ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Державне підприємство «Уладівський спиртовий завод»
с. Уладівка, Літинський район. Вінницька область
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця:

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 05459163_____________________________________
прізвище, ім'я та, по батькові серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання номер облікової картки платника

Код виду діяльності згідно КВЕД 20.14 - виробництво інших основних органічних
хімічних речовин
>
податків ( не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

Коваль Володимир Петрович - Тимчасово виконуючий обов’язки директора
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

тел. (04347)31-6-92, моб. 097-499-95-47 е-таіі: и1ас1оУ5ріі1:@і. иа
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Вінницька область, Літинський район, с. Уладівка____________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин механізмів, устаткування
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

Я , Коваль Володимир Петрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально - технічної бази та умов праці_
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, їх марка

вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

небезпеки:
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

на висоті понад 1,3м, крім робіт верхолазних та скалелазних, що виконуються на
висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних
підіймачів та будівельних підйомників.
18 робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
електромонтер з ремонту та обслуговування обладнання - 1 робоче місце (2
чол.);
слюсар КВП і А - 1 робоче місце (1 чол.);
електрогазозварювальник - 1 робоче місце (2 чол.);
слюсар-ремонтник - 2 робоче місце (8 чол.);
столяр - 1 робоче місце (1 чол.);
каменотес - 1 робоче місце (1 чол.);
оператор котельні - 1 робоче місце (8 чол.);
зливальник-розливальник-1 робоче місце (1 чол.);
V
—

вантажник - 2 робочих місця (4 чол.);
водії - 2 робочих місця (2 чол.);
тракторист - 1 робоче місце (1 чол.);
апаратник перегонки та ректифікації спирту - 1 робоче місце (4 чол.);
оператор вирощування чистої культури дріжджів - 1 робоче місце (4 чол.);
апаратник процесу бродіння - 1 робоче місце (4 чол.);
денатураторник спирту - 1 робоче місце (1 чол.);
Будівлі та споруди: основне виробництво - 3618,8 м2,матеріальний склад - 181,7 м2,
адміністративна будівля (контора)- 853,0 м2, склад готової продукції - 370 м2, майстерня
- 627,6 м2, що знаходиться за адресою: с. Уладівка, Літинський район, Вінницька область
(які знаходяться на балансі підприємства) двері - металічні та деревяні, вікна
металопластикові
в
адміністративному
корпусі,
інженерне
обладнання
електропостачання, водопостачання та каналізація Мережа внутрішнього освітлення
апаратного відділення, складу готової продукції виконана в дабухозахищеному
виконанні. Силова електромережа та розподільчі пристрої знаходяться на як зовні так і в
приміщенняхстороні складу. Приміщення знаходяться в задовільному стані.
Для забезпечення робітників санітарно-побутовими приміщеннями використовуються
спеціально обладнані господарські приміщення, які розташовані на об’єкті.
Інші відомості:
Тимчасово виконуючий обов’язки директора - Коваль В. П. пройшов навчання та
перевірку знань з наступних дисциплін:
(прізвище, ім’я по батькові осі, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

Законодавства України з охорони праці; Правила безпеки для спиртового талікерогорілчаного виробництва; Правила безпеки і безпечної експлуатації парових та
водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють
під тиском; Правила безпеки і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої води;
Правила безпеки і безпечної експлуатації навантажувачів; Правил охорони праці на
автомобільному транспорті; Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями; Щосв. №365-11-16
від 27.12.2016 р., Прот. №365), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат». Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (ІУгр.) в
якості адміністративно-технічного персоналу ( Посв.№1862 від 267.12.2016.,
Прот.№365 ), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат».
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу
з питань охорони прац, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення

Роботодавець несе безпосередню відповідальність за порушення вимог законодавства з
питань охорони праці.
Гнатюк В. П. - провідний інженер ОП, наказом №20 від 03.05.2017 року
призначений відповідальним з питань
охорони праці по підприємству. Пройшов
навчання і виявив потрібні знання із Законодавства України з охорони праці; Правила
безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва; Правила безпеки і безпечної
експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної експлуатації
посудин, що працюють під тиском;
Правила безпеки і безпечної експлуатації
трубопроводів пари і гарячої води;
Правила безпеки і безпечної експлуатації
навантажувачів; Правил охорони праці на автомобільному транспорті; Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті; Правил охорони праці під час роботи з
інструментами та пристроями; Щосв. №30-4-16 від 22.02.2016 р„ Прот. №30), видав ДП

ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат». Допущений до роботи в
електроустановках напругою до і понад 1000 В ГУгр.) в якості адміністративнотехнічного персоналу ( Посв.№127 від 22.02.2012. Прот.№255), видав ДП ТОВ «Синтез Союз» - «Учбово-курсовий комбінат».Чергова перевірка знань Прот. №30 від 22, 02.
2016. Проведена ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»
Провідний інженера по охороні праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.
Літвиненко В. М. - головний механік, наказом №20 від 03.05.2017 року
призначений відповідальним з питань охорони праці по механічній майстерні та
виконанню робіт на висоті
Пройшов навчання і виявив потрібні знання із Законодавства України з охорони праці;
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва; Правила безпеки і
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила безпеки і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
Щосв. №365-12-16 від 27.12.2016 р., Прот. №365), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» «Учбово-курсовий комбінат». Допущений до роботи в електроустановках напругою до і
понад 1000 В (ІУгр.) в якості адміністративно-технічного персоналу ( Посв.№1863 від
267.12.2016., Прот.№365), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз»
- «Учбово-курсовий
комбінат».
Коваль Г. Л - головний технолог наказом №20 від 03.05.2017 року призначений
відповідальним з питань охорони праці по основному виробництву
Пройшов навчання і виявив потрібні знання із Законодавства України з охорони праці;
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва; Правила безпеки і
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила безпеки і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
Щосв. №30-2-16 від 22.02.2016 р. Прот. №30), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» «Учбово-курсовий комбінат». Допущений до роботи в електроустановках напругою до і
понад 1000 В (ІУгр.) в якості адміністративно-технічного персоналу (Прот.№365 від
22.02.2016.,), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат».
Шевчук М. П. - провідний інженер електрик наказом №20 від 03.05.2017 року
призначений відповідальним з питань охорони праці по електроцеху та КВП і А.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання із Законодавства України з охорони праці;
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва; Правила безпеки і
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила безпеки і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
Щосв. №30-6-16 від 22.02.2016 р., Прот. №30), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» «Учбово-курсовий комбінат». Допущений до роботи в електроустановках напругою до і
понад 1000 В (Угр.) в якості адміністративно-технічного персоналу ( Посв.№133 від
22.02.2012. Прот.№255), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат».Чергова перевірка знань Прот. №30 від 22, 02. 2016. Проведена ДП ТОВ
«Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат».

Литвиненко В. М. —провідний інженер теплотехнік наказом №20 від 03.05.2017
року призначений відповідальним з питань охорони праці по парок отельному відділу.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання із Законодавства України з охорони праці;
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва; Правила безпеки і
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила безпеки і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
Шосв. №365-13-16 від 27.12.2016 р„ Прот. №365), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» «Учбово-курсовий комбінат». Допущений до роботи в електроустановках напругою до і
понад 1000 В ПУгр.) в якості адміністративно-технічного персоналу ( Посв.№1864 від
27.12.2016., Прот.№365), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат».
Климчук М. М. - менеджер з постачання та збуту_наказом №20 від 03.05.2017
року призначений відповідальним з питань охорони праці по комерційному та
автотранспортному відділу
Пройшла навчання і виявила потрібні знання із Законодавства України з охорони праці;
Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва; Правила безпеки і
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів; Правила безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском; Правила безпеки і безпечної
експлуатації трубопроводів пари і гарячої води; Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті; Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями;
Шосв. №30-8-16 від 22.02.2016 р„ Прот. №30), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» «Учбово-курсовий комбінат». Допущений до роботи в електроустановках напругою до
1000 В (ІІгр.) в якості адміністративно-технічного персоналу Щрот.№30 від 22.02.2016.,),
видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат».
Наказом тимчасово виконуючим обов’язків ДП «Уладівський спиртовий завод»
Коваль В.П. №22 від 11.05.2017 року введено в дію наступні положення:
- «Положення про службу охорони праці»;
- «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці»;
- «Положення про систему управління охорони праці»;
- «Положення про постійно діючу комісію з питань охорони праці, промислової та
екологічної безпеки»;
- «Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників»;
- «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- «Положення про оперативний контроль»;
- «Положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт із підвищенню
небезпекою»;
- «Положення про порядок виконання робіт із підвищеною небезпекою».
Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи проходять за рахунок
роботодавця навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги
потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій. На

