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відповідності матеріально-технічної бази
Державного підприємства «Гайсинський спиртовий завод»
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Гайсинський спиртовий
завод»___________________________________ ____________________________
( найменування юридичної особи,

___________ вул. Плеханова, 28, м. Гайсин, Вінницька область. 2^700________
місце 11 державної реєстрації.

05459105

20.59

код гаїатника податків згідно з ЄДРПОУ,

код виду ДІЯЛЬНОСТІ

ЗГІДНО

з КВЕД,

_____ Басюк Олександр Михайлович
прізвшце,ім’я та по батькові керівника;

(04334) 2-00-54

е-таіі: 8РІгіеашп(а)гтаі1.соіп

номер тел./факсу, адреса електронної пошти;

23700 Вінницька область, м. Гайсин,

вУЛ.

Плеханова. 28__________________

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
Приватне акиіонерне Товариство **Стуахова група** ТЛС** договір № ¥ 0 00029651 від 14.11.2017р. до 14.11.2018р.
( найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прйці немає.
__________________ Я. Басюк Олександр Михайлович_____________________
(прізвище, ІМ’Я та по батькові керівника юридичної особи)

ЦІЄЮдекларацією підтвердж)ло відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки ;
I. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В;
II. Роботи в замкнутому просторі (ємностях);
III. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
І. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
(Пункт 16 Додатку б до Порядку).
,
кількість робочих місць —2 (два), в тому числі тих, на яких існує підвищений
ризик виникнення травм - 2 (2 працівника^ а саме: провідний іиженеренергетик —1 чол., провідний інженер КВША -1)
Перелік електроустановок:
трансформатор силовий типу ТМГ -1000/10, зав.№6235, 1974 р. в. СРСР",
трансформатор силовий типу ТМГ -1000/10, зав.№6210, 1974 р. в. СРСР;
трансформатор силовий типу ТМВМ -630/10, зав.№606064, 1989 р.в, СРСР;
Вхід.

трансформатор силовий типу ТМ -250/10, зав.№1070285, 1986 р.в. СРСР;
трансформатор силовий типу ТМ -100/10 - 66 У 1, зав.№103651, 1988 р.в.СРСР.
II. Роботи в замкнутому просторі (ємностях).
(п.8 Додатку 6 до Порядку)
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка(за наявності), номер
партії, дата виготовлення, країна походження,які виконуються та/або експлуатуються без отриманнявідповідного дозволу, кількість робочих місць,
у тому числі тих, на яких існує підвищений рівень виникнення травм, будівель і соруд, виробничих обєктів(цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

кількість робочих місць - з (три), в тому числі тих, на яких ІСНУЄ підвищений
РИЗИК виникнення травм —З (13 працівників, а саме; головний інженер — 1,
провідний інженер —енергетик —1, слюсарі-ремонтники —11).
Для виконання робіт в закритому просторі (ємкостях) робітники забезпечені
засобами індивідуального захисту, а саме:
- протигаз ПШ-2 ЕВН (Україна, 2017 р . ) - 2 од.;
- пояс запобіжний безлямковий тип ПБ (Україна, 2017р.) - 2 од.;
- пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (Україна, 2016р.)- 2 од.;
- костюм «Труд» (Україна, 2017р.) - 13 од.;
- черевики Форвард (Україна, 2017р.) - 13 од.;
- каски захисні пластикові (Україна, 2017р.) - 13 од.;
- рятувальна мотузка (Україна, 2017р.) - 2 од.;
- ліхтар вибухозахищеного виконання (Україна, 2017р.) - 2 од.;
- інструмент, що не утворює іскор (Україна, 2017р.) - 2 комп.;
- газоаналізатор «Варта» (Україна, 2017р.) - 1 од;
- газоаналізатор «Дозор-С-Пв» (Україна, 2017р.) - 1 од..
■'

- . 'Ч
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____

III. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (Пункт 6 Додатку 6 до
Порядку).
кількість робочих місць - з (три), в ТОМУ числі тих, на яких існує підвищений
РИЗИК виникнення травм - З (8 працівників, а саме; головний інженер -1,
головний механік - 1, слюсар-ремонтник - 6.
Для виконання робіт на висоті понад 1,3 метра робітники забезпечені засобами
індивідуального захисту, а саме:
- пояс запобіжний безлямковий тип ПБ (Україна, 2017р.) - 5 од.;
- пояс лямковий комбінований ПЛК2-М (Україна, 2016р.) - 5 од.;
- костюм «Труд» (Україна, 2017р.) - 8 од.;
- черевики Форвард (Україна, 2017р.) - 8 од.;
- каски захисні пластикові (Україна, 2017р.) - 8 од.;
- рятувальна мотузка (Україна, 2017р.) - 2 од.
На підприємстві розташовано - 10 будівель, споруд - 0
структурних підрозділів.

