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 ЄД РП О У код виду діяльності

Виконавчий комітет Вінницької міської ради у м. Вінниця, вул. Хмельнпьке шосе № 29. код
ЄДРПОУ - 03327925 . КВЕД - 2010. генеральний директор Луценко Михайло Петрович .
згідно з КВЕД, прізвищ е, ім'я та по батькові керівника; для фізичної 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 ф ізичними 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-та іі: к р .у іп Ц ц @ £ т а і 1. с о т
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:
експлуатація ковальсько-пресового устаткування ( молот ковочньїй пневматический зав.№ 33574
найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки, їх марка, номер партії, дата

1986 СССР:молот ковочньїй пневматический зав.№ 11276 1980 СССР: винтовой пресс с
виготовлення, країна походж ення, які виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих

дугостаторньїм приводом усилием 100 т.с. Ф1730А зав Л» 216 1982 СССР: пресс гидравличний 40
місць, в тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць

тонний 2135-1М зав.№ 705 1971 СССР: Ножницьі кривошипньїе листовьіе с наклонньїм ножом
структурних підрозділів)

НД3318Г зав. № 1235 1981 СССР: молот ковочньїй пневматический ма 4129А зав.№ 33574 1986
СССР Ножнипьі вьісечньїе Н4518 зав. № 671 1979 СССР: Ножницьі кривошипньїе листовьіе Н-3118
зав. № — 1981 СССР: Винтовой пресс с дугостаторньїм приводом усилием 100 т.с. Ф1730А зав. №
—_ 1982 СССР: однокривошипний наклоняемьш пресс К-2322 зав. № 1988 1966 СССР: молот
ковочньїй пневматический зав.№ 1235 1980 СССР: молот ковочньїй пневматический зав.№ 675
1974 СССР: Ножницьі кривошипньїе листовне с наклонньїм ножом 3318 зав. № 1235 1980 СССР:
пресс гидравлический П 445 зав.№ 7 1958 УССР:
пресс гидравлический зав.№ — 1990 швейцаркя: пресс гидравлический дг 2432 А зав.№ 3035-90
1990 СССР: пресс гидравлический 2001 УССР: листогиб И1330 зав.№ 240 1986 УССР:)
Всього 21 робоче місце 42 працівника:
4 робочих місця - 3 працівника (коваль),
17 робочих місць - 39 працівників (слюсар-ремонтник);
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.
ВІННИЦЬКА М ІСЬКА РАД 4
Будівля котельні - площа основи 102,04м висота будівлі 5.0м
Центр адміністративних даеяуі
Адміністративна будівля трамвайного депо, що знаходить ся.;, за адресою вул.
складається з трьох поверхів, площа основи 300.0м. висота будірлі 1О.бмя пмінктпятор
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Адміністративна будівля тролейбусного депо, що знаходиться за адресою вул. Магістрапька 98
складається з трьох поверхів, площа основи 309.96м. висота будівля 10.6м.