підприємстві не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не
пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.
Електромонтер з ремонту та обслуговування обладнання Лесик О. В пройшов навчання
в Професійно-технічному училищі №4 м. Полтава і здобув професію електромонтер по
ремонту промислового обладнання. Допущений до роботи в електроустановках
напругою до і понад 1000 В (ІУгр.) в якості електротехнічного персоналу ( Посв.№1859
від 10.11.2015. Прот.№323), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат».Чергова перевірка знань Прот. №2-1/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»;
Андрухов Ю. А. пройшов навчання в Професійно-технічному училищі №6 м. Брацлав і
здобув професію слюсар-електромонтажник. Допущений до роботи в електроустановках
напругою до і понад 1000 В (ІУгр.) в якості електротехнічного персоналу ( Посв.№1851
від 10.11.2015. Прот.№323), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат».Чергова перевірка знань Прот. №2-1/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»
Слюсар КВП і А Свірень Г. І. ( Посв. №1820) - пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» і вияв потрібні знання та допущений до
обслуговування, ремонту та реконструювання електро-механічних контрольно
вимірювальних приладів (Прот. №211 від 07.09.2015 р.); Чергова перевірка знань Прот.
№7-1/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод»
Електрогазозварник - Коваль В.М. - допущений до ручного електродугового зварювання
(Р Д Е )Ш трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів; парових та водогрійних
котлів, посудин шо працюють під тиском, металоконструкцій Шосв.№Ві13-1Р-11-16
Прот. №1Р-16 від
16.12.2016.), видав «Український атестаційний комітет
зварювальників» Вінницягаз; Допущений до виконання електрозварювальних робіт по
обслуговуванню електрозварювального обладнання (III гр. допуску до 1000В з
електробезпеки). Чергова перевірка знань Прот. №4-1/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»
Ш уляк Р. А. - пройшов навчання і виявив потрібні знання та допущений до виконання
робіт підвищеної небезпеки: виконання електрогазозварювальнихта газозварювальних
робіт з правом застосування пропан-бутану і кисневих балонів (Посв.№1365, Прот. №№
262,263 від 26.10.2016.), видав ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»
Допущений
до
виконання
електрозварювальних
робіт
по
обслуговуванню
електрозварювального обладнання (III гр. допуску до 1000В з електробезпеки). Чергова
перевірка знань Прот. №4-1/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод»
Слюсар ремонтник - Москалик.М.І пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» «Учбово-курсовий комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду
допущений до ремонту вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№952,
Прот. №171, від 18.08.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-5/16 від 10. 08. 2016.
Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод»
Москалик. В. І пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту
вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№1798, Прот. №331, від
22.12.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-2/17 від 10. 04. 2017. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»

