ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ
ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ
ТА ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ
Відомості про роботодавця:
Міське комунальне підприємство Комунальне підприємство “Вінницька транспортна компанія”.
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, місце її держ авної реєстрації, код платника податків згідно Є Д РП О У код виду діяльності

Виконавчий комітет Вінницької міської ради у м. Вінниця, вул. Хмельнцьке шосе № 29. код
ЄДРПОУ - 03327925 . КВЕД - 2010. генеральний директорЛуценко Михайло Петрович .
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 номера облікової картки платника податків та повідомити про це відповідний орган)

тел.(067)-442-57-56; (0432) 61-16-93; . факс (0432) 55-41-94.(0432)55-41-93 адреса електронної
пошти е-шаіі: кр.УІпЦіі@£таі1.сот
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті); номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце (адреса) виконання робіт

місце виконання робіт Вінницька обл.. м. Вінниця,
29._______________________ ________________________
підвищ еної

небезпеки

та/або

експлуатації

(застосування)

маш ин,

механізмів,

вул.

Хмельницьке

устаткування

підвищ еної

шосе

№

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. Луценко Михайло Петрович.________________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або фізичної особи-підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра.
найменування виду р обіт підвищ еної небезпеки та/або маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, їх марка, ном ер партії, дата

крім робіт верхолазних та скелелазиих, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею
виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих

грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,

підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних майданчиків.
структурних підрозділів)

Всього 43 робочих зони 106 працівників:
Ібробочих зон - 39 працівників (слюсаря-електрика),
16 робочих зон - 36 працівників (слюсаря),
З робочих зони - 3 працівників (муляр-щтукатур),
2 робочих зони - 5 працівників (маляр),
Ібробочих зони- 11 працівників (слюсар (кузовник), який працює із електрозварювальником),
16 робочих зон- 3 працівників ,(електрогазозварювальник),
2 робочих зони- 2 працівників, (радіотехнік),
2 робочих зони- 2 працівників, (столяр),
5 робочих зон - 5 працівників, (електромонтер);
Роботи на висоті виконують при ремонті обладнання, електроустаткування , та заміні скла на
рухомому складі, роботи, що виконуються з драбин та стрем’янок.
Вище вказані роботи виконуються в підрозділах комунального підприємства «Вінницька
транспортна компанія», яке знаходиться за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 29
Характеристика будівель: адміністративна будівля складається з трьох поверхів сполучення між
поверхами виконується за допомогою східних клітин. Висота приміщення першого другого та
третього поверху становить -12,6м., Висота основних приміщень становить 3.0м. Площа основи
адміністративної будівлі 436.0м.
Будівля котельні - площа основи 102.04м висота будівлі 5,0м
Адміністративна будівля трамвайного депо, що знаходиться за адресою вул. Шевченка 2
складається з трьох поверхів, площа основи 300.0м. висота буідійМг
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Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе генеральний директор
комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» Луценко Михайло Петрович . який
пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки,
пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
“Правил охорони праці на міському електротранспорті”. “Правила охорони праці на
автомобільному транспорті”.''Правила охорони праці при роботі та пристроями”. ^Правила безпеки
газопостачання”. ”ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників”.” ПБіБЕ
кранів”, в В і н н и ц ь к о м у навчально-курсовому комбінаті. посвідчення № 31-ОП/2Р (протокол № 31ОП від 8.11.2016рЛ
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотрим ання вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки, наявність
служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації,

Наказом генерального директора № ЗО-Од від ЗО. 06.17р. створена служба з ОП,
- начальник служби ОП Фігурко Петро Васильович, який пройшов навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті». “Правил охорони праці на міському
електротранспорті”. “Правила охорони праці на автомобільному транспорті’У’Правила безпеки
газопостачання”,”Правила охорони праці при роботі та пристроями”.”ПБіБЕ посудин, що
праттюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників”.” ІІБіБЕ краиів”.в Вінницькому навчально-курсовому
комбінаті . посвідчення № 258/23 (протокол № 258 від 29.09.2016р.); інженер з охорони праці
Пічугін Сергій Васильович.який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з
охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці
під час виконання робіт на висоті». “Правил охорони праці на міському електротранспорті”.
“Правила охорони праці на автомобільному транспорті”,”Правила безпеки газопостачання’УТІБіБЕ
п о с у д и н , шо працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників’У’Правила охорони праці при роботі та
пристроями”.”ПБіБЕ кранів”.в Вінницькому навчально-курсовому комбінаті . посвідчення №
100/02 (протокол № 100 від 12.04.2016р.к інженер з охорони праці Савоткін Микола Миколайович.
який пройшов навчання та перевірку знань, законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки.
пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті».
“Правил о х о р о н и праці на міському електротранспорті”. “Правила охорони праці на
автомобільному транспорті”.”Правила безпеки газопостачання’У’Правила охорони праці при роботі
та пристроями”.”ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників”.” ПБіБЕ
кранів”.в Вінницькому навчально-курсовому комбінаті.
Наказом від 18.03.2017р. № 18-Од призначено осіб, відповідальних за організацію і безпечне
виконання робіт на висоті по підрозділам підприємства:
в цілому по підприємству - на технічного директора Нечаєва О.В. (посвідчення № 31-ОП/21,
протокол № 31-ОП від 08.11.2016р.);
по тролейбусному депо - на майстра Папугу В.А. (посвідчення № Об-ОП/ОІ. протокол № Об-ОП
від 9 . 0 3 . 2 0 1 7 . ) ; на майстра Дем’яна В.В. (посвідчення № Р5-ОП/15. протокол № 05-РП від
9 . 0 3 . 2 0 1 7 р Л ; на майстра Заболотного В.Щпосвідчення № Р5-ОП/19. протокол № 05-РП від
9 . 0 3 . 2 0 1 7 р .);

