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Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Згідно з п.З та додатком 1 до Порядку і правил проведення обов’язкового
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка
може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на
яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного
характеру, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1788 від
16.11.2002 року страхування не здійснюється, оскільки відсутні об’єкти підвищеної
небезпеки.
Інформація проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводилась.

Я, Калашнік Володимир Петрович, начальник комунального
підприємства «Бар-благоустрій» Барської міської ради
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки.
Додаток 6 п.6 «Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра». Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
затвердженого ПКМУ № 48 від 07 лютого 2018 р.
Кількість робочих зон всього - 7 з 14 працівників, на яких існує підвищений ризик
виникнення ;£равм, а саме:
/
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

хід.

4 робочих зон - З працівники (пічник, чистильник димоходів)
7 робочих зон - 2 працівники (покрівельник)
7 робочих зон - 1 працівник (електрогазозварник)
7 робочих зон - 1 працівник (будівельник)
6 робочих зон - 1 працівник (електрик)
6 робочих зон - 1 працівник (електрик-електромонтер)
6 робочих зон - 1 працівник (електрослюсар з ремонту устаткування)
1 працівник ( електромонтажник з освітлення та
6 робочих зон
освітлювальних мереж)
7 робочих зон - 3 працівника ( робітники з благоустрою )
Роботи підвищеної небезпеки, які виконуються на висоті понад 1,3 метра з
підмостків, драбин і стрем’янок, а також із застосуванням спеціальних засобів у
відповідності з вимогами «Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 при ремонті електроустаткування на повітряних
лініях електропередач, обстеженні димових і вентиляційних каналів в житлових
будинках, кронування дерев та інші роботи.
Вище вказані роботи виконуються в підрозділах комунального
підприємства «Бар-благоустрій», яке знаходиться за адресою: Вінницька обл., м.
Бар, вул. Героїв Майдану, буд. № 18.
Характеристика будівель:
Адміністративна будівля. Одноповерхова. Висота приміщення - 3,1 метра.
Площа основи адміністративної будівлі - 275 м .
Будівля гаража і складу, площа основи - 24 м . Висота будівлі - 4,5 м .
Будівлі майстерні автотракторної техніки, що знаходиться за адресою м. Бар,
вул. М.Кривоноса, № 68. Одноповерхова. Площа основи - 933 м2, висота
будівель до 6,3м.
Будівлі матеріального складу, пилорами і авто гаражів, що знаходяться за
адресою: вул. М.Кривоноса, № 71. Площа основи - 499 м2,висота будівель-4,2 м.
Інші відомості:
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе
начальник
комунального
підприємства
«Бар-благоустрій»
Калашнік
Володимир Петрович, який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих
актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки «Правила охорони
праці на автомобільному транспорті» в Барському коледжі транспорту та
будівництва НТУ.( Посвідчення № 13-11/17-14,протокол № 014 від 22.11.2017 р.)
Відповідальним за стан охорони праці по підприємству наказом № 186 від
05.12.2017 року призначено Суконнік Миколу Олександровича - інженера з
охорони праці, який пройшов навчання та перевірку знань з наступних
дисциплін:
Закон України «про охорону праці, Правил безпеки систем газопостачання,
Правила пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум), Правила охорони
праці на автомобільному транспорті в Барському коледжі транспорту та

