ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця:
М іське комунальне підприємство «Вінницязеленбуд», місце держ авної реєстрації ю ридичної
особи - Виконавчий комітет Вінницької міської ради у м. Вінниця, вул. С оборна 59, код ЄДРПОУ
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місце її держ авної реєстрації, код платника податків згідно ЄД РПОУ код виду діяльності

- 05479361, КВ ЕД - 01.19, директор Лю бовський Ігор Євгенійович,
згідно з КВ ЕД , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника; для ф ізичної особи-підприємця: прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і
коли виданий, місце прож ивання, номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання
відмовляю ться від прийняття реєстраційного ном ера облікової картки платника податків т а повідомити про це відповідний орган)

тел.(0432) 61-15-72. факс (0432) 61-15-72, адреса електронної пош ти е -т а іі: ге1епЬисЮОО@икг
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош ти; місце (адреса) виконання робіт

місце виконання робіт В інницька обл., м. Вінниця, вул. М аксимовича 24.__________________________
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відш кодування наслідків м ож ливої шкоди:
______________________________________ немає_____________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я. Л ю бовський Ігор Євгенійович, дію чи на підставі Розпорядж ення міського голови від
07.07.2017року № 9 2 8 -0 (укладено контракт), цією декларацією підтверджую відповідність
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або ф ізичної особи-підприємця)

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання таких робіт підвищ еної небезпеки:
Ремонтні, монтаж ні, будівельні та інші роботи, що виконую ться на висоті понад 1,3 метра,
найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата

крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконую ться на висоті 5 метрів і більш е над поверхнею
грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконую ться за допомогою
виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих

підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних майданчиків.
місць, в том у числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів)

