Штани на утепленiй
пiдкладцi

до зносу

8 Майстер дiльницi
Штани на утепленiй
пiдкладцi до зносу

9 Iнженер - програмiст

туфлi шкiрянi 12 пцiсяцiв

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

Костюм б/п l2 мiсяцiв
Рукавички б/гt 15 змiн

l0 рiзальник пiноблокiв
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi до зносу

рукавички б/п 5 змiн

Z
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ll Комплектувальник

тчфлi шкiрянi [2 мiсяцiв
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

рчкавички б/п l5 змiн

Вимiрюйальна лабораторiя виробництва пiнополiуретану

|2 Завiдувач лабораторiТ

окуляри захиснi до зносу
Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

1з Iнженер лаборант

Засоби захисту органlв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Рчкавички "ЛабоDант" одноразовl

Технологiчний вiддiл

l4 головний технолог

окчляри захиснi до зносу

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

15 Технолог

окуляри захиснi до зносу

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

.ЩiльнrIця виробництва блокiв пiнополiурета ну

lб
Начальник дiльницi
виробництва блокiв
пiнополiуретану

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

17

Майстер дiльницi
виробництва блокiв
пiнополiуретану

Штанl.t на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

Рукавички ryMoBi КLЦС 1 пара на мiсяць

Засоби захисlу органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

18
Апаратник приготуванI"IJI

компаундiв

Костюм б/п 36 мiсяцiв

Засоби захисту органiв
дихання (по.пумаска,

распiратор i т.д,)
до зносу

Фартух прорезиновий черговиii

Черевики або напiвчобiтки

утегtленi
черговl

комбiнезон захисний с
капюшоном

12 ьriсяцiв

пояс безляп,lочний до зносу

Рукавички гумовi КЩС 1 пара на мiояць

Штани на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

3
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l9 Старший виготовлювач блокiв
пiнополiуретаFгу

Костюм б/п 36 мiсяцiв
Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Рукавички гумовiКЩС l пара на мiсяць
Штани на утепленiй пiдкл. 36 мiсяцiв

20
виготовлювач блокiв
пiнополiуретану

Костюм б/п зб мiсяцiв
Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Рукавички ryMoBi КЩС 1 пара на мiсяць
Штани на утепленiй пiдкл. 3б мiсяцiв

21 Iнженер-технолог

Костюм б/п зб мiсяцiв
Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Рукавички ryмовiКЩС 1 пара на мiсяць
Штани на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

22
Завiдувач складу дiльницi
виробництва блокiв
пiнополiуретану

валянки шитi с калошами
ryмовими до зносу

Тапочки l2 мiсяцiв
Штани на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

2з
Комiрник дiльницi
виробництва блокiв
пiнополiуретану

валянки шитi с калошами
ryмовими до зносу

Тапочки l2 мiсяцiв
Вiддiл матерiально-технiчного постачання

24

Начальник вiддiлу
матерiально-технiчного
постачання

3б мiсяцiв

25 Менеджер з постачання
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi 3б мiсяцiв

26
Завiдувач складу вiддiлу
матерiально-технiчного
постачання

валянки шитi с калошами
гумовими до зносу

27
Комiрник вiддiлу матерiально-
технiчного постачання

валянки шитi с калошами
гумовими до зносу

Енергетична служба

28 Головний енергетик
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi Зб мiсяцiв

z9 Iнженер-енергетик

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

каска захисна до зносу

{t
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30
Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування

Окуляри захиснi до зносу

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Чоботи зимовi утепленi 36 мiсяцiв

шапка тепла до зносу

каска захисна до зносу

зl Слюсар - caHTexHiK Чоботи зимовi утепленi 36 мiсяцiв

з2
TexHiK з автоматизацiТ
виробничих процесiв

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Костюм б/п 12 мiсяцiв
Штани на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

Ботинки l2 мiсяцiв
Куртка 6/п на утепленiй
пiдкладцi

3б мiсяцiв

JJ

Слюоар з контрольно-
вимiрювальних приладiв та
автоматики

Окуляри захиснi до зносу

шапка тепла до зносу

Засоби захисту органlв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Кашкет 12 мiсяцiв

Рукавички ryMoBi КЩС 1 пара на 3 мiсяцi

каска захисна до зносу

механiчна служба

з4 Головний MexaHiK

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

каска захисна до зносY
Рукавички б/п 5 змiн

35
Майстер з ремонту
устаткування

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

каска захисна до зносY
Рукавички б/п 5 змiн

5
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зб Слюсар-ремонтник

Засоби захисту органiв
диханнJI (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Окуляри захиснi до зносу
каска захисна до зносу
рчкавички б/п 5 змiн

Електрогазозварник

Засоби захисту органlв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

окчляри захиснi до зносу
каска захисна до зносу
рукавички б/п 5 змiн

38 Токар

Куртка бlлна утепленiй
пiлкладцi до зносу

Кепка до зносу

Вiддiл збуту

з9 Начальник вiдцiлу
Куртка на утепленiй
пiдкладцi до зносу

40
Завiдувач складу

валянки шитi с калошами
гчмовими до зносу

Комiрник
валянки шитi с калошами
гумовими до зносу

Вцдiл транспортy

4| Начальник вiддiлу транспорry

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi до зносу

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

42 ,Щиспетчер автомобiльного
тDанспоDту

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

до зносу

4з
Заступник начальника вiддiлу
транспорту

Черевики шкiрянi 12 мiсяцiв
рчкавички б/п 15 змiн
Засоби захисту органiв

дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Куртка бlп на утепленiй
пiдкладцi