Медін В.Ю. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту
вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№954, Прот. №171, від
18.08.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-5/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод».
Котляр Г.Ю. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту
вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№950, Прот. №171, від
18.08.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-5/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»
Кіпр І. В. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» і
присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту вузлів,
механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№952, Прот. №171, від 18.08.2016 р.);
Чергова перевірка знань Прот. №4-5/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП «Уладівський
спиртовий завод»
Трушковський Ю. О. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту
вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№1799, Прот. №331, від
22.12.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-2/17 від 10. 04. 2017. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»
Кравчук В. А. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту
вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування (Посв.№1797, Прот. №331, від
22.12.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-2/17 від 10. 04. 2017. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод»
Богданов О. Ю. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і присвоєно кваліфікацію слюсар-ремонтник V розряду допущений до ремонту
вузлів, механізмів агрегатів, машин і устаткування котлів; трубопроводів пари та гарячої
води (Посв.№947, Прот. №171,172, від 18.08.2016 р.); Чергова перевірка знань Прот. №45/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод»
Столяр Дармограй А. М. пройшов навчання в Професійно-технічному училищі №7 м.
Вінниця і здобув професію столяр-стальмешник III розряду, пройшов навчання в ДП
ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» і вияв потрібні знання та
допущений до виконання газонебезпечних робіт, в тому числі в замкнутих просторах
(Посв. №1738. Прот. №308 від 26.10.2015 р.); Чергова перевірка знань Прот. №4-4/16 від
10. 08. 2016. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод»
Камянотес Антохов О. П. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбовокурсовий комбінат» і вияв потрібні знання та допущений до виконання газонебезпечних
робіт, в тому числі в замкнутих просторах (Посв. №1739. Прот. №308 від 26.10.2015 р.);
Чергова перевірка знань Прот. №4-3/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський
спиртовий завод»
Оператор котельні Бебих І. М. пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК
допущений до експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому паливі,
трубопроводів пари та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №292, Прот. №30 від
25.04.2007 р.) Чергова перевірка знань Прот. №3-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.;

Ш Богданов П. А пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
' комбінат» допущений до експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому
паливі, трубопроводів пари та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №299, Прот № 54,55
від 28.03.2017 р.). Чергова перевірка знань Прот. №3-1/17 від 10. 04. 2017 р. Проведена
ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.;
Горецький А.А. пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК допущений до
експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому паливі, трубопроводів пари
та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №669, Прот. № 187 від 30.09.2015 р.) Чергова
перевірка знань Прот. №3-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має II кв. гр. з електробезпеки.;
Кравець О. В. пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК допущений до
експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому паливі, трубопроводів пари
та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №670, Прот. № 187 від 30.09.2015 р.) Чергова
перевірка знань Прот. №3-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має II кв. гр. з електробезпеки.;
Лобода П.А пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК допущений до
експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому паливі, трубопроводів
пари та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №667, Прот. № 187 від 30.09.2015 р.) Чергова
перевірка знань Прот. №3-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має II кв. гр. з електробезпеки.;
ОлесЬір В. М. пройшов навчання в Вінницькому учбово-курсувому комбінаті
Укрсвеклосахар допущений до експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на
рідкому паливі, (Посв. №99, від 14.03.1989 р.) Чергова перевірка знань Прот. №3-1/16 від
10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має II кв. гр. з
електробезпеки.;
Радківській М. М. пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК допущений до
експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому паливі, трубопроводів пари
та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №672, Прот. № 187від 30.09.2015 р.) Чергова
перевірка знань Прот. №3-1/16 від 10. 08. 2016. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має II кв. гр. з електробезпеки.;
Старожишин Г.Б. пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК допущений до
експлуатації котельних установок Рроб до 3,9 МПа на рідкому паливі, трубопроводів
пари та гарячої води 2, 3, 4 категорії (Посв. №668, Прот. № 187 від 30.09.2015 р.) Чергова
перевірка знань Прот. №3-1/16 від 10. 08. 2016р . Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має II кв. гр. з електробезпеки.
Зливальник-розливальник Марлян М. М. Чергова перевірка знань Прот. №3-1/17 від 10.
04. 2017 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.;
Вантажник Онофрійчук А. М. пройшов навчання в Вінницькому обласному НВК та
присвоєно кваліфікацію вантажник (Посв. №904, Прот. № 219 від 04.10.2015 р.)
пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» і вияв
потрібні знання та допущений до приймання, зберігання і транспортування кислот, лугів
та солей (Посв. №1741. Прот. №307 від 26.10.2015 р.); Чергова перевірка знань Прот.
№8-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з
електробезпеки.
І ссе Ю. В. пройшов навчання в ДІЇ ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат»
і вияв потрібні знання та допущений до приймання, зберігання і транспортування кислот,