будівництва НТУ (посвідчення № 016.10/17-012 (протокол № 012 від 04.10.2017
р.) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів IV кв. гр. до
1000В, ПББЕ посудин, що працюють під тиском «Правил охорони праці під час
виконання робіт на висоті, Правила безпечної роботи з інструментом та
пристроями в Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ -( посвідчення
№ 186.04/17-010, протокол № 010 від 04.04.2017р.).
Наказом від 26.02.2018 р. № 40 призначено осіб, відповідальних за
організацію і безпечне виконання робіт на висоті по підрозділам підприємства:
В цілому по підприємству - на в. о. головного інженера Омельчука Валерія
Віталійовича, який пройшов навчання в Барському коледжі транспорту та
будівництва НТУ (посвідчення № 175.04/17-010, протокол № 010 від
04.04.2017р.);
По житловому фонду - на майстру жилфонду Кащенко Петра Івановича, який
пройшов навчання в Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ
(посвідчення № 187.04/17-010, протокол № 010 від 04.04.2017р.);
По вимірювальній дільниці - на майстра Козак Віталія Олеговича, який
пройшов навчання в ДП Навчально-виробничий комбінат ТОВ «Да-Допомога»
(посвідчення № 66-7-18, протокол № 66 від 21.02.2018р.);
По майстерні автотранспортної техніки та полігону ТПВ - - на в. о. головного
інженера Омельчука Валерія Віталійовича, який пройшов навчання в
Барському коледжі транспорту та будівництва НТУ (посвідчення № 175.04/17010, протокол № 010 від 04.04.2017р.);
По дільниці з благоустрою міста - на майстра з благоустрою Юркову Аллу
Анатоліївна, яка пройшла навчання в Барському коледжі транспорту та
будівництва НТУ (посвідчення № 49-11/17-15, протокол № 015 від 22.11.2017р.);
При виконанні робіт на повітряній лінії електропередач на енергетика Маніту
Руслана Анатолійовича, який пройшов навчання в Барському коледжі
транспорту та будівництва НТУ (посвідчення № 81-01/18-17, протокол № 017 від
31.01.2018р.).
Наказом від 12.01.2018 р. 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:
Голова комісії: Калашнік В.П. - начальник підприємства.
Члени комісії: Омельчук В.В. - в.о. головного інженера;
Суконнік М.О. - інженер з ОП;
Маніта Р.О.
- енергетик;
Оржеховський М.Е. - уповноважений від трудового
колективу, з охорони праці та пожежної безпеки навчання пройшов в Барському

коледжі
транспорту та будівництва НТУ (посвідчення № 185.04/17-010,
протокол № 010 від 04.04.2017 р.)
Відповідальними за виконання вимог нормативних актів по охороні праці по
виробничим дільницям призначені керівники підрозділів (наказ № 186 від
04.12.2017 р.)
Навчання при виконанні робіт на висоті більше ніж 1,3 метри з
використовуванням
драбин,
стрем’янок,
підмостків
та
спеціальних
страхувальних засобів працівники в кількості 14 чоловік, пройшли в учбових
закладах (які мають дозволи на проведення навчання та перевірку знань).
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.
З працівниками, які виконують роботи на висоті понад 1,3 метра проводяться:
вступний, первинний, повторний (не рідше 1 разу в 3 місяці) позаплановий і
цільовий інструктажі з питань охорони праці.
Результати вступного інструктажу реєструються в «Журналі реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці». Результати проведення
первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів реєструються
в «Журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»,
які в свою чергу оформляються в кожному структурному підрозділі
підприємства. Усі журнали інструктажів номеруються, прошнуровуються та
скріплюються печаткою.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» розроблено та
введено в дію Наказом від 05.12.2017 р. № 186 «Положення про службу охорони
праці КП «Бар-благоустрій», а наказом № 191 від 08.12.2017 р. «Положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».
На підприємстві розроблено та затверджено наказами від 15.12.2017 р. № 195 і
від 26.02.2018 р. № 38 інструкції з охорони праці, з них 16 інструкцій, які
стосуються безпосереднього виконання даних видів робіт. Інструкції з охорони
праці № 25 та № 34 при роботі на висоті із застосуванням переносних драбин,
стрем’янок і спеціальних страхувальних засобів (запобіжних поясів, рятувальних
фалів).
Перелік надається:
№
Назва інструкції
№
№ наказу
п/п
інструкції
Дата
затвердження
1.
Інструкція з охорони праці(ОП) «для
№6
№ 195
електрика»
. Від
15.12.2017р.
2. Інструкція з ОП «Для електрозварника»
№8
№ 195
Від
15.12.2017р.

3.