3б мiсяцiв

рукавички трикотажнi 5 змiн

6
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44 Акумуляторник,

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

Рукавички б/п 5 змiн
Напiвчоботи шкiрянi утеп. до зносу
шапка тепла до зносу
Засоби захисту органiв
длгхання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

45 Водiй навантажувача

Рукавицi утепленi 2-х палi До зносу

Напiвчоботи шкiрянi утеп. 36 мiсяцiв

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор iт.д.)
до зносу

шапка тепла до зносу
Захиснi окyляDи до зносу
На зовнiшнiх роботах у
мокру погоду: плащ з

капюшоном
черговии

46 Старший водiй навантажувача

рукавицi yтепленi 2-х палi Ло зносч
Напiвчоботи шкiрянi
утепленi

зб мiсяцiв

Засоби захисту органiв
диханrш (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

шапка тепла до зносу

На зовнiшнiх роботах у
мокру погоду: плащ з

капюшоном
черговии

47
Водiй автотранспортних
засобiв

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi до зносу

48

Водiй автотранспортних
засобiв (водiй автобуса та
вантажного автомобiля)

Чоботи гумовi (черговi) до зносу

Черевики шкiрянi до зносу

49 вантажник

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

На зовнiшнiх роботах
додатково:
Плащ з капюшоном черговии

r
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Вiддiл автоматизованих систем керування виробництвом

50

Головний iнженер з

автоматизованих систем
керування виробництвом

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi, костюм б/п

3б мiсяцiв

Засоби захисту органiв
дихання (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

51

Iнженер з автоматизованих
систем керування
виробництвом

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

52
TexHiK з автоматизацii
виробничих процесiв

Засоби захисту органiв
диханнJI (полумаска,

распiратор i т.д.)
до зносу

Перчатки п/б 2 пари на мiсяць
Костюм б/п 12 мiсяцiв
Штани на утепленiй
пiдкладцi 36 мiсяцiв

Ботинки l2 мiсяцiв
Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

Господарський вiддiл

53
Прибиральник службових
примiщень

Рукавички ryMoBi 2 пари на мiсяць

54
Прибиральник виробничих
примiщень

Рукавички гумовi КЩС 2 пари на мiсяць

55

Куртка б/п на утепленiй
пiдкладцi

36 мiсяцiв

Халат б/п (бiлий) l2 мiсяцiв
Шапочка б/п (бiла) 12 мiсяцiв
Фартух гyмовий До зносч

Рукавички КЩС 2 пари на мiсяць

Капцi cyKoHHi 12 мiсяцiв
служба охорони

56
",,,::I

охорони

Бушлат зимовий в/л 36 мiсяцiв

Штани на утепленiй
пiдкладцi до зIIосу

костюм лiтний в/л l2 мiсяцiв

Черевики шкiрянi l2 rчriсяцiв

головний убiр зимовий Зб мiсяцiв

ri
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,Щоdаmок Ne 2 dо колекmuвноzо Dоzовору '

пЕрЕлIк

професiй i посад працiвникiв, яким видаеться безкоштовно спецодяг,
якии пlдлягае замiнi на пiдставi п3.4. Положення про порядок

забезпечення працiвникiв спецiагIьним одягом, спецiалъним взутгям i
iншими засобами iндивiдучLльного захисту, затвердженого наказом

Щержпромгiрнагляду вiд 21.03.08 Jф 53

Ns
з/п

Найменування проф ecii,
посади

Найменування ЗIЗ
Строк

експлryатацii (в

мiсяцях)

i 2 J 4

Вiддiл охорони працi

1 Фельдшер

Халат б/п замiсть куртки
б/п бiлоТ та юбки або брюк
бlп

12 мiсяцiв

Туфлi шкiрянi l2 мiсяцiв

.Щiльниця переробки блокiв пiнополiуретанy

2 рiзальник пiноблокiв

Туфлi шкiрянi замiсть чобiт
шкiряних (або тапочки)

12 мiсяцiв

Щля жiнок:

Туфлi жiночi шкiрянi
замiсть черевикiв шкiряних
(або тапочки)

12 мiсяцiв

J

Рiзник пiноблокiв, який
занятий пакуванням ППУ
марки <Б> на
вертикаJIьному пресi

Перчатки б/п замiсть
перчаток трикотажних

1 пара на 5 змiн

Дiльниця виробництва блокiв пiнополiуретанy

4

Начальник дiльницi,
iн>ttенер-гехнолог,

маистер дlльницl,
апаратник приготуваIIня
компаундiв, старший
виготовлювач блокiв
пiнополiуретану,
виготовлювач блокiв
пiнополiуретану