Всього 4 робочих місць 38 працівників:
1 робоче місце - 2 працівника (електромонтери),
1 робоче місце - 6 працівника (прибиральники),
1 робоче місце - 29 працівників(робітники зеленого будівництва),
Один працівник за професією робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків
Яворський М икола П етрович виконує роботи, при виробничій необхідності, по заміні віконного
скла в тому числі на яких існує ризик виникнення травм.
Роботи на висоті виконую ть при ремонті електроустаткування , митті вікон, та заміні віконного
скла, обрізання гілок та знесення дерев бензомоторними пилками роботи, що виконую ться з драбин
та стрем ’янок.
Вищ е вказані роботи виконую ться в підрозділах М іського комунального підприємства
«Вінницязеленбуд». яке знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. М аксимовича 24.
Х арактеристика будівель: адміністративна будівля складається з трьох поверхів та підвалу
сполучення між поверхами виконується за допомогою східних клітин. В исота приміщ ення першого
другого та третього поверху становить -10,60м., Висота основних приміщ ень підвалу становить
2,20м. П лощ а основи адміністративної, будівлі 334,1м, підвала- 170,9м,
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Будівля гараж- майстерня з прибудовами - площ а основи 224,6м в и д е р 4;7м ^
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Будівля складу - майстерні - площ а основи -123,8м висота 2.2м.
Центр адміністративних послуг
“Прозорий офіс”
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Будівля котельні - площ а основи 209.1м висота 4.5м
адміністратор
Будівля теплиці площ а основи 2925.0м висота 4.5м
Мазур Максим Валерійович |
А дміністративна будівля, що знаходиться в ЦПКіВ ім. Горького -складається з одноі-О поверху,
площ а основи 209.1м. висота 3,5м.
А дміністративна будівля, що знаходиться в парку «Дружби народів» складається з одного поверху,
площ а основи 178.4м. висота 3,0м.
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Інш і відомості:
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе директор Міського
комунального підприємства «Вінницязеленбуд» Лю бовський Ігор Свгенійович, який пройшов
навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної
безпеки. Н П А О П 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», в ТОВ
«Н авчальний центр «М ІОН», посвідчення № 97-3/17 (протокол № 97 від 23.03.2017р.
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, наявність
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,
засобів індивідуального захисту, норм ативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Н аказом директора № 03 від 27. 03.17р. створена служба з ОП,
- інженер з охорони праці Опаліхін Володимир М ихайлович, який пройш ов навчання та
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки, пож еж ної безпеки, НПАОП
0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в ТОВ «Н авчальний центр
«М ІОН». (посвідчення № 97-3/17, протокол № 97 від 23.03.2017р.)
Н аказом від 27.03.2017р. № 12 призначено особи, відповідальні за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті по підрозділам підприємства:
в цілому по підприємству - на головного інженера Ф іліпповича О.О. (посвідчення № 67-14/17.
протокол № 67 від 02.03.2017р.);
Ц ПКІВ ім.. Горького - на старш ого м айстра П риймака Ю.В. (посвідчення № 97-6/17. протокол
№ 9 7 від 23.03.2017р.);
парк «Дружби народів»- начальника парку Кожухівського С.Г. (посвідчення № 97-7/17.
протокол № 97 від 23.03.2017р.);
ремонтно - експлуатаційна дільниця - на старшого майстра Я рош енко В.В. (посвідчення №
269-14/16. протокол № 269 від 06.10.2016р.);
бригада по знесенню дерев і покосу в цілому - на майстра Н аумова С.Ф (посвідчення № 25О П-14/17, протокол № 25-О П від 14.08.2017р.);
дільниця атракціонів - на завідувача атракціонів Осіпова Д.Є. (посвідчення № 67-15/17.
протокол № 67 від 02.03.2017р.);
дільниця м еханізації - на м еханіка гаража Семко Ю .П. (посвідчення № 97-8/17. протокол № 97
від 23.03.2017р.). які пройш ли навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці,
правил виконання лісосічних робіт, гігієни праці, надання перш ої допомоги потерпілим,
електробезпеки, пож еж ної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті» в ТОВ «Н авчальний центрі «М ІОН», (протоколи: № 67 від 02.03.2017р. та № 97 від
23.03.2017р.) та в В О Н К К Ж К Г (протокол № 25-ОП від 14.08.2017р.).
Н аказом від 27.03.2017 № 15 створено постійно дію чу комісію по організації навчання та
перевірки знань з питань охорони праці при виконанні лісосічних робіт, Н ПА О П 0.00-1.15-07
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», пож еж ної безпеки, технології робіт
(електробезпека), експлуатації устаткування підвищ еної небезпеки в складі осіб, які атестовані на
даний час:
голова комісії: Лю бовський І.Є. - директор;
заступник голови комісії: Ф іліппович О.О. - головний інженер;
_________________________ Залєцький М.В. - заступник директора;
члени комісії:
Опаліхін В.М. - інженер з охорони праці;
П риймак Ю .В - старш ий майстер;
Кожухівський С.Г. - начальник парку;
Я рош енко В.В. - старш ий майстер;
Наумов С.Ф. - майстер;
Семко Ю .П. - механік гаражу;
Осіпов Д.С. - завідувач атракціонами.
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по виробничим
дільницям призначені керівники цих підрозділів.
Н авчання при виконанні робіт на висоті більше ніж 1,3м до 5м бензомоторними ланцюговими
пилами з використанням драбин та виш ки-тура працівники в кількості 38 чол. пройш ли в ТОВ
учбовому центрі „М ІО Н ” м. Вінниця та ВОНКК Ж КГ та щорічно проходять навчання та перевірку
знань вимог П равил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15.07).
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Інструкція з охорони праці № 49 та 54 при роботі на висоті та бензомоторними пилками,
розроблені і затвердж ені комісією підприємства Наказ від 27 лю того 2017р.№ 18
Список працівників, які маю ть право виконання робіт на висоті . визначаю ться наказом по
підприємству, в цьому наказі вказані працівники, які мають позитивний медичний висновок,
пройш ли навчання і перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час
виконання робіт на висоті» в учбовому закладі (який має дозвіл на проведення навчання та
перевірку знань) і допускає робітників до виконання робіт на висоті. Робітники підприємства
проходять обов’язкові первинні та періодичні медичні огляди у відповідності до «Порядку
проведення м едичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом М іністерства
охорони здоров’я У країни № 246 від 21.05.2007р. Останній медогляд працівників 22.12.2016р.
З працівниками, які виконую ть роботи на висоті проводяться: вступний, первинний.
повторний, позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відповідно до ст.13 Закону У країни «Про охорону праці» розроблено та введено в дію Наказом
від 27.03.2017р. № 04 «Система управління охороною праці», до складу якої входять: «Положення
про службу охорони праці»: «Положення про організацію оперативного контролю за станом
охорони праці в підрозділах підприємства»: «Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці»; «Положення про «День охорони праці».
Н а підприєм стві розроблено та затверджено наказом від 27.03.2017р. № 18 - 71 інструкція з
охорони праці, з них 8 інструкцій . котрі стосую ться безпосереднього виконання даних видів
робіт. П ерелік надається:
№