по трамвайному депо - на майстра Шемловського Ю.Я. (посвідчення № 18-ОП-4Р. протокол №
18-ОП від 13.10.2015р.); на начальника ІШР Мельника П.І. (посвідчення № 05-РП/П, протокол
№ 05-РП від 9.03.2017р.);на начальника ТЛТО Ліпова С.М. (посвідчення № 05-011/17. протокол
№ 05-011 від 3.10.2017.);на майстра Глухова В.О. (посвідчення № 18-ОП-40. протокол № 18-ОП
віл 13.10.2017р.)
по службі колії - на начальника служби Редька А.В. (посвідчення № Р5-ОП/14. протокол № 05РП від 09.03.20 1 7 р .) ; п о автотранспортному парку на начальни цеху Селевестрова О.В.
(посвідчення № Об-ОП/17. протокол № Об-ОП від 9.03.2017р.) які пройшли навчання та
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги
потерпілим.електробезпеки. пожежної безпеки. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці під
час виконання робіт на висоті» в Вінницькому навчально-курсовому комбінаті.
Наказом від 3.03.2017 №18-Од створено постійно діючу комісію по організації навчання та
перевірки знань з питань охорони праці при виконанні робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.15-07
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», пожежної безпеки, технології робіт
(електробезпека), експлуатації устаткування підвищеної небезпеки в складі осіб, які атестовані на
даний час:
2

\

голова комісії: Нечаєв О.В - технічний директор:
заступник голови комісії: Фігурко П.В. - начальник служби ОП та НС:
члени комісії:
Дудко В.Б. - начальник ВТВ:
Августинович М.З. - начальник трамвайного депо:
Лювибий О.С. - начальник тролейбусного депо;
Гальчак С.А. - начальник служби енергогосподарства;
Редько А.В. - начальник служби колії;
Коваль О.М. - начальник автотранспортного парку;
З о з у л я М.І. - завідуючий медпунктом.
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по виробничим
дільницям призначені керівники цих: підрозділів.
Навчання при виконанні робіт на висоті більше ніж 1,3м до 5м з використанням драбин,
стрем’янок працівники в кількості 106 чол. пройшли в учбовому закладі (який має дозвіл на
проведення навчання та перевірку знань) і допускає робітників до виконання робіт. Робітники
підприємства проходять обов’язкові первинні та періодичні медичні огляди у відповідності до
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом
Міністерства охорони здоров’я України № 246 від 21.05.2007р. Останній медогляд працівників
30.08.2017р.
З працівниками, які виконують роботи проводяться: вступний, первинний, повторний,
позаплановий та цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Відповідно до ст.13 Закону України «Про охорону праці» розроблено та введено в дію Наказом
від 30.06.2017р. № ЗО-Од «Система управління охороною праці», до складу якої входять:
«Положення про службу охорони праці»; «Положення про організацію оперативного контролю за
станом охорони прані в підрозділах підприємства»; «Положення про порядок проведення навчання
і перевірки знань з питань охорони праці»;
На підприємстві розроблено та затверджено наказом від 10.08.2015р. № 60 -Од інструкції з
охорони праці, з них 14 інструкцій . котрі стосуються безпосереднього виконання даних вилів
робіт. Інструкції з охорони праці № 1/67 та № 1/74 при роботі на висоті та при роботах із
Назва інструкції

1.

2.

Номер
інструкції
Інструкція з охорони праці «Під час виконанні робіт на
№ 1/81
висоті з використанням спеціальних страхувальних
засобів»
№ 1/41
Інструкція з охорони праці «для слюсаря-електрика»

3.

Інструкція з охорони праці «Під час виконання робіт із
застосуванням переносних драбин і стрем'янок»;

№ 1/67

4.

