І ТЙіПАА

ДЕКЛАРАЦІЯ
сті Матеріально-технічної бази роботодавця
вства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця

Найменування юридичної особи: ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика »
Місцезнаходження юридичної особи : 21018, Вінницька область, місто Вінниця, вул.
Р.Скалецького, 15
Місце її державної реєстрації: Виконавчий комітет Вінницької міської ради
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 30453389
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
10.39.- інші види перероблення та консервування фруктів та овочів.
Прізвище, ім'я та по батькові керівника:

Семенюк Любов Артемівна

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.: 0432 682290; факс 0432 682290;
у1і5УІп@икг.пеї
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 21018, Вінницька область, місто Вінниця,
вул. Р.Скалецького, 15
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ПрАТ
«Вінницька харчосмакова фабрика » страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної
небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я, Семенюк Любов Артемівна — Голова правління ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика » цією
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
- електрогазозварювальні роботи.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 1 (1чол.)
- електрогазозварник - 1 робоче місце (1 чол.).
Кількість будівель і споруд (приміщень): 6 будівель.
Адміністративно- виробнича будівля, виробнича будівля, технічна будівля, будівля складського
приміщення, будівля електричної підстанції, насосна станція надземного типу над свердловиною.
Будівлі знаходяться у задовільному стані.
Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): ПрАТ «Вінницька
харчосмакова фабрика» складається з наступних виробничих дільниць:
- цех соусів та приправ (дільниця №1);
Вінни цька м іська рада
- цех соусів та приправ (дільниця №2)
Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс"
- цех харчових концентратів;
адміністратор
- цех з виробництву безалкогольних напоїв;
Гвлюта Ивля Василівна
- вимірю вальна аналітична лабораторія;
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механічна майстерня;
складське приміщення;
гараж;

Інші відомості:
1. Відповідно до чинного законодавства, загальна відповідальність за стан охорони праці на
підприємстві покладається на Голову правління - Семенюк Л.А.
2. На ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» наказом № 012 від 03.01.2015 року обов'язки з
охорони праці покладені на інженера з ОП - Сташевського В.В.
3. Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.______________ __________________ ______________
№, дата
Місце
№, дата
Посада
№ Прізвище та
посвідчення
проведення
посвідчення
п\ імя по
навчання
навчання з охорони навчання ПБЕЕС,
п батькові
ПТЕЕС.
праці
КПТНЗ
№12-ОП/20
№12-ОП/20
1 Семенюк Л.А Голова
правління
17.09.2015р.
«Вінницький
17.09.2015р.
навчально №22-ОП/21
№ 12-ОП/21
2 Семенюк В.Л. Головний
курсовий
17.09.2015р. .
інженер
17.09.2015р.
комбінат
№16-ОП/14
житлово8.10.2015р.
комунального
№25-ОП/Ю
господарства»
23.10.2017р.
Сташевський
№13-ОП/2
№
22-ОП/16
Інженер 3
3
11.09.2017р.
10.05.2017р.
охорони праці
В.В.
№14-ОП/3
19.05.2017р.
№25-ОП/12
23.10.2017р.
№07-ОП/12
4 Ворнік О.В..
Голова
№07-ОП/12
16.03.2018р.
профкому
16.03.2018р.
№03-П/8
07.03.2018р.
Головний
№12-ОП/22
№14-ОП/2
5 Бондаренко
19.05.2017р.
17.09.2015р
В.Ф.
механік
№16-ОП/15
8.10.2015р.
№25-ОП/11
23.10.2017р.
Провідний
№22-ОП/1
№ 14-ОП/21
6 Цибульський
О.В.
інженер19.05.2017р.
11.09.2017р.
енергетик
Інформації про інструкції: На ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» розроблені та
затверджені Головою правління інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт в кількості
51 шт., в тому числі:
1. Інструкція з надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків №01.
2. Інструкція про заходи пожежної безпеки (загальнооб'єктова) №1П.
3. Інструкція з ОП для електрозварника ручного зварювання №03.
4. Інструкція з ОП для газозварника (газорізальника) №04.
5. Інструкція з ОП під час робіт з ручним електрифікованим інструментом №33.
6. Інструкція з ОП при експлуатації, зберіганні та транспоруванні балонів із стиснутими і
зрідженими газами №40.
7. Інстукція з ОП при організації безпечного проведення газонебезпечних робіт №43.