Н азва інструкції

1.

Інструкція з охорони праці «Під час виконанні робіт на
висоті з використанням спеціальних страху вальних
засобів»
Інструкція з охорони праці «Для маш иніста авто витттки»

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Інструкція з охорони праці «Під час виконання робіт із
застосуванням драбин»;
Інструкція з охорони праці «Під час виконанні малярних
робіт»;
Інструкція з охорони праці «Під час виконанні
ш тукатурних робіт».
Інструкція з охорони праці «Під час виконанні скляних
робіт».
Інструкція з охорони праці «Для електромонтера»
Інструкція
з охорони праці «Для прибиральниці
служ бових приміщ ень»
Інструкція з охорони праці «Для робітника зеленого
будівництва»

Номер
інструкції
№ 07

Номер наказу, дата
затвердження
№ 18,27.03.2017

№ 27

№ 18, 27.03.20і7

№ 11

№ 18,27.03.2017

№ 15

№ 18,27.03.2017

№ 16

№ 18,27.03.2017

№ 18

№ 18,27.03.2017

№ 23
№ 34

№ 18,27.03.2017
№ 18,27.03.2017

№ 37

№ 18, 27.03.2017

10.

Інструкція з охорони праці «При роботі на атракціонах».

№ 44

№ 18, 27.03.20і7

11.

Інструкція з охорони праці «При виконані робіт на
висоті».

№ 49

№ 18,27.03.2017

12.

Інструкція з охорони праці «При зрізки, підрізки дерев
бензино - м оторною пилкою».

№ 54

№ 18,27.03.2017

Запобіжні пояси періодично проходять випробовування комісією підприємства.
Всі
працівники
підприємства
своєчасно
забезпечую ться
необхідними
засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного
договору між адміністрацією і робітниками МКП. Роботи по обслуговуванню електроустаткування,
миттю вікон, заміні скла, лісосічні роботи що виконую ться на висоті понад 1.3 метра виконую ться
за допомогою приставних драбин, вишки-тури та запобіжних поясів, захисних касок і окулярів.

П ерелік (кількість) приставних драбин, вишки-тури запобіж них поясів по підрозділу, які
застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця № 1), та засоби індивідуального захисту, які
застосовую ться при виконанні таких робіт (таблиця №2):
Таблиця №1
№
п/п

Н айм енування

Кількість
(шт.)

Протокол,
випробування,
огляду
П ротокол
№1
від 25.01.2017р.
П ротокол №1
від 25.01.2017р.
П ротокол №1
від 25.01.2017р.
П ротокол №1
від 25.01.2017р.
П ротокол №1
від 25.01.2017р.
П ротокол №1
від 25.01.2017р.

1.

Д рабина № 1Ост.

2

2.