лугів та солей (Посв. №1744. Прот. №307 від 26.10.2015 р.); Чергова перевірка знань
Прот. №8-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв.
гр. з електробезпеки.
Богдашевський В. О. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і вияв потрібні знання та
допущений до приймання, зберігання і
транспортування кислот, лугів та солей (Посв. №1743. Прот. №307 від 26.10.2015 р.);
Чергова перевірка знань Прот. №8-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський
спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Горенький М. В. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і вияв потрібні знання та
допущений до приймання, зберігання і
транспортування кислот, лугів та солей (Посв. №1742. Прот. №307 від 16.05.2017 р.);
Чергова перевірка знань Прот. №8-1/17 від 10. 04. 2017 р. Проведена ДП «Уладівський
спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Водій Насадюк М. І. Посв. ВІЛ 157303), пройшов навчання в Хмільницькій автошколі
ДОСААФ та отримав навики водіння транспортними засобами кат «АВСДЕ», Чергова
перевірка знань Прот. №6-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Климчук Ю. В. ( Посв. ВАН 432303) - пройшов навчання в Літинський автошколі
ДОСААФ та отримав навики водіння транспортними засобами кат. «АВСД». Чергова
перевірка знань Прот. №6-1/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Тракторист Ктітор М. В, ( Посв. А Б 049267) , вілдщю Латинським ІДТН 04.08.2004 р.,
Чергова перевірка знань Прот. №6-2/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський
спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Апаратник перегонки та ректифікації спирту Павленко В. В. пройшов навчання в ДП
ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий комбінат» і вияв потрібні знання та
допущений до обслуговування посудин, що працюють під тиском Рроб до 1,3 Мпа ;
трубопроводів пари та гарячої води VI категорії (Посв. №1888. Прот. №345 від
30.10.2015 р.); Чергова перевірка знань Прот. №5-6/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Присяжнюк В. В. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і вияв потрібні знання та допущений до обслуговування посудин, що
працюють під тиском Р роб до 1 ,3 Мпа; трубопроводів пари та гарячої води V I категорії
(Посв. № 1 8 9 0 . Прот. № 3 4 5 від 3 0 .1 0 .2 0 1 5 р.); Чергова перевірка знань Прот. № 5 - 6 / 1 6 від
1 0 . 0 8 . 2 0 1 6 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з
електробезпеки.
Ш евченко Андрій О. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і вияв потрібні знання та допущений до обслуговування посудин, що
працюють під тиском Рроб до 1,3 Мпа; трубопроводів пари та гарячої води VI категорії
(Посв. №1889. Прот. №345 від 30.10.2015 р.); Чергова перевірка знань Прот. №5-6/16 від
10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з
електробезпеки.
Шевченко Антонй О. пройшов навчання в ДП ТОВ «Синтез - Союз» - «Учбово-курсовий
комбінат» і вияв потрібні знання та допущений до обслуговування посудин, що
працюють під тиском Рроб до 1,3 Мпа; трубопроводів пари та гарячої води VI категорії
(Посв. №1891. Прот. №345 від 30.10.2015 р.); Чергова перевірка знань Прот. №5-6/16 від