ГIерчатки б/п замiсть
перчаток комбiнованих

2 парп на мiсяць

9
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5

Завiдувач складу дiльницi
виробництва блокiв
пiнополiуретаЕу

Туфлi жiн. cyKoHHi замiсть
черевикiв шкiряних

12 мiсяцiв

Бурки замiоть BuLJuIHoK,з

ryмовими гtLлошами до зносу

6

Комiрник дiльницi
виробництва блокiв
пiноплiуретану

Туфлi жiн. cyKoHHr замlсть
черевикiв шкiряних

12 мiсяцiв

Бурки замiсть BaJuIHoK з

ryмовими гаJIошами до зносу

ВИдiл матерiально-технiчного постачання

7

Завiдувач скJIаду вiддiлу
матер iально-технiчного
постачання

халат б/п замiсть костюма
бlrt

12 мiсяцiв

Туфлi жiн. cyKoHHi замiсть
чоревикiв шкiряних

12 пtiсяцiв

Рукавички б/п замiсть

рукавиць комбiнованих
1 мiсяць

8

Комiрник вiддiлry
матер iально-технiчного
постачання

халат б/п замiсть костюма
бlл

12 мiояrлiв

Туфлi ясiн. cyKoHHi замiсть
.rоревикiв шкiряних

12 b:icяrtiB

Рyкаврiчки б/п замiсть

рукавиць комбiнованих
2 парлr t-ra мiсяць

Ен на а

9

Слrюсар-елоктрик з

ремонту
олектр оустаткув а}IFIя

Рукавi,Iчки б/п замiсть

рукавиць комбiнованих
1 пара на 5 змiц

10

TexHik з автоматизованих
систем керування
виробництвом

Рукавички б/п замiсть

рукавиць комбiнованих
пара ira 5 змiн

ll
Слюсар з контрольно-
виллiрювальних приладiв
та автоматики

Рукавички б/п замiсть

рукавI{ць комбirrованих
гIара на 5 змiн

l0



1 2 J 4
Механiчна служба

t2 Слюсар-ремонтник

Рукавички шкiрянi замiсть

рукавиць комбiнованих
l пара на 5 змiн

Черевики (полryботки)
шкiрянi утепленi замiсть
вtuшнок

36 мiсяцiв

13 Електрогазозварник

Чоботи Мун 100 утепленi
замiсть BaJuIHoK

зб мiсяцiв

Рукавички шкiрянi "Краги"
замiсть рукавиць
брезентових

до зносу

костюм бiп замiсть бiлизни
натiльноi 12 мiсяцiв

Вiддiл збуту

|4 Завiдувач скJIаду

халат б/п замiсть костюма
бlrt

12 мiсяцiв

Туфлi жiн. cyKoHHi замiсть
черевикiв шкiряних 12 мiсяцiв

Рукавички б/п замiсть

рукавиць комбiнованих
1 пара на мiсяць

15 Комiрник

халат б/п замiсть костюма
бlп

12 мiсяцiв

Туфлi жiн. cyKoHHi замiсть
черевикiв шкiряних

12 мiсяцiв

Рукавички б/п замiсть
рукавиць комбiнованих

1 пара на мiсяць

Biддrл транспортy

16 Акумуляторник
Черевики шкiрянi замiсть
чобiт ryмових

12 мiсяцiв

I7
водiй автотранспортних
засобiв

Рукавички б/п замiсть

рукавиць комбiнованих
2 лари на мiсяць

18 Водiй навантажувача

Рукавички в'язанi замiсть

рукавиць комбiнованих
1 пара на 5 змiн

костюм б/п замiсть
комбiнезона б/п

12 мiсяцiв

|l



l9 Старший водiй
навантa)кувача

Рукавички в'язанi замiсть
рукавиць комбiнованих 1 пара на 5 змiн

костюм б/п замiсть
комбiнезона б/п 12 мiсяцiв

20 вантажник

куртка на утепленiй
пiдкладцi

до зносу замlсть
36 мiсяцiв

Рукавички б/п замiсть
рукавиць брезентових 1 пара на 5 змiн

Господарський вiлцiл

2|
Прибиральник службових
примiщень

костюм бавовняций
замiсть халата 12 мiсяцiв

Рукавицi КЩ замiсть
ryмових

2 пари на мiсяць

тапочки замiсть туфель 12 мiсяцiв
кепка замiсть косинки до зносу

22
Прибира-пьник
виробничих примiщень

Кепка замiсть берета до зносу

Бурки замiсть чоботи

ryMoBi на неслизькiй
пiдошвi

36 мiсяцiв

2з
начальник
господарського вiддilту

халат замiсть костюма х/б 12 мiсяцiв

24 Робiтник з благоустрою

Рукавички б/п замiсть
рукавиць комбiнованих 1 пара на мiсяць

Черевики замiсть чобiт
кирзових 12 мiсяцiв

Служба охорони

25 Охоронник

Костюм камуфлrяжний
лiтний замiсть костюма
вiскозно-лавсанового

12 мiсяцiв

Костюм камуфляжний
зимовий замiсть куртки и
брюк на утепленiй
пiдкладцi

Зб мiсяцiв

26 ,Щиспетчер

костюм х/б лiтний замiсть
костюма вiскозно-
лавсанового

12 мiсяцiв

костюм х/б зимовий
замiсть куртки и брюк на
утепленiй пiдкладцi

З6.мiояцiв

|Z
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27 Старший охоронник

костюм х/б лiтний замiсть
костюма вiскозно-
лавсанового

12 мiсяцiв

костюм х/б зимовий
замiсть куртки и брюк на

утепленiй пiдкладцi
3б мiсяцiв

й директор Тетяна МАкАРоВА

Тетяна ЛеДОВСЬКА

lз



,Щоdаmок Nе 3 do колекmuвноzо dozoBopy

пЕрЕлIк
професiй працiвникiв, яким безкоштовно видаеться крем силiконовий, у

звlязку з можливою дiсю на шкiру шкiдливих речовин понад
встановлених норм згiдно п.1.9 Положення про порядок забезпечення

працiвникiв спецiЕIльним одягом, спецiальним взуттям i iншими
засобами iндивiдуального захисту, затвердхtеного наказом ,.ЩКУ по

Е{агляду за охороною працi вiд 29.10.96. Ns 170

Nъ

зlrл
Найменування професiй К-ть у мiсяць, гр.