Д рабина алю мінієва
вільно стояча 8 сходів
Д рабина алю мінієва
вільно стояча 8 сходів
Д рабина алю мінієва 5
сходів, посилена
Д рабина алю м інієва 7
сходів
Д рабина Е Ь К О К
(алю мінієва 3 секції 17
сходів
Д рабина алю мінієва 5
сходів, посилена
Виш ка-тура
«КО М П А КТ»
У ІК А 8Т А К 1,7x0,8м
Запобіжні пояси

2

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

2
1
6
1

1
1

7

О гляди, випробування (дата)
випробування
25.01.2017р..

випробування
наступне
25.01.2018р.

25.01.2017р..

25.01.2018р.

25.01.2017р..

25.01.2018р.

25.01.2017р..

25.01.2018р.

25.01.2017р..

25.01.2018р.

25.01.2017р..

25.01.2018р.

П ротокол №1
від 25.01.2017р.
П ротокол
№2
від 16.02.2016р.

25.01.2017р..

25.01.2018р.

17.03.2017р.

17.03.18р.

П ротокол № 36
від 20.07.2017р.

20.07.2017р.

20.01.2018р.

Таблиця № 2 (данні приведені в таблиці на одного працівника)

Код
згідно 3
ДК
003:2010
3113

7129

П роф есійна назва
роботи

Найменування спецодягу, спецвзуття та
інш их 313

Позначення
захисних
властивостей
313

Строк
носіння
(місяці)

Електромонтер,

Костюм

ЗМп

12

Чоботи кирзові

ЗМ иСм

24

Чоботи кирзові утеплені

Тн20

1 пара

Рукавиці діелектричні

Єн

чергові

Робітник 3
комплексного
обслуговування й
рем онту будинків

Калош і діелектричні

чергові

Пояс запобіжний

чергові

Костю м теплозахисний

Тн

Костюм

ЗМ п

12 .

Черевики

ЗМ п

12

Ж илет сигнальний із світло
відбиваю чими смугами

36

чергові

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці

Мп

3
12

Рукавиці
Костю м теплозахисний

Тн

36
4

\

Ж илет сигнальний із
світло відбиваю чими
смугами

9161

П рибиральниця
служ бових
приміщ ень

чергові

Костюм

ЗМ п

12

Черевики

ЗМ иМ ун25

24

Чоботи

Тн20

36

Рукавиці гумові

6113

Робітник зеленого
будівництва

1 пара

Рукавиці

Тхп

12

Костю м утеплений

Тнв

36

Костюм
Чоботи
Ж илет сигнальний із
світло відбиваю чими
смугами
Рукавиці

ЗМ иПн
В

12
12

М иМ п

2

Куртка утеплена

Тнв

36

Рукавиці
К аска захисна, щ иток
захисний

М иМ пВн

1

чергові

чергові

Засобами колективного захисту М КП забезпечена: діелектричними килимами, рукавицями,
касками захисними, щ итками захисними, окулярами, знаками безпеки, захисними заземлення,
пристроями автоматичного відклю чення всі підрозділи забезпечені необхідною кількістю,
працівники підприємства також отримую ть мийні засоби.
М КП забезпечена нормативно-правовою , матеріально-технічною
базою, навчальнометодичною літературою .
Нормативно - правова база:
1. Закон У країни «Про охорону праці».
2. Н П А О П 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці».
3. Н П А О П 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
4. Н П А О П 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку
знань з питань охорони праці».
5. Н П А О П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. Н П А О П 0.00-3.18-13 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інш их засобів індивідуального захисту працівникам ж итлово-комунального господарства».
7. П останова К М У від 26.10.2011р. № 1107 «Про затвердження П орядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки».
8. Н П А О П 0.00-1.30-01 «П равила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
9. Н П А О П 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації елек'щ бзахисних засобів».
10. Н П А О П 40.0-1.21-98 «Правила безпдч^ої ексщ їуатації електроустановок споживачів».

Копія

Н М Л ЛР а !

Д О Д Я Є ТЬС Я .

Д екларація зар д єсф о ваїїа у журналі обліку суб'єктів господарюва:
Держ праці
/сг^стіо>^с42^- 2 І У /р. N

органі