10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з
електробезпеки.
Оператор вирощування чистої культури дріжджів Вонсович В. /.. Кваша Н. В., Корнієць
І. 77., Олефір Г. Д. Чергова перевірка знань Прот. №5-2/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена
ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Апаратник процесу бродіння Залевська О. 77.. Колеснік Р. 77., Свірень М. 77. Чергова
перевірка знань Прот. №5-2/16 від 10. 08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий
завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Мазур К Г. Чергова перевірка знань Прот. №5-1/17 від 10. 04. 2017 р. Проведена ДП
«Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки.
Денатураторник спирту Рибачук С. М. Чергова перевірка знань Прот. №12-2/16 від 10.
08. 2016 р. Проведена ДП «Уладівський спиртовий завод», має І кв. гр. з електробезпеки
На підставі Типового положення про розробку інструкцій, наказом. №14 від 08.08.2014
року введені в дію 77 інструкції, з них:
Інструкція №1 з охорони праці, щодо надання долікарської допомоги потерпілим;
Інструкція №2 з охорони праці про заходи пожежної безпеки;
Інструкція №3 з охорони праці з електробезпеки для робітників та службовців;
Інструкція №4 з охорони праці для працюючих на висоті;
Інструкція №6 з охорони праці під час виконання монтажних робіт інструментами та
пристроями;
Інструкція №7 з охорони по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;
Інструкція №8 з охорони праці при проведені вогневих робіт;
Інструкція №9 з охорони праці
для працюючих у середині посудин з-під
пожежовибухонебезпечних речовин і газів;
Інструкція №10 з охорони праці для апаратника перегонки та ректифікації;
Інструкція №11 з охорони праці для апаратника процесу бродіння;
Інструкція №12 з охорони праці для оператора вирощування чистої культури дріжджів;
Інструкція №16 з охорони праці для слюсаря-ремонтника (змінного);
Інструкція №20 з охорони праці для працівників механічної майстерні;
Інструкція №21 з охорони праці для слюсар-ремонтника;
Інструкція №22 з охорони праці електрозварювальника ручного зварювання;
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Інструкція №25 з охорони праці для слюсар-ремонтника;
Інструкція №26 з охорони праці для столяра
Інструкція №30 з охорони праці під час робіт в колодязях;
Інструкція №35 з охорони праці для зливальника-розливальника (мазута;
Інструкція №36 з охорони праці для операторів (машиністів ) парових котлів;
Інструкція №44 з охорони праці для денатураторника спирту;
Інструкція №45 з охорони праці для вантажника;
Інструкція №47 з охорони праці для водія вантажного автомобіля;
Інструкція №49 з охорони праці для машиніста трактора (тракториста);
Інструкція №51 з охорони праці для електромонтера з обслуговування обладнання;
Інструкція №52 з охорони праці для слюсаря КВП і А;
Інструкція №53 з охорони праці під час виконання електромонтажних робіт на висоті;
Інструкція №61 з охорони праці при роботі із застосуванням переносних драбин та
драбинок;

Інструкція №62 з охорони праці при вантажно-розвантажувальних робіт і супроводження
вантажів;
Інструкція №63 з охорони праці. Вступний інструктаж;
Інструкція №65 по безпечній експлуатації та обслуговуванню автоматики безпеки котлів;
Інструкція №73 з охорони праці для вантажника на пристанційній базі;
Інструкція №77 з охорони праці під час виконання ремонтних робіт з ремонту м ’яких
крівел
Інструкція є нормативним актом, що містить обов'язкові для дотримання
працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за
певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території
підприємства і будівельних майданчиках або в інших місцях, де за дорученням власника
чи виконуються ці роботи, трудові чи службові обов'язки.
Інструкції розроблені на основі чинних державних міжгалузевих і галузевих
нормативних актів про охорону праці, примірних інструкцій* та технологічної
документації підприємства з урахуванням конкретних умов виробництва та вимог
безпеки, викладених в експлуатаційній та ремонтній документації підприємстввиготовлювачів обладнання, що використовується на даному підприємстві. Вони є
обов'язковими
для
дотримання
працівниками
відповідних
професій
або
при виконанні відповідних робіт на підприємстві.
Інструкції містять такі розділи: відомості про підприємство; загальні положення;
вимоги безпеки перед початком роботи; вимоги безпеки під час виконання роботи;
вимоги безпеки після закінчення роботи; вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.
Інструкції, які введені в дію, зареєстровані провідним інженером з охорони праці
Гнатюком В. П. в журналі реєстрації у встановленому порядку. Також вони видані
працівникам на руки під розпис у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони
праці під час проведення первинного інструктажу.
Інструкції містять тільки ті вимоги щодо охорони праці, дотримання яких
обов'язкове самими працівниками. Порушення працівником цих вимог розглядається, як
порушення трудової дисципліни, за яке до нього може бути застосовано стягнення згідно
з чинним законодавством.
З працівниками ДП «Уладівький спиртовий завод» проводяться вступні, первинні,
повторні, позапланові інструктажі з питань охорони праці на підставі Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
З усіма працівниками, які приймаються на постійну або тимчасову роботу,
незалежно від їх освіти, стажу роботи та посади проводиться вступний інструктаж.
Вступний інструктаж проводиться провідним інженером з питань охорони праці за
розробленою, з урахуванням особливостей виробництва, програмою вступного
інструктажу. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття
працівника на роботу.
Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому
місці з працівником:
- новоприйнятим (постійно чи тимчасово) на підприємство;
- який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого;
- який виконуватиме нову для нього роботу;
- відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у
виробничому процесі на підприємстві._______________________________________________

