
28 .09.2021

щ
ДЕРЖПРАЦІ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРАЦІ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Магістратська, 37, м. Вінниця, 21050, тел., факс (0432) 67-29-80 

Ь»р://уп.(І5р.еоу.иа. Е-таі1: упсі5р@уп.т. код ЄДРПОУ 39845483

№ {П ч х ./-Г /'С ? - На № £Х  Д Л  О $.

Керівнику НПС «ПРОМЕТЕЙ» 
Павленку Ю.Є.

вул. Академіка Туполєва, 28, м. Київ, 
04128
ел. адреси:
&і+гециезІ-92720-876сЬЬее@<іозіир.ргаУсіа.сот.иа. 
іоі+геяиезІ-92721 -а548ЙЬ(1@сІ08Шр.ргаусіа.с0т.иа.

Начальнику управління інспекційної 
діяльності Держпраці України 
Олегу ГНАТЮКУ

вул. Десятинна, 14, м. Київ, 01601

Про розгляд звернення

На Ваше звернення щодо перевірки ТОВ «АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА» з при
воду смерті на виробництві Добровольської С.М. повідомляємо наступне.

Відповідно до повідомлення підприємства від 05.03.2021 Управлінням Держ
праці у Вінницькій області було призначено комісію з спеціального розслідування 
випадку смерті працівника на підприємстві, який стався з особою за цивільно - пра
вовим договором Добровольською Світланою Миколаївною (наказ від 05.03.2021 № 
13-р). Комісією встановлено, що вона під час роботи згідно з укладеним договором 
виконувала підготовчі роботи по складанню гофротари та сортувальні роботи фрук
тової сировини.

Погіршення стану здоров’я Добровольської С.М. сталася 02.03.2021 о 18 год. 
ЗО хв. у кімнаті відпочинку ділянки інспектування (сортування) замороженої сиро
вини підприємства, після чого її було госпіталізовано в КНП «Вінницька міська клі
нічна лікарня швидкої медичної допомоги». 05.03.2021 під час перебування в меди
чному закладі Добровольська С.М. померла. Згідно з лікарським свідоцтвом про 
смерть від 05.03.2021 № 223, виданим КНП «Вінницьке обласне патологоанатоміч- 
не бюро Вінницької обласної ради», причиною смерті Добровольської С.М. став су- 
барахноїдальний крововилив внаслідок розриву аневризми артерії, набряку та дис
локації головного мозку.



За рішенням спеціальної комісії ТОВ «АСПО ЛТД» проведені лабораторні 
дослідження шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, важкості 
та напруженості трудового процесу, згідно з якими умови і характер праці, а також 
важкості, напруженості праці відповідають 2 класу (допустимі); за показниками мі
кроклімату температура на робочих місцях працівника відповідає нормативному 
значенню для неопалювальних та охолоджених приміщень і відноситься до 3 класу І 
ступеню (шкідливі).

Відповідно до медичного висновку лікарсько -  експертної комісії ТОВ «Лаян 
Віннер» від 26.03.2021 № 07/21, гр. Добровольська С.М. 22.02.2020 проходила ме
дичний огляд, при огляді в неї не було виявлено захворювань, вона була визнана 
придатною до праці, при цьому впливу показників мікроклімату, відмічених у дос
лідженні на робочому місці Добровольської С.М., на розвиток її захворювання (су- 
барахноїдальний крововилив внаслідок розриву аневризми артерії) не встановлено.

Враховуючи зазначене вище, комісія прийшла до висновку, що випадок сме
рті Добровольської С.М., який стався від загального захворювання, не пов'язаний з 
виробництвом (відповідно до вимог п. 53 Порядку розслідування), про що складе
ний акт за формою Н-1/НП від 26.03.2021, який вручений на руки чоловікові потер
пілої Добровольському Р.П.
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