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони прані робітників:
На ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» заведені і ведуться журнали:
- вступного інструктажу;
- інструктажів на робочому місті;
- обліку та видачі інструкцій з ОП;
- обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
Наказом № 003 від 6.01.2017 року затверджено положення про порядок проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці, програму навчання працівників підприємства з питань
охорони праці та перевірки знань.
Наказом № 004 від 9.01.2018 року створена комісія по проведенню перевірки знань
працівників з охорони праці та при виконанні робіт з підвищеною небезпекою у складі:
1. Голова комісії - Семенюк В.Л. (головний інженер);
2. Член комісії - Бондаренко В.Ф. (головний механік);
3. Член комісії - Сташевський В.В. (інженер з ОП);
4. Член комісії - Ворнік О.В., (голова профкому).
Протокол засідання комісії № 003 від 9.01 2018 року про перевірку знань з питань охорони праці
під час зварювання металів НПАОП28.52-1.31-13 — допускається до виконання
електрогазозварювальних робіт 1особа.
Експлуатаційна документація: На ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» є в наявності
паспорта на усе обладнання та схема розміщення по виробничім дільницям, також є схеми
розміщення трубопроводів та газопроводів, обладнання знаходиться в справному стані, що
підтверджено актами перевірок та висновками експертизи.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівників ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» забезпечено спецодягом, спецвзуттям і
засобами індивідуального захисту.
1. Рукавиці
1 пара
2. Рукавиці(краги)
1 пара
3. Рукавиці брезентові
1 пара
4. Костюм брезентовий
1 шт.
5. Комбінезон спеціалізований
1 шт.
6. Куртка водозахисна
1 шт.
7. Куртка спеціалізована
1 шт.
1 шт.
8. Брюки спеціалізовані
1 пара
9. Черевики шкіряні
10. Куртка на утеплювачі
1 шт.
11. Брюки на утеплювачі
1 шт.
1 шт.
12. Окуляри захисні
1шт.
13. Маска зварювальника
також устаткуванням для виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:
- апарат для ручного дугового зварювання ТЮ-200Р (К.123), зав.№129Р12533100182650009,
інв..№003, 2013р., ТЮ;
- газовий різак «Донмет-142-П» для роботи з киснем та пропан-бутаном, інв..№005, 2017р.,
Україна;
- редуктор для пропан-бутану БПО-5дм Донмент, інв№10, інв№9 2008р., Україна;
- редуктор кисню, БКО-50ДМ Донмент, інв№17, інв№18, 2008-2009р., Україна;
- рукав для жаргонно-дугового зварювання, інв№16, 2014р., Україна;
- візок спеціальної конструкції для перевезення балонів типу ТДБ-01, інв№91, 2008р., Україна;

Нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення:

на ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» є затверджені програми проведення навчання та
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові питання по професіям з перевірки знань
з питань охорони праці, наказом №003 від 06.01.2017 року затверджено та введено у дію положення
про проведення навчання та перевірці знань з питання охорони праці, підприємство має кабінет по
проведенню навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками.
Нормативно правові акти з охорони праці:
1.
Закон України «Про охорону праці».
2.
Збірник «Законодавство України про охорону праці» у 4-х томах.
3.
Закон України «Про пожежну безпеку».
4.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
5.
Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.
6.
Типове положення про охорону праці.
7.
Типове положення про уповноважених трудових колективів.
8.
Положення про систему управління охорони праці.
9.
Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
10.
Положення про медичний огляд працівників певних категорій.
11.
Положення про порядок забезпечення робітників спецодягом.
12.
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями.
13.
Правила охорони праці для плодоовочевих переробних підприємств.
14.
Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.
15.
Правила будови і безпечної експлуатації підйомників.
16.
Правила техніки безпеки та виробничої санітарії при проведенні електрозварювальних
робіт.
17.
Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації зовнішніх споруд.
18.
Правила улаштування електроустановок (ПУЕ).
19.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС).
20.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).
21.
Правила експлуатації електрозахисних засобів.
22.
Правила пожежної безпеки в Україні.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