1 2 _1

Вiддiл управлiння якiстю
Начальник вiддiлгу 45

2 Iнженер з якостi 45

.Щiльниця переробки блокiв пiнополiуретану
J Начальник дiльницi 45

4 Майстер дiльницi 45

5 Iнженер - програмiст 45

6 контролер 45

7 КомплектуваJIьник 45

8 рiзальник пiноблокtв 45

Вимiрювальна лабораторiя виробництва пiнополiуретану
9 Завiдувач лабораторii 45

10 IнженеD лаборант 45

Технологiчний вiддiл
l1 головний технолог 45

|2 Технолог 45

[iльниця виробпицтва блокiв пiнополiуретану
13 Начальник дiльницi 45

|4 [нженер-технолог 45

15 Майстер дiльницi 45

16 Апаратник приготування компаундiв 45

|7 Старший виготовлювач блокiв пiнополiуретаЕу 45

18 Виготовлювач блокiв пiнополiуретану 45

19
Завiдувач складу дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану

45

20 Комiрник дiльницi виробництва блокiв пiноплiуретану 45

Вiддiл матерiально-технiчllого постачдння

21
Завiдувач складу вiддirry матерiально-технiчного
постачання

45

lt



1 2 J

22 Комiрник вiддirry матерiально-технlчного постачання 45

Енергетична служба

2з Слюоар-сантехнiк 45

24 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 45

25
Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та

автоматики
45

Механiчна служба

26 Слюсар-ремонтник 45

27 Електрогазозварник 45

28 Токар 45

Вiддiл збуту

29 Завiдувач складу 45

з0 Комiрник 45

ВМiл транспорту
з1 АКYМYЛЯТОРНИК 45

з2 Водiй навантажувача 45

зз Старший водiй навантажувача 45

34
Водiй автотранспортних засобiв (водiй автомобуса та

вантажного автомобiля)
45

з5 вантажник 45

Господарський вiддiл

зб Прибиральник слryжбових примiщень 45

эl Прибиральник виробничих примiщень 45

з8 Буфетник 45

директор Тетяна МАкАРоВА

Тетяна ЛеДОВСЬКА

,i.,
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,Щоdаmок Np 4 do колекmuвноzо doeoBopy'

пЕрЕлIк

професiй та посад, робота яких повlязана iз забрулненням й надае право

на безкоштовне отримання кожного мiсяця 250 гр. мийних засобiв Для

прання спецодягу, а також по 200 гр. мила для миття рук й тiла на коЖнi 2

мiсяцi, та рушника з установленим TepMiHoM використанням

Jф

з/п
Найменування професii, посади

Строк використання

рушника в мiсяцях

1 2 J

майстер змiни |2

Вiддiл охорони працi
2 Фельдшер \2

,Щiльниця переробки блокiв пiнополiуретану

J Начальник дiльницi переробки блокiв пiнополiуретану 12

4 Майстер дiльницi переробки блокiв пiнополiуретану |2

5 Iнженер програмiст 6

6 рiзальник пiноблокtв 6

7 Комплектувальник 6

8 контролер 6

Вимiрювальна лабораторiя виробництва пiнополiуретанJ
9 Завiдувач лабораторii |2

10 Iня<енер лаборант |2

Технологiчний вiллiл

11 головний технолог |2

|2 Технолог |2

Дiльниця виробництва блокiв пiнополiуретану

13 Начальник дiльницi виробництва блокiв пiнополilретану 6

1,4 Iнженер-технолог 6

l5 Майстер дiльницi виробництва блокiв пiнополiуретану 6

1б Апаратник приготування компаундlв 6

|7 Старший виготовлювач блокiв пiнополiуретану 6

18 Виготовлювач блокiв пiнополiуретану 6

19
Завiдувач складу дiльницi виробництва блокiв

пiнополiуретану
6

20 Комiрник дiльницi виробництва блокiв пiноплiуретану 6

/6
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Вiддiл матерiально-технiчного постачання

21
Завiдувач складу вiддiлу матерiально-технiчного
постачання

|2

22 Комiрник вiддiлу матерiально-технiчного постачання |2

Енергетична служба

2з Головний енергетик |2

24 Iнженер-енеDгетик |2
25 TexHiK з автоматизацii виробничих процесiв l2

26 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 6

21
Слюсар з контрольно-вимiрюваJIьних приладiв та
автоматики

6

28 Слюсар-сантехнiк 6

Механiчна служба
29 Головний MexaHiK |2

30 Майстер з ремонту устаткування т2

зl слюсар-ремонтник 6

з2 Електрогазозварник 6

JJ Токар 6

Вiддiл транспорту
з4 начальник вiддiлу транспорту |2

з5 Заступник начаJIьника вiддiлу транспорту 12

зб Акумуляторник 6

з1 Водiй навантажувача 6

38 Старший водiй навантажувача 6

39
Водiй автотранспортних засобiв (водiй легкового

автомобiля)
6

40
Водiй автотрансlrортних засобiв (водiй автомобуса та
ванта.>кного автомобiля)