Інші відомості:
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе генеральний директор
комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія» Луценко Михайло Петрович . який
пройтттов 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 транспортг.''П равила охорони праці при роботі та пристроями”. ”Правила безпеки
газопостачання”. ”ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників”.” ПБіБЕ
кранів”, в Вінницькому навчально-курсовому ком бінаті. посвідчення № 31-ОП/2Р (протокол № 31ОП від 8.11.2016 р .)
(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, нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Наказом генерального директора № 30-Од від 30. 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’У’Правила охорони праці при роботі та пристроями’У’ПБіБЕ посудин, що
працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників”.” ПБіБЕ кранів”.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’У’Правила безпеки газопостачання”.”ПБіБЕ
посудин, що працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників’У’Правила охорони праці при роботі та
пристроями’У’ПБіБЕ кранів”,в Вінницькому навчально-курсовому комбінаті . посвідчення №
100/02 (протокол № 100 від 12.04.2016р.): 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 охорони праці на міському електротранспорті”. “Правила охорони праці на
автомобільному транспорті’У’Правила безпеки газопостачання’У’Правила охорони праці при роботі
та пристроями’У’ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском”. “ПБіБЕ підйомників”.” ПБіБЕ
кранів”.в Вінницькому навчально-курсовому ком бінаті.
Наказом від 18.03.2017р. № 18-Од призначено осіб, відповідальних за організацію і безпечне
виконання робіт на ковальсько-пресувальному обладнанні 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 Зуфального Л.М. (посвідчення № Р5-ОП/25. протокол №
05-РП від 9.03.2017.); на майстра Папугу В.А. (посвідчення № Об-ОП/ОІ. протокол № Об-ОП від
9.03.2017.); на майстра Дем'яна В.В. (посвідчення № Р5-ОП/15. протокол № Р5-ОП від
9.03.2017р.); на майстра Заболотного В.Щ посвідчення № Р5-ОП/19. протокол № 05-РП від
9.03.2017 р .);
по трамвайному депо - на майстра Шемловського Ю.Я. (посвідчення № 18-ОГ1-4Р. протокол №
18-ОП від 13.10.2015р.); на начальника 1ШР Мельника П.І. (посвідчення № 0 5 -Р П /П . протокол
№ 05-РП від 9.03.2017р.);на майстра Глухова В.О. (посвідчення № 18-ОГІ-40. протокол № 1.8ОП від 13.10.2015р.)
по службі колії - на начальника служби Редька А.В. (посвідчення № Р5-ОП/14. протокол № 05Р П від 09.03.2017р.):
які пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, правил роботи з
інструментом і пристроями, гігієна праці, надання першої допомоги потерпілим.
електробезпеки, пожежної безпеки, в Вінницькому навчально-курсовому комбінаті.
Наказом від 3.03.2017 № 18-Од створено постійно діючу комісію по організації навчання та
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перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, експлуатації
устаткування підвищеної небезпеки в складі осіб, які атестовані на даний час:
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.
Список працівників, які мають право виконання робіт на ковальско-пресовому обладнанні,
визначаються наказом по підприємству, в цьому наказі вказані працівники, які пройшли навчання і
перевірку знань з питань охорони праці 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 праці 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 6 інструкцій . котрі стосуються безпосереднього виконання даних видів
робіт. Перелік надається:
Назва інструкції
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Інструкція з охорони праці «при виконанні робіт коваля»
Інструкція з охорони праці «для працюючих
гильотнних ножицях»
Інструкція з охорони праці «при роботі на пресах»;

на

Інструкція з охорони праці «для працюючих на
комбінованих пресс-ножицях»;
Інструкція з охорони праці «при роботі на згинальному
верстаті».
Інструкція з охорони праці “для слюсаря-ремонтника”

Номер
інструкції
№ 1/9
№ 1/16
№ 1/21
№ 1/30
№ 1/66
№ 2 /6

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.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.
№ 60 — Од від
10.08.2015р.

Всі
працівники
підприємства
своєчасно
забезпечуються
необхідними
засобами
індивідуального та колективного захисту згідно встановлених норм та вимог Колективного
договору між адміністрацією і робітниками КП “ВТК”.

З

Таблиця №1 (данні приведені в таблиці на одного працівника)

Слюсар по
р/с,слюсар

ремонту

1 шт.

Комбінізон х/б або костюм
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові

Коваль на молотах і
пресах

Куртка х/б на утеп. підкл.
Брюки х/б на утепл. підкл.
Каска захисна
Підшоломник
Захисні окуляри
Костюм х/б з вогнезах. пропиткою
Черевики шкіряні з металевим носком:
Окуляри захисні
Фартух брез. з нагрудн.
Респіратор

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

КГГВТК” забезпечене засобами колективного захисту: діелектричними килимами, рукавицями.
касками захисними, щитками захисними, окулярами, знаками безпеки, захисними заземленнями.
пристроями автоматичного відключення всі підрозділи забезпечені необхідною кількістю.
Працівники підприємства також отримують мийні засоби. ЮТ’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 прані».
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) мяттшн
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».
й директор КП «Вінницька транспортна компанія»
посада
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