Інструкція
з
охорони
праці
«для
електрогазозварювал ьника»;
Інструкція з охорони праці «для штукатура».
Інструкція з охорони праці «при заміні скла на рухомому
складі».
Інструкція з охорони праці «Для електромонтера лінійних
споруджень зв'язку»
Інструкція з охорони праці «газозварювальника»

№ 1/2

5.
6.
7.
8.

№ 7/12
№ 2/49
№6/16
№ 1/3

9.

Інструкція з охорони праці «для радіотехніка»

№ 1/15

10.

Інструкція з охорони праці «для муляра».

№7/1

Номер наказу, дата
затвердження
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 18,27.03.2017
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
З

Інструкція з охорони праці «При виконані робіт на
№ 1/74
№ 60 — Од від
висоті».
10.08.2015р.
Інструкція з охорони праці “для столяра”
№ 1/10
№ 60 — Од від
12.
Інструкція з охорони праці “для малярів по фарбуванню
№3/31
10.08.2015р.
13.
тролейбусів”
№ 60 — Од від
Інструкція з охорони праці “для малярів по фарбуванню
№2/5
10.08.2015р.
14.
трамваів ”
Запобіжні пояси, переносні драбини та стрем'янки періодично проходять випробовування
відповідальними по підрозділам підприємства.
Всі
працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними
засобами
інттивілуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного
договору між адміністрацією і робітниками КП”ВТК”. Роботи по обслуговуванню
електроустаткування, миттю вікон, заміні скла, що виконуються на висоті понад 1.3 метра
виконуються за допомогою переносних драбин, стрем’янок та запобіжних поясів, захисних касок,
окулярів.
Перелік (кількість) приставних драбин, стрем’янок, запобіжних поясів по підприємству, які
застосовуються при виконанні робіт на висоті (таблиця №1). та засоби індивідуального захисту, які
застосовуються при виконанні таких робіт (таблиця №2):
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Таблиця №1

№
п/п

Кількість
(шт.)

Найменування

1.

Драбини металеві до 5м.

6

2.

Драбина металева 6 м

1

3.
4.

Драбини дерев'янінні до 16
5м
3
Стрем’янка 2м.

5.

Запобіжні пояси

2

6.

Запобіжні пояси

2

Протокол,
випробування,
огляду
Протокол № 26 від
25.12.2016р.
Протокол № 26 від
26.01.2017р.

Огляди, випробування (дата)
огляд
випробування
25.12.2016р.

25.12.2017р.

26.01.2017р.

26.01.2018р.

Протокол № 2 від
24.10.2017р

24.10.2017р

24.04.2018р

Протокол №27 від
25.12.2016р.
Протокол №21 від
25.06.2017р.
Протокол № 1 від
12.07.2017р.

25.12.2016р.

25.12.2017р.

25.06.2017р.

25.12.2017р.

12.07.2017р.

12.01.2018р.

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

Комбінізон х/б або костюм
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Куртка х/б на утеп. підкл.
Брюки х/б на утепл. підкл.
Валянки або ногавиці
Калоші

Слюсар
по
ремонту
Комбінізон х/б або костюм
р/с,слюсар, столяр
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Куртка х/б на утеп. підкл.
Брюки х/б на утепл. підкл.
Каска захисна
Підшоломник

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

Захисні окуляри
Валянки або ногавиці
Калоші
Комбінізон х/б або костюм
Чоботи кирзові
Електрогазозварювальник,
слюсар (прихватник), який Рукавиці брезентові
працює
із Куртка х/б на утеп. підкл.
Брюки х/б на утепл. підкл.
електрогазозварювальВалянки або ногавиці
ником
Калоші
захисні окуляри

Муляр-штукатур,
маляр, тракторист

1 шт.
1 пара
1 пара
1 шт.
1 пара
1 пара
1 шт.
1 шт.
1 пара
1 пара
1 шт.

Комбінізон х/б або костюм

1шт.

Куртка х/б на утеп. підкл.

1шт

Чоботи кирзові

1 пара

Рукавиці брезентові

1 пара

Брюки х/б на утепл. підкл.
Валянки або ногавиці
Калоші

1шт.
1 пара
1 пара

КГГ’ВТК” забезпечене засобами колективного захисту: діелектричними килимами, рукавицями.
касками захисними, нтитками захисними, окулярами, знаками безпеки, захисними заземленнями.
пристроями автоматичного відключення всі підрозділи забезпечені необхідною кількістю.
Працівники підприємства також отримують мийні засоби. КГГ’ВТК” забезпечене нормативноправовою. матеріально-технічною базою, навчально-методичною літературою.
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 60.1-3.01-04 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та
інших засобів індивідуального захисту працівникам залізничного транспорту України».
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».
8. НПАОП 0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями».
9. НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
10. НПАОП 40.0-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