та знаходиться - б

Інші відомості:
загальна відповідальність за стан охорони праці покладається на в. о.
директора ДП «Гайсинський спиртовий завод» Басюка Олександра
Михайловича, що пройщов навчання: законодавчих та нормативних актів з

охорони праці, ПБ для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва, ТІ з
організції безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин
що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на
автомобільному транспорті, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні
СДОР, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями, ПБЕЕС (П)гр. (Протокол №134 від 25.04.2017
року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсовий комбінат»).
Наказом директора ДП «Гайсинський спиртовий завод» №29 від
24.02.2016 року створено службу охорони праці на підприємстві. Начальником
служби ОП призначено Хренова Володимира Олексійовича, що пройшов
навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПББЕ посудин
що працюють під тиском, ПОП на автомобільному транспорті, ПОП під час
зварювання металів, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР,
ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями, ПБЕЕС, (Протокол №81 від 30.03.2016 року ДП ТОВ «СинтезСоюз»- «Учбово-курсовий комбінат»), ПББЕ трубопроводів пари та гарячої
води, ПББЕ парових та водогрійних котлів (протокол №146 від 26.05.2016 року
ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсовий комбінат»), ПБ для спиртового та
лікеро-горілчаного виробництва (протокол №15-ОП від 25.05.2016 року
«Вінницький навчально - курсовий комбінат ЖКГ») типова інструкція з
організації ведення газонебезпечних робіт (протокол №294 від 27.10.2016 року
ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсовий комбінат»).
Наказом № 32/1 від 24.02.2016 року затверджено та введено в дію
Положення про службу охорони праці ДП «Еайсинський спиртовий завод».
Наказом №69/1 від 14.03 2016 року .затверд:^ЄЦО та введено в дію Положення
про порядок проведення навчань і перевірки знань з охорони праці. Наказом
№112/1 від 30.03.2016 року затверджено та введено в дію Положення про
систему управління охороною праці. Розроблено 15.03.2016 року та
затверджено керівником підприємства програма вступного інструктажу з
охорони праці, тематичний план і програма навчання з питань охорони праці
посадових осіб, програми стажувань на робочому місці.
Наказом №712 від 21.09.2017 року відповідальним за стан охорони праці
по підприємству призначено головного інженера Шмалія Василя Васильовича,
що пройшов навчання законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ
для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва, ТІ з організції безпечного
ведення газонебезпечних робіт, ПОП від час вантажно-розвантажувальних
робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ посудин що працюють цід
тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води, ПОП на автомобільному
транспорті, ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП
під час виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями, ПБЕЕС, ПОП під час роботи в «хімічних лабораторіях, ПБЕЕС
(Протокол №551 від 31.10.2017 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбовокурсовий комбінат»).
Наказом № 221 від 24.04.2018 року призначено відповідальних осіб за
стан охорони праці по підрозділах.
Провідний інженер- енергетик Гжесяк Олександр Віталійович (в.о.
головного механіка, в.о. інженера будівельника) пройшов навчання:
законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та

робіт, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та
гарячої води, ПБСГ, ПОП під час виконання робіт на висоті, ПОП під час
роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС (V), (Протокол №252 від
12.11.2015 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсовий комбінат»). ПОП
на автомобільному транспорті, ПББЕ навантажувачів, ПББЕ парових та
водогрійних котлів, ДБН ОП і пром. безпеки в будівництві, ТІ з організції
безпечного ведення газонебезпечних робіт, ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт (протокол №136 від 27.04.2017 року ТОВ
«Навчальний центр «МІОН»).
Провідний інженер КВПіА Поліщук Лариса Іванівна пройшла навчання;
законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для спиртового та
лікеро-горілчаного виробництва, ПОП під час вантажно-розвантажувальних
робіт, ПББЕ посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та
гарячої води, ПОП на автомобільному транспорті, ПБСГ, ПОП під час
виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями,
ПБЕЕС (V), (Протокол №252 від 12.11.2015 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»«Учбово-курсовий комбінат»).
Начальник сировинного відділу Михайлов Ігор Віталійович пройшов
навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для
спиртового та лікеро-горілчаного виробництва, ТІ з організції безпечного
ведення газонебезпечних робіт, ПББЕ парових та водогрійних котлів, ПББЕ
посудин що працюють під тиском, ПББЕ трубопроводів пари та гарячої води,
ПБ при зберіганні, перевезенні та застосуванні СДОР, ПБСГ, ПОП під час
виконання робіт на висоті, ПОП під час роботи з інструментом' та пристроями,
ПБЕЕС (Протокол № 292 від 16.05.2018 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»«Учбово-курсовий комбінат»).
Начальник відділу готової продукції Опанащук Микола Сергійович
пройшов навчання: законодавчих та нормативних актів з охорони праці, ПБ для
спиртового та лікеро-горілчаного виробництва, ПОП під час виконання робіт на
висоті, ПОП під час роботи з інструментом та пристроями, ПБЕЕС (Протокол
№ 231 від 12.09.2016 року ДП ТОВ «Синтез-Союз»- «Учбово-курсовий
комбінат»).
Наказом №219 від 23 і04.20Г8 року створено постійно діючу комісію по
перевірці знань охорони праці в складі :
Голова комісії - головний інженер Шмалій В.В.;
Члени комісії: - провідний інженер-енергетик - Гжесяк О.В.;
- провідний інженер КВПІА - Поліщук Л.І.;
- начальник відділу гот.продукції - Опанащук М.С.;
- начальник сировинного відділу - Михайлов І.М.;
- начальник відділу ОП - Хрецов В.О.;
- голова профспілкового комітету Бадяк Т.І.
Згідно ст. 8 Закону України «Про охорону праці» працівники забезпечуються
спецодягом, спецвзуттям, миючими засобами та інщими засобами індивідуального
захисту відповідно до Колективного договору між адміністрацією ДП «Гайсинський
спиртовий завод» та провспілковим комітетом ДП «Гайсинський спиртовий завод»
(АПК України). На підприємстві проводяться попередні та періодичні медичні
огляди працівників згідно чинного законодавства.

