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

Відомості про роботодавця: ФІЛІЯ « ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА» ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ»___________________________________
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника податків згідно з

__________ Україна, 03049, місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11\15_______________
ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника; для фізичної особи - підприємця:

Код платника податків згідно ЄДРПОУ 40081347______________________________________
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 52.29 - інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
податків ( не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття

Директор філії Цвігун Віталій Борисович
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової

______________________тел. (044) 465-08-90, факс (044) 245-47-09,______________________
служби і мають відмітку в паспорті);номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

23126, вул. Залізнична 1, с. Северинівка, Жмеринський р-н, Вінницька обл.
відділ організації зберігання нафтопродуктів Матейкове (04332) 4-28-30 сЬрЬ5@икг.пеї
місце (адреса) виконання робіт підвищ еної 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
____________________________ Немає__________________________________________
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Я, Цвігун Віталій Борисович____________________________________________________
(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 підвищ еної 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: ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

на висоті понад 1,3м, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на_____
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів цехів, дільниць, структурних підрозділів)

висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту________________________________________
2 робочих місця, в тому числі 2, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
Зливальник - розливальник - 4чол.;
Технік 1-ї категорії - 1 чол.;
2
Будівлі та споруди: службово-побутове приміщення 166.8 м , насосна пожежогасіння
98.3 м2, гараж 71.5 м2, насосна дизпалива 94.1 м2, прохідна 41.6 м2, естакада зливуналиву 108.9 м2, що знаходиться за адресою: вул. Залізнична 1, с. Северинівка,
Жмеринський р-н, Вінницька обл., інженерне обладнання - електропостачання, місцеве
теплопостачання, водопровід та каналізація. Приміщення та споруди знаходиться в_
задовільному стані.
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Інші відомості:
Директор філії Цвігун В. Б. пройшов навчання та перевірку знань з
(прізвище, ім ’я по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці

наступних дисциплін: Законодавство України про охорону праці, організації роботи з
охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань,
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з
профілактики та ліквідації наслідків аварій.
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу

(посвідчення №16-11/13/6/1 від 11.11.2016р. протокол №16-11/13/6), видане ТОВ
«Навчально-методичний центр «НОВАТОР» м. Київ
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

ПТЕЕС, ПКЕЕ, ПУЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ (посвідчення № 16-11/1/5/1 від 01.11.2016р. протокол
№16-11/1/5), видане ТОВ «Навчально-методичний центр «НОВАТОР» м. Київ;
нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07
(посвідчення №17-3/13/5/1 від 13.03.2017р. протокол №17-3/13/5), видане ТОВ
«Навчально-методичний центр «НОВАТОР» м. Київ.
Криклюк Олег Олександрович - наказом №152 від 12.09.2016 року призначений
відповідальною особою за стан охорони праці та пожежну безпеку в відділі організації
зберігання нафтопродуктів Матейкове. Пройшов навчання і виявив потрібні знання з
наступних дисциплін: Законодавство України з питань охорони праці, Правила охорони
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (посвідчення №233-8-15
від 28.10.2015р. протокол №233) видане ТОВ «Навчально-виробничий комбінат ТОВ
«Да-Допомога», ПБЕЕС (посвідчення №6-49-08-07 від 29.10.2016р. протокол №280)
видане ТОВ «Навчально-виробничий комбінат ТОВ «Да-Допомога».
Наказом начальника філії «ЦЗВ»
№33 від 09.03.2016 року затверджено
положення про Службу охорони праці. Наказом № 31 від 09. 03.2017 року затверджена
Система управління охороною праці (СУОП). Затверджене наказом №78 від 23.05.2016
року Положення про навчання, інструктажі та перевірку знань з питань охорони праці
працівників філії. Наказом №221 від 28.12.2016 року затверджено склад Постійно діючої
комісії для перевірки знань з питань охорони праці. Затверджені наказом №221 від
10.12.2009 року Норми безкоштовної видачі та строки носіння спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту працівників. Розпорядженням № 20 від 05.01.2017
року затверджено Положення про нарядну систему. Затверджено наказом №18 від
10.02.2017 року Положення про проведення оперативного контролю.
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.
Зливальники-розливальники Сідлецький Б.М., Грубський А.О., Терлецький В.І., Зброжек
В.Ф., технік 1-ї категорії Сухоребров А.М. - пройшли навчання по Правилам охорони
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) в Вінницькому
навчально-курсовому комбінаті ЖКГ (протокол № 35-Р від 26.10.16р.), Правил безпечної
експлуатації електроустановок споживачів в ТОВ «Навчально-виробничому комбінаті
ТОВ «Да-Допомога», (протокол № 273 від 07.11.16р.) і виявили потрібні знання.