6

41 вантажник 6

Вiддiл автоматизоваIIих систем керування виробництвом

42
Головний iнженер з автоматизованих систем керування

виробництвом
|2

4з TexHiK з автоматизацii виробничих процесiв t2

//
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Вiддiл збуту
44 Завiдувач складу вiддiлу збуту 6
45 Комiрник вiддiлу збуту 6

Господарський вiддiл
46 Прибиральник службових примiщень 6
4] Прибиральник виробничих примiщень 6
48 Буфетник 6

Служба охорони

49 Начальник охорони сторожовоi 12

50 Старший охоронник 6

51 Охоронник 6
52 Щиспетчер 6

/Й
U / .r/'

, / ?./

J'/,'
1

Тетяна МАкАРоВА

Тетяна ЛеДОВСЬКА

Е



!оdаmоtс JФ б do колекmuвноzо dоzовору

Норми безкоштовноi видачi робочим та службовцям спецiального одягу, спецiальноiо
взуття та iнших засобiв iндивiдуа_тrьного захисту

Ns по
посiбнику

Найменування професiй та посад
Кiльк
icTb

чол.

Найменування
спецiальноi

спецвзут,гя др. ЗIЗ

TepMiH
використання у

мiсяцях

1 2 J 4 5

Наказ

,Щержнаглядо
хоронпрацi

Ns194
Роздiл 2.49

п.470

Начальник дiльницi, майстер
дiльницi виробництва блокiв

пiнополiуретану, Начальник дiльницi,
майстер дiльницi переробки блокiв
пiнополiуретану, Головний MexaHiK,

майстер з ремонту устаткування,
Головний технолог, технолог,

Майстер змiни, Завiдувач
лаболаторiею, Начальник вiддiлу

транспорту

1

Костюм
бавовняний

12

Черевики шкiрянi l2

Додатково зимою:

Куртка бавовняна
на утепленiй

пiдкладцi
36

Наказ

Щержнаглядо
хоронпрацi

Nql94
Роздiл 2.49

п.470

Начальник вiддiлу охорони працi 1

Черевики шкiрянi |2

,Щодатково зимою:

Костюм б/п ,Що зносу

Куртка б/п на

утепленiй пiдкладцi
36

Наказ

,Щержнаглядо
хоронпрацi

Ng194

Роздiл 2.49
п.470, п468

Iнженер-технолог,
старший виготовлювач блокiв ППУ,

виготовлювач блокiв ППУ,
апаратник приготування компаундiв

2

Костюм
бавовняний

|2

Черевики шкiрянi |2

Рукавицi
комбiнованi

l

На зовнiшнiх роботах

зимою: куртка на

утепленiй пiдкладцi
зб

При постiйнiй роботi з кислотами та
/р:

Костюм сукняний
к81

|2

Чоботи гумовi
к5Oш51

|2

Рукавички гупtовi
к5Oщ2l

l2

Рукавицi КР
к5Oщ21

Черговi

Окуляри захиснi
закритi ,Що зносу

т.lб п,316l
стр,202

рiзальник пiноблокiв 29

Костюм
бавовняний

l2

тчфлi шкiпянi |2
Рукавицi
трикотажнi бав.

2пари на l
мiсяць

l,



2 з 4 5

Наказ

,Щержнаглядо
хоронпрацi

},lъ194

Роздiл 2.49 П,
482

Слюсар - ремонтник 6

Костюм б/п 12

Черевики шкiрянi 12

Рукавицi
комбiнованi

l

На зовнiшнiх роботах зимою
додатково:

Куртка на утепленiй
пiдкладцi

зб

Брюки на утепленiй
пiдкладцi

зб

Валянки 48

Наказ

,Щержнаглядо
хоронпрацi

Nsl94
Роздiл 2,49 П.

481

Слюсар КВПiА
TexHiK кВПiА 2

Костюм
бавовняний

12

чепевики tlrкiпянi 12

Рукавицi
комбiнованi

черговi

На зовнiшнiх роботах зимою
додатково:

Куртка на утепленiй
пiдкладцi

36

Брюки на утепленiй
пiдкладцi

зб

Валянки 48

Наказ

,Щержпромгiрн
агляду Ng 62 п.

бз

Слюсар-електрик з ремонту
електроустаткування

2

Костюм б/п l2

Берет |2

Черевики шкiрянi |2

Окуляри захистнi
вiдкритi ,Що зносу

Рукавицi
комбiнованi

Калошi диелектрич. черговий

Рукавички

диелектрич.
черговии

На зовнiшнiх роботах зимою

додатково:

Куртка б/п утеплена 36

Брюки утепленi зб

шапка тепла 24

и



1 2 3 4 5

Наказ

Щержгiрпром
нагляду Ns З05
Роздiл 2.49,П

464

Електрогазозварник

Костюм
брезентовий

12

Бiлизна натiльна 6

Черевикi шкiрянi 12

Рукавицi брезентовi 1

Рукавички
диелектрич.