Первинний інструктаж на робочому місці проводиться індивідуально або з групою
осіб одного фаху за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці відповідно до
виконуваних робіт.
Повторний інструктаж проводиться на робочому місці індивідуально з окремим
працівником або групою працівників, які виконують однотипні роботи, за обсягом і
змістом переліку питань первинного інструктажу.
Позаплановий інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці:
- при введені в дію нових або переглянутих нормативно-правових актів з охорони
праці, а також при внесені змін та доповнень до них;
- при заміні або модернізації устаткування, приладів та інших факторів, що
впливають на стан охорони праці;
- при порушеннях працівниками вимог нормативно-правових актів з охорони праці,
що призвели до травм, аварій, пожеж тощо;
- при перерві в роботі виконавця робіт більш ніж на ЗО календарних днів - для робіт
з підвищеною небезпекою, а для решти робіт - понад 60 днів.
Обсяг і зміст позапланового інструктажу визначаються в кожному окремому
випадку залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення.
Цільовий інструктаж проводиться з працівниками:
- при ліквідації аварії або стихійного лиха;
- при проведені робіт, на які відповідно до законодавства, оформлюються наряддопуск, наказ або розпорядження.
Обсяг і зміст цільового інструктажу визначаються залежно від виду робіт, що
виконуватимуться.
Первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі проводяться
безпосереднім керівником робіт. Результати проведених інструктажів реєструються у
«Журналі реєстрації інструктажів на робочому місці».
Усі журнали реєстрації інструктажів нумеруються, прошнуровуються, скріплюються
печаткою ДП «Уладівський спиртовий завод»
Працівники ДП «Уладівський спиртовий завод», забезпечуються згідно норм
безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. Згідно затверджених Норм видачі
безкоштовного спецодягу, взуття та індивідуальних засобів захисту робітників
Уладівського спиртового заводу.
На всіх працівників ведуться особові картки обліку видачі і списання засобів
захисту.
Всі працівники ДП «Уладівський спиртовий завод» своєчасно забезпечуються
необхідними засобами індивідуального та колективного захисту згідно встановлених
норм та вимог Колективного договору ДП «Уладівський спиртовий завод»
Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
виконуються за допомогою пристроїв - приставних драбин, стрем’янок, запобіжних
поясів, підмостів (риштувань), які у встановлені терміни проходять випробування та
огляди, перед їх застосуванням.
Перелік (кількість) приставних драбин, підмостів (риштувань), стрем’янок,
запобіжних поясів по кожному цеху, які застосовуються при виконанні робіт на висоті
(таблиця №1, та засоби індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні таких
робіт (таблиця №2):

Таблиця№1
Найменування

кільсть
(піт.)

Приставні драбини 7м.

1

Приставні драбини 5м.

1

Стрем’янки

1

Запобіжні пояси

5

Огляди, випробування
(дата)
огляд
випробуван
ня
1 від 19.08.2016
19.08.16

Протокол
випробування,
огляду

Прот. №
19.08.2016
Прот. № 2 від
19.08.2016
Прот. № 3 від
19.08.2016
Прот. № 4 від
19.08.2016

19.08.2016

19.08.16

19.08.2016

19.08.16

19.08.2016
>

19.08.16

Таблиця №2
№
п/п
1

2

3

4

Назва професії.
Апаратник перегонки та
ректифікації спирту

Апаратник процесу
бродіння

Оператор вирощування
чистої культури
дріжджів

Оператор котельні

Найменування спецодягу, спецвзуття
та 313.
Костюм (напівкомбінезон,) бавовняний
Черевики або чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Респіратор фільтрувальний
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена

Термін
носіння
12
12
3
Чергові
До зносу

Костюм (напівкомбінезон, халат)
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Респіратор фільтрувальний
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена
Костюм (напівкомбінезон, халат)
бавовняний
Чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Респіратор фільтрувальний
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена
Костюм (напівкомбінезон,) бавовняний
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Окуляри захисні з світлофільтрами
Респіратор газозахисний
Навушники протишумові
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена

12

36

12
3
Чергові
До зносу
36
12
12
3
Чергові
До зносу
36
12
1
Чергові
До зносу
До зносу
До зносу
36

Примітка

5

6

Електромонтер 3
ремонту та
обслуговування
електроустаткування

Електрозварник

7

Каменотес
Столяр

8

Зливник-розливник
Вантажник
Денатураторник спирту

9

Водій
Тракторист

10

Слюсар-ремонтник
Слюсар КВП і А

Костюм (напівкомбінезон,) бавовняний
Черевики або чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні відкриті
Рукавиці діелектричні
Калоші діелектричні
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена
Костюм бавовняний з вогнезахисним
просоченням
Черевики шкіряні
Рукавиці брезентові
Рукавиці краги
Щиток захисний
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка бавовняна з вогнезахисним
просоченням на утепленій прокладці
Брюки бавовняні з вогнезахисним
просоченням на утепленій прокладці
Костюм (напівкомбінезон) бавовняний
Черевики
Рукавиці комбіновані
Окуляри захисні
Респіратор пилозахисний
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена
Костюм (напівкомбінезон) бавовняний
Черевики або чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
Рукавиці гумові
Окуляри захисні закриті
Респіратор газозахисний
На зовнішніх роботах у мокру погоду
додатково: Плащ з капюшоном
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена
Костюм (напівкомбінезон) бавовняний
Рукавиці комбіновані
Жилет
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена
Костюм (напівкомбінезон,) бавовняний
Черевики або чоботи гумові
Рукавиці комбіновані
На зовнішніх роботах у зиму додатково:
Куртка утеплена

12
12
1
До зносу
Чергові
Чергові
36
12
12
1
1
До зносу
36

36
12
12
1
Чергові
До зносу
36
12
12
1
Чергові
До зносу
До зносу
Черговий
36
12
3
12
36
12
12
1
36

Засоби колективного захисту: діелектричні килимки - 40 шт, галоїді діелектричні 2 пари, рукавиці діелектричні - 2 пари, УВН-10 - 1 шт, заземлення переносне - 3 шт,
плакати та знаки безпеки в кількості 12 шт.
Працівники ДП «Уладівський спиртовий завод» також отримують мийні засоби, за
рахунок підприємства.

Нормативно-правова база:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Закон України “Про охорону праці”.
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного
виробництва.
НПАОП 45.2-7.01-97 Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації
будівель, споруд та інженерних мереж.
П У З Правила устройства злектроустановок.
НПАОП 0.00-1.59-89 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском.
НПАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України.
НПАОП 0.00-3.08-02 Нормативи порогових мас небезпечних речовин для
ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.
>НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці.
НПАОП 0.00-1.27-97 Правила захисту від статичної електрики.
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці.
НПАОП 15.0-3.09-98 Типові галузеві норми безплатної видачі працівникам
спеціального одягу, спеціального взуття та інш. засобів Інд. захисту в харчовій
промисловості.
НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів».
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови та безпечної експлуатації трубопроводів
пари і гарячої води.
НПАОП
0.00-1.60-66 Правила будови і безпечної експлуатації парових і
водогрійних котлів.
НПАОП 0.00-1.11-98 Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів
пари і гарячої води.
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском.
НПАОП 0.00-1.15-07 Правил ОП під час виконання робіт на висоті;
НПАОП 0.00-1.71-13 Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями;
НПАОП 15.9-1.11-97 Правила безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного
виробництва.
НПАОП 45.2-7.02-12 система стандартів безпеки праці. Охорона праці і
промислова безпека у будівництві
Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (
застосування) машин,механізмів,устаткування підвищеної небезпеки».

Коваль В. П(ініціали та прізвище)
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