Інструкція з ОП «При обрізанні крон дерев»

№ 13

4

№ 19

6

Інструкція з охорони праці «Під час робіт з
ручним електрифікованим інструментом»
Інструкція з охорони праці «Для роботи із
застосуванням переносних драбин та
драбинок»
Інструкція з охорони праці «Для муляра»

№ 29

7

Інструкція з охорони праці «Для штукатура»

№ 30

8

Інструкція з ОП «Для покрівельника»

№31

9

Інструкція з ОП «Для столяра»

№ 32

10

Інструкція з ОП «Для пічника»

№ 33

11

Інструкція з ОП «Під час виконання робіт на
висоті»
Інструкція з ОП «Для електрогазозварника»

№ 34

5

12

№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
1’5.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.

№ 25

№ 37

.

№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 195 від
15.12.2017р.
№ 38 від
26.02.2018р.

№ 38
Інструкція з ОП «Для електромонтажника по
. освітленню та освітлювальних мереж»
№ 39
14 Інструкція з ОП «Для електрослюсаря з
ремонту електроустаткування»
№ 40
15 Інструкція з ОП «Для електрикаелектромонтера»
№ 42
16 Інструкція з ОП «При виконанні робіт з
обстеження димових та вентиляційних
каналів»
Перелік (кількість) представних драбин, стрем’янок, запобіжних поясів,
фалів по підприємству, які застосовуються при виконанні робіт на висоті.
_ ______________ Устаткування підвищеної небезпеки._________________
Огляди, випробування
кількість
Найменування
Протокол
№
Випробування,
п/п
огляд
випробування
огляду
1
Фал рятувальний
Протокол №14 26.10.2017р. 26.10.2017р.
1
№ 000883
від
1
2 Шнур 12м (12мм)
26.10.2017р.
№ 000885
1
Протокол №05 24.01.2018р. 24.01.2018р.
3 Пояс лямковий
2ПЛ-К
від
№ 801048
24.01.2018р.
1
4 Пояс лямковий
2ПЛ-К
№ 801033
13

5

6

Драбина металева
6м
№ 0001
Стремянка 6 сх.
Верх. Сход.-1,2м
№ 0002

1

1

Протокол № 1 07.03.2018р.
від
07.03.2018
Протокол № 2 07.03.2018
від
07.03.2018р.

07,03.2018р.

07.03.2018р.

Всі працівники підприємства своєчасно забезпечуються необхідними
засобами індивідуального та колективного захисту згідно «Типових галузевих
норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту робочих та службовців житлово-комунального
господарства», затверджені наказом № 1389 від 10.12.2012 року МНС України,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2012 р. з № 2217/22529 та
вимог Колективного договору між адміністрацією та робітниками КП «Барблагоустрій».
Перелік засобів індивідуального захисту, спецодягу і спецвзуття, яким
забезпечуються працівники: (дані приведені в таблиці на одного працівника)
№
п/п
1

2

3

Професія (посада)
Електрозварник,
електрогазозварник

Будівельник,
Покрівельник,
Пічник,
Чистильник димоходів,
Робітники 3
благоустрою міста
Електрик,
Електромонтер,
Електромонтажник

Назва 313

Кількість на рік

Костюм для зварника
Рукавиці зварника
Каска
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Щиток захисний
Рукавиці діелектричні
Взимку: куртка утеплена
Костюм х/б
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Каски
Взимку: куртка утеплена

1
2
До зносу
До зносу
До зносу
Чергові
Чергові
36 міс.
1
1
1 в місяць
До зносу
36 міс.

Костюм х/б
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Окуляри захисні закриті
Рукавиці діелектричні
Калоші діелектричні
Каска
Взимку: куртка утеплена

1
1
6 пар
До зносу
Чергові
Чергові
До зносу
36 міс.

Нормативно-правова база та навчально-методичне забезпечення:
1.
2.
3.
4.

Конституція України.
Кодекс Законів України про працю.
Закон України «Про охорону праці».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання».
5. Постанова КМУ від 07.02.2018 р. № 48 «Про внесення змін до Постанови
КМУ від 25.08.2010 р. № 725 і від 26.10.2011 р. № 1107 «Про затвердження
порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та
експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки»
6. Закон України «Про пожежну безпеку».
7. «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04.
8. «Типове положення про розробку інструкцій з ОП» НПАОП 0.00-4.15-98.
9. «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з
питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12.05.
10. «Положення про систему управління охорони праці» (СУОП).