черговi

шолом захисний черговi

Щиток зах. для
зварювztльника

до зносу

На зовнiшнiх роботах зимою

додатково:

Куртка на утепленiй

пlдкладцI зб
Брюки на утепленiй
пiдкладцi

зб

Валянки 48

т.2 п. 100 стр.
19

Токар i

Костюм в/л |2

Черевикi шкiрянi \2

Окуляри захиснi до зносу

Наказ

,Щержнаглядох
оронпрацi

Раздел 2.49 П.
4,7з

Iнженер - лаборант 1

Халат бав. З
кислотозахисним
просочуванням

12

Туфлi шкiрянi
к2Oщ50

|2

Фартух
проryмований К50

12

Рукавички гулловi

к5Oщ50
черговий

Окуляри захиснi
закритi

черговий

,Щодатково зимою:

Куртка х:/б на

утепленit"л пiдкпадцi
зб

Наказ

,Щержнаглядох
оронпрацi J,{b

194 Роздiл
2.49 п,410

Контролер 6

КостюtчI

бавовняний
12

туфлi шкiрянi 12

2t



1 J 4 5

Наказ

,Щержнаглядох
оронпрацi

Роздiл 2.49 П,
468

Завiдувач складу вiддiлу матерiально-
технiчного постачання

Комiрник скjIаду вiддiлу МТП

Завiдувач складу вiддiлу збуту

Комiрник складу вiллiлу збуry

КомплектувzLпьник

1

1

J

J

Костюм б/п l2

тчфлi шкiрянi |2
Рукавицi

ксiмбiнованi
1

на зовнiшнiх
неопzuIюваних I

додатк

роботах в

,римiщеннях
сво

Куртка на утепленiй
пiдкладцi

зб

Наказ

,Щержпромгiрн
агляду Jф 62 п.

,74

Старший водiй навантсDкувача,

водiй навантшкувача
1

6

комбенiзон б/п |2

Берет |2

Черевики Мун 100 |2

Рукавицi
комбiнованi

l

жилет сигнальний 12

На зовнiшнiх роботах зимою
додатково]

kvoTka чтеплена зб
Бпюки чтепленi зб

Наказ

,Щержпромгiрн
агляду Jф 62 п.

12

вантажник 4

Костюм б/п l2

Берет |2

Черевики Мун 100 |2

Рукавицi брезентовi 2

На зовнiшrliх роботах зItмою

додатково:
кчптка чтеплена зб
Боюки чтепленi 35

Чоботи утепленi 24

Рукавички утепленi l2

шапка тепла 36

Наказ

,Щержпромгiрн
агляду Ns 62 п.

69

Акумуляторник 1

костюшr б/п з

кислотно захисною
припискою

l2

Чоботи ryMoBi |2

шкаппетки aJ

рукави.lклt гчмовi черговl
ФаDтух гумовиli черговий

Окуляри захиснi
закритi до зI{осу

Рукавlлчки
дiелектDичлti

чергов1

Zt



1 2 J 4 5

,Щержнагляд N
20'7 п" 8З24.2

В одiй автотранспортних засобiв 8

жилет сигнальний 24

Рукавицi
комбiнованi 1

BciM водiям при виконаннi робiт по
ТО та ремонту автомобiлiв

Костюм б/п |2

Наказ

!ержпромгiрн
агляду ]ф 62 п.

104

l7

Костюм 6/п 12

напiвчеоевики 12

Берет 12

На зовнiшнiх роботах зимою
додатково:

кчптка чтеплена зб
Бпюки чтепленi зб
чоботи чтепленi 24
шапка зимова зб
Рукавицi теплi 24

Наказ

,Щержгiрпром
нагляду J'lb З05
Роздiл 2.49,П

464

Начальник господарчого вiддiлу
Комiрник господарчого вiддiлу

Костюм б/п 12

туфлiшкiпянi l2
Рукавицi

комбiнованi

Зимою додатково:

Куртка б/п на

утепленiй пiдкладцi
зб

Наказ

Щержпромгiрн
агляду ]ф 62 п,

107

Прибиральник службових примiщень 2

халат бавовняний |2

Косинка 12

Тчфлi 12

рукавички гчмовi 4

Пiд час дезiнфiкування додатково:

Фартух з

нагрудником
водозахлIснлtй

6

Рукавички захист
вiд рiдких

токсич.речовин
J

На зовнiшнiх роботах зимою
додатково;

кчртка утеплена зб

2э



2 J 4 5

Наказ

,Щержпромгiрн
агляду Nq 62 п.

106

Прибира.llьник виробничих
примiщень

2

Костюм
бавовняний

12

Берет |2
напiвчеревики l2

Рукавички
бавовнянi

2

Пiд час вологого прибирання

додатково:

Чоботи гумовi на не
слизький пiдошвi

зб

Рукавички гумовi
к5Oщ20

|2

На зовнiшнiх роботах зимою
додатково:

kvoTka чтеплена зб

Наказ

.Щержпромгiрн
агляду Ng 62 п.

1ll

Робiтник з благоустрою 2

Костюм
бавовняний

|2

Бiлизна натiльrtа (,

Берет 12

чоботи киозовi |2

Рукавицi
комбiнованi

_,

[Ia зовrriшrtiх роботах зимою
додатково:

kvoTka чтеплена зб
Брюки утепленi зб

Валянкtt 4в

калошi на вitляtIки 24

шапка зимова 24

рукавицi теплi 12

Наказ

,Щержгiрпромн
агляду Ns62 п.