/ /

На підприємстві проведено атестацію робочих місць за умовами праці
відповідно до наказів №43/1 від 03.03.2016 р. та №636 від 26. 08. 2017 року.
Наказом № 205 від 06.05.2016 року переглянуто та введено в дію 129
інструкцій з охорони праці згідно з переліком.
Наказом №230/1 від 11.05.2018 року затверджено перелік та допущено
працівників підприємства до виконання газонебезпечних робіт.
Наказом № 220 від 24.04.2018 року призначено відповідальних осіб за
оформлення та видачу наряд - допуску на проведення робіт підвищеної небезпеки.
Наказом № 227 від 27.04.2018 року створено комісю для опосвідчення стану
безпеки електроустановок споживачів в складі:
голова комісії - Шмалій В.В. - головний інженер;
члени комісії - Гжесяк О.В. - провідний інженер-енергетик;
член комісії - Хренов в.о. - нач. відділу ОП.
Наказом № 223 від 24.04.2018 року призначено відповідального за
виконання робіт в діючих електроустановках до та понад 1000 В провідного
інженера - енергетика Гжесяка О.В., а на час його відсутності провідного інженера
КВПіА Поліщук Л.І.
Наказом № 217 від 23.04.2018 року визначено питання охорони праці жінок,
неповнолітніх та інвалідів.
Наказом №114 від 31.03.2016 року призначено відповідального за
електрогосподарство - провідного інженера- енергетика Гжесяка О.В., а на час його
відсутності провідного інженера КВПіА Поліщук Л.І.
Наказом №224 від 25.04.2018 року надано право видачі нарядів та
розпоряджень для безпечного виконання робіт в діючих електроустановках до та
понад 1000 В провідному інженеру - енергетцку Гжесяку О.В., а на час його
відсутності провідному інженеру КВПІА Поліщук Л.І.
Наказом № 222 від 25.04.2018 року надано право виконувати оперативні
перемикання, вести оперативні переговори з енергопостачальною організацією
провідному інженеру - енергетику Гжесяку О.В., а на час його відсутності
провідному інженеру КВПІА Поліщук Л.І.
Наказом №225 від 25.04.2018 року надано право бути допускачем,
керівником робіт, наглядачем, членом бригади - провідному інженеру - енергетику
Гжесяку О.В., а на час його відсутності провідному інженеру КВПіА Поліщук Л.І.
Наказом №226 від 25.04.2018 року надано право одноособового огляду
електроустановок та електротехнічної частини технологічного обладнання
провідному інженеру - енергетику Гжесяку О.В., а на час його відсутності
провідному інженеру КВПІА Поліщук Л.І.
Затверджено переліки робіт, а саме:
роботи, що виконуються по нарядах в діючих електроустановках;
роботи, що виконуються по розпорядженнях в діючих електроустановках;
роботи, що виконуються в порядку поточної*експлуатації в діючих
електроустановках.
Наказом № 718 від 13.12.2016 року призначено комісію з нагляду за
технічним станом будівель та споруд.
На ДП «Гайсинський спиртовий завод» заведені та ведуться журнали з
охорони праці, по електрогосподарству, ведуться журнали та графіки ППР і ТО
електрообладнання,
паспорта
на
заземлюючі
пристрої,
паспорта
на
електрообладнання.

Всі роботи на підприємстві виконуються у відповідності з інструкціями з
охорони праці.
Нормативно-правова база
1. Закон України «Про охорону праці»;
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони
праці»;
3. НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»;
5. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства»;
6. НПАОП 60.1-3.31-17«Типові норми безкоштовної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників»;
7. Постанова КМУ від 26.10.2012 №1107 «Про затвердження Порядку видачі
дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» зі
змінами, затвердженими Постановою КМУ від 07.02.2018р. №48;
8. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;
9. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями»;
10. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;
11. НПАОП 15.9-1.11 -97 «Правила безпеки Для спиртового та лікеро-горілчаного
виробництва»;
12. НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
13. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС);
14. НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що
працюють під тиском»;
15. НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
газонебезпечних робіт»;
16. НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих
робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах»;
17. НПАОП 0.00-1.15-07. «Правила охорони праці під час виконання робіт
на висоті».
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