На підставі Типового положення про розробку інструкцій, введені в дію наступні
інструкції:
1. Інструкція з охорони праці № 1 для зливальника розливальника; Н 116 20.07.16р.
2. Інструкція з охорони праці № 3 для машиніста насосних установок; Н 117
20.07.16р.
3. Інструкція з охорони праці № 4 для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування; Н 112 20.07.16р.
4. Інструкція з охорони праці № 9 для водія вантажного автомобіля; Н 51 30.03.15р.
5. Інструкція з охорони праці № 11 для токаря; Н 114 20.07.16р.
6. Інструкція з охорони праці № 13 для водія легкового автомобіля. Н 350 25.12.14р.
7. Інструкція з охорони праці № 22 для працівників занятих на вантажнорозвантажувальних роботах; Н 45 19.03.15р.
8. Інструкція з охорони праці № ЗО для машиніста екскаватора; Н 59 09.04.15р.
9. Інструкція з охорони праці № 34 при роботі персональному комп’ютері; Н 60
09.04.15р.
10.Інструкція з охорони праці № 35 при роботі із застосуванням електричних ручних
машин; Н 70 16.04.15р.
11.Інструкція з охорони праці № 41 для прибиральника території; Н 68 16.04.15р.
12.Інструкція з охорони праці № 42 для прибиральниці службових приміщень; Н 74
16.04.15р.
13.Інструкція з охорони праці № 43 при роботі на свердлильному верстаті; Н 115
20.07.16р.
14.Інструкція з охорони праці № 44 при роботі з кущорізом; Н 107 18.07.16р.
15.Інструкція з охорони праці № 45 при роботі на деревообробних верстатах; Н 108
18.07.16р.
16.Інструкція з охорони праці № 46 при проведені господарських робіт; Н 109
18.07.16р.
17.Інструкція з охорони праці № 47 при роботі на заточувальному верстаті; Н 110
18.07.16р.
18.Інструкція з охорони праці № 48 при проведені робіт по зливу, наливу та перекачці
дизпалива; Н111 18.07.16р.
19.Інструкція з охорони праці № 51 під час проведення
робіт з ручними
інструментами та пристроями; Н 22 02.02.15р.
20.Інструкція з охорони праці № 53 при виконані робіт із застосуванням
мотоінструменту; Н 22 02.02.15р.
21.Інструкція з охорони праці № 54 при роботі на риштуваннях і помостах; Н 90
17.06.16р.
22.Посадова інструкція техніка 1-ї категорії Сухореброва А.М. затверджена
20.10.16р.
З працівниками філії «Центр забезпечення виробництва» проводяться вступні,
первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі з питань охорони праці на
підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці.

Вступні інструктажі проводить провідний інженер з охорони праці філії «ЦЗВ»
Мацукатов Д.К. пройшов навчання та перевірку знань з наступних дисциплін:
Законодавство України про охорону праці, організації роботи з охорони праці,
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки,
гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та
ліквідації наслідків аварій, (посвідчення №16-5/6/5/1 від 13.05.2016р. протокол №165/6/5), видане ТОВ «Навчально-методичний центр «НОВАТОР» м. Київ. Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07 (посвідчення №17-3/13/5/3
від 13.03.2017р. протокол №17-3/13/5), видане ТОВ «Навчально-методичний центр
«НОВАТОР» м. Київ. ПТЕЕС, ПКЕЕ, ПУЕ, ПБЕЕС, ПЕЕЗ (посвідчення №5/2/4 від
06.05.2015р. протокол №5/2), видане ТОВ «Навчально-методичний центр «НОВАТОР»
м. Київ. Правил будови і безпечної експлуатації вантажопіднімальних кранів (НПАОП
0.00-1.01-07), Правил будови і безпечної експлуатації навантажувачів (НПАОП 0.00-1.2208) (посвідчення №16-5/10/4/1 від 12.05.2016р. протокол №16-5/10/4), видане ТОВ
«Навчально-методичний центр «НОВАТОР» м. Київ.
Правил безпеки і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87), Правил будови і
безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36-03) (посвідчення №16-5/10/3/1 від
12.05.2016р. протокол №16-5/10/3), видане ТОВ «Навчально-методичний центр
«НОВАТОР» м. Київ.
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 філії «Центр забезпечення виробництва».
Працівники філії «Центр забезпечення виробництва» забезпечуються згідно норм
безкоштовно спецодягом, спецвзуттям та іншими 313. Наказом №221 від 10.12.2009р.
затверджені «Норми безкоштовної видачі та строки носіння спецодягу, спецвзуття та
інших засобів індивідуального захисту працівників». На всіх працівників ведуться
особові картки обліку видачі і списання засобів захисту.
Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог
Колективного договору філії «Центр забезпечення виробництва».
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра виконуються за допомогою
запобіжних поясів, які у встановлені терміни проходять випробування та огляди, перед їх
застосуванням.
Перелік (кількість) запобіжних поясів, які застосовуються при виконанні робіт на
висоті (таблиця№1), та спецодяг, спецвзуття і засоби індивідуального захисту, які
застосовуються при виконанні робіт (таблиця №2):

Найменування

Запобіжні пояси

Таблиця№1
кільПротокол
випробування,
сть
(шт.)
огляду
4

Огляди,
випробування (дата)
огляд
випробу
вання
Прот. №2420 від 12.01.17
12.01.17
12.01.17р.

№п/
п
1

2

Посада
Зливальники розливальники

Технік 1-ї категорії

Таблиця №2
Назва 313

Кіл-ть

Костюм
Білизна натільна
Берет
Фартух з нагрудником
Чоботи (черевики)
Шкарпетки
Рукавиці від масел
Нарукавники прогумові
Жилет сигнальний
Окуляри захисні
Респіратор газозахисний
Куртка утеплена
Штани утеплені
Чоботи утеплені
Шапка утеплена
Рукавиці утеплені
Костюм
Берет
Туфлі
Рукавиці
Чоботи утеплені
Куртка утеплена

4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 пари
4 пари
4 пари
4 пари
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 шт.
4 пари
4 шт.
4 пари
1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
1 пара
1 шт.

Працівникі філії «Центр забезпечення виробництва» в своїй роботі використовують
засоби захисту: діелектричні рукавиці, калоші, діелектричні килимки, запобіжні пояси.
При виконанні робіт вивішуються плакати та встановлюються знаки безпеки.
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 та
перевірку знань з питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6.НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу,спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників загальних професій
різних галузей промисловості».
7. 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».