2,7

Слюсар - caHTexHiK 1

Костюм б/п 12

Чепевики |2

Рукавrrцi
комбiнован!

l змiн

KvoTKa чтеплеIIа зб
штани чтепленi зб

Шапка 4в

рукавицi утепленi l2
Окуляри захиснi
вiдкритi i закритi

д0 зI{осу

2|



1 2 3 4 5

Наказ

!ержгiрпромн
агляду Ns62 п.

,75

Завiдувач складу дiльницi
виробництва блокiв пiнополiуретану

Комiрник дiльницi виробництва
блокiв пiнополiуретану

l

2

Костюм б/п 12

туфлi шкiпянi l2

.Рукавицi
комбiнованi

1

Засоби захисту
органiв дихання
(полумаска,

распiратор i т.д.)

до зносу

На зовнiшнiх роботах в
неопЕlпюваних примiщеннях

додатково:

Куртка на утепленiй
пiдкладцi

зб

. Типовi норми безкоштовноТ видачi спецiального одяry, спецiального взуття й iнших засобiв
iндивiдуального захисry робiтникам та службовцям (тому t,2,t6,t7) затверджених flержкомiтетом
по працi й соцiальним питанням Ns154/П-5 з доповненнями й змiнами.
Норми безкоштовноТ видачi спецiального одяry, спецiального взуття й iнших засобiв
iндивiдуального захисry працiвникам хiмiчних виробництв (частина 1) затверджених наказом

flержавного KoMiTery УкраТни по нагляду за охороною працi 07.09.2004р.. N9 194.
Норми безкоштовноi видачi спецiального одяry, спецiального взуття й iнших засобiв
iндивiдуального захисry працiвникам, зайнятим у будiвельному виробництвi, затвердженi наказом

,Щержна глядуохорон п ра цi УкраТни вiд 17.05.04 р. Ne 126.

Типовi норми безкоцlтовноТ видачi спецiального одяry, спецiального взуття й iнших засобiв
iндивiдуального захисry працiвникам автомобiльного транспорry, затвердженi наказолл

.Щержнаглядуохоронпрацi УкраТни вiд 20.10.98 р. Nч207.

|,1 Тетяна МАкАРоВА

Тетяна ЛСДОВСЪКА

..i Вадим НЕПЛЮЙ

Zf



,Щоdаmок М 7 dо колекmuвноео dреовору

пЕрЕлIк
посад i професiЙ працiвникiв, якi заЙнятi повний робочий день на роботах зi

шкiдливими умовами працi, та якi маютъ право на пiльгове пенсiйне забезпечення
за Списком Ns 1

Jф

з/п
Найменування професii, посади Обгрунryвання

1 2 J 4

1

.Щiльниця
виробництва

блокiв
пiнополiуретану

Начальник дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану Постанова Кабiнеry

MiHicTpiB УкраiЪи вiд
24.06.20lбр. JФ 461 роздiл

Х п. 8 Наказ "Про
результати атестацii

робочих мiсць за умовами
працi для визначення прав

працiвнлrкiв на пiльгове
пенсiйне забезпечення за

Списком Nsl та Jф2"

Jф 33 вiд 30.03.2017р.,

Ns 86 вiд З0.1\,2а2|р.

2 Iнженер-технолог

J
Майстер дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану

4 Апаратник приготування компаундiв

5
Старший виготовлювач блокiв
пiнополiуретану

6 Виготовлювач блокiв пiнополiуретану

-:]]:1_1-', _,,:-,n

,,, 
., ;f,е.Ё'ед аль ниЙ дир е ктор

" ----...1 
_, .l '.:i

Тетяна МАкАРоВА

Тетяна ЛСДОВСЬКА

i,,1" Вадим шПЛЮЙ

с€



по рацiону Nч 4

Ns

з/п

Найменування
пiдроздiлу

Найменування професii, посади Обгрунryвання

1 2
a
J 4

1

Щiльниця
виробництва

блокiв
пiнополiуретану

Начальник дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану

Постанова ЩК Радмiну i
ПрезидiТ ВЦРПС вiд
07.0|.Т977р. JФ 4ЛI-1

пiдр. Б п. 152 Наказ "Про

результати атестацiТ

робочих тrлiсць за умовами
шрацi дJш визначення
rrpaB працiвникiв на
пiльгове пенсiйне
забезпечення за

перелiком Jф1 та Jф2"

Ns 33 вiд 30.03.2017р.,

Jф 86 вiд 30.1|.2а2ф.

2 Iнженер-технолог

_)

Майстер дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану

4 Апаратник приготування компаундiв

5
Старший виготовлювач блокiв
пiнополiуретану

6 Виготовлювач блокiв пiнополiуретану

7 Завiдувач складу

8 Комiрник

,Щоdаmок Ne 9 do колекmuвноzо dоеовору

пЕрЕлIк

посад i професiй працiвникiв, якi зайнятi на роботах зi шкiдливими умовами
працi, та якi мають право на отримання лiкувально-профiлактичного харчування

Примiтка: працiвники i спецiа-гliсти, якi зайнятi повний робочий день на дiльницi
виробництва блокiв пiнополiуретану, отрим},ють ЛПХ по рацiоr-lу Ns 4. Робота повинна

пiдтвердкуватися табелем робочого часу, яке витрачене на дiльницi виробниri,тва бrtокiв

пiнополiуретану.

|,,,i| .| |

ii.,. l
il. i
il -.i,

\), .,,,

',i ,

Тетяна МАкАРоВА

Тетяна ЛСДОВСЬКА

ZI



,Щоdаmок М 10 do колекmuвноzо dоzовору'

пЕрЕлIIt

професiй та посад [рацiвникiв, якi зайнятi на роботах зi шкiдливими

умовами працi, та якi мають право на отримання за рахунок коштiв
пiдприемства молока

}lb

з/п
Найменування професii, посади Обгрунryвання

1 2 J

1 Майстер змiни

Наказ "Про результати
атестацiТ робочих мiсць за

умовами працi дJuI визначення
прав працiвникiв на пiльгове

пенсiйне забезпечення за
списком Jфl та Jф2" JФ 3З вiд
З0.03.20 1 7р. Постанова вiд
|6.t2.|987р. JФ 73 1Д-1 3

п.п.26,З 5,40. Постанова вiд
16.12.I987p. JФ 731lП-13 п.32

Технологiчний вirutiл
2 головний технолог
J Технолог

Щiльниця виробництва блокiв пiнополiуретану

4
Начальник дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану

5 Iнженер-технолог

6
Майстер дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуретану

Апаратник приготування компаундiв

8 Старший виготовлювач блокiв пiнополiуретану

9 Виготовлювач блокiв пiнополiуретану

l0 Завiдувач складу

11 Комiрник

Енергетична служба

|2 Iнженер-енергетик

13 TexHiK з автоматизацiТ виробничих процесiв

1,4 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування

l5
Слюсар з контрольно-вимiрюваJIьних приладiв
та автоматики

Механiчна служба

lб Електрогазозварник

|,7 Слюсар - ремонтник

е8



2 a
J

Вiшtiл транспорry

Наказ "Про результати
атестацiТ робочих мiсць за

умовами працi дJuI визначення
прав працiвникiв на пiльгове

пенсiйне забезпечення за
списком Ns1 та Jф2" JФ 33 вiд
30.03.20 1 7р. Постанова вiд
16,|2.|987p. JФ 73 1/П-1 3

п.п.26,З 5,40. Постанова вiд
1б.12.1987р. JФ 7ЗllП-13 п.32

18 Акумуляторник

19 Водiй навантажувача

20 Старший водiй навантажувача

zI вантажник

Вiддiл автоматизованих систем керування
виробництвом

22
Головний iнженер з автоматизованих систем
керування виробництвом

2з TexHik з автоматизацii виробничих процесiв

м.п

, ,.Z-S/ '/ И{ Тетяна МАКАРОВА
li //
',,-/ / ,

',л LU/ Тетя|р ЛеДовськА
" '"

працi _лпj,|-.. 
' 

Вадим НЕПЛЮЙ
(

директор

вlддlлу охорони

Zз



!оOаmокМ 13 dо колекmuвноео dоzовору'

пЕрЕлIк

професiй i посад працiвникiв, яким встановлено доплаry за робоry з
важкими та шкiдливими умовами працi Наказ "Про результати
атестацii робочих мiсць за умовами працi для визначення прав

працiвникiв на пiльгове пенсiйне забезпечення за перелiком J,(gl та
JФ2" J& 33 вiд 30.03.20|7р' Jф 86 вiд 30.1|.2027р.

J\Ъ з/п Найменування професiТ, посади % (вiдсоток)

1 2 лJ

1 Майстер змiни 4

Дiльниця переробки блокiв пiнополiуретанy
2 рiзальник пiноблокiв 8

з Комплектува-пьник 4
4 контролер 4

Вимiрювальна лабораторiя виробництва пiнополiуретану
5 Завiдувач лабораторii 4

6 Iнженер лаборант 4

Технологiчний вiддiл
7 головний технолог 4

8 Технолог 4

Дiльниця виробництва блокiв пiнополiуретанч

9
Нача,чьник дiльницi виробництва блокiв
пiнополiур9тану

4

10 Iнженер-техцолог 4

11
Майстер дiльницi виробництва блокiв
пiнополiуротаЕу

4

|2 Апаратник приготування компаундiв 4

13 Старший виготовлювач блокiв пiнополiуретану 4

I4 Виготовлювач блокiв пiнополiуретану 4

15 Завiдувач скJIаду 4

16 Комiрник 4

Вiддiл матерiально-технiчного постачання

|,7 Завiдувач складу 4

18 Комiрник 4

30



1 2 лJ
Енергетична служба

19 [нхtенер-енергетик 4

20 Слюсар-елоктрик з ремонту електроустаткування 4

2l Слюсар з контрольно-вимiрювальних приладiв та
автоматики

4

22 TexHiK з автоматизацiТ виробничих примiщень 4

2з Слюсар - caHTexHiK 4

механiчна служба
24 слюсар-ремонтник 4

25 Електрогазозварник 8

26 Токар 4

Вiддiл збуту
2,1 Завiдувач скJIаду 4

28 Комiрник 4

Вiддiл трацспорту
29 Акчмчrrяторник 8

30 Водiй навантажувача 4

31 старший водiй Еавантажувача 4

з2 вантаrкник 8

Вiддiл автоматизованих систем керування виробництвом
JJ TexHiK з автоматизацii виробничих процесiв ц

Господарський вiлltiл
з4 Прибиральник сrryжбових примiщень 4

з5 Прибиральник виробничих примiщень б

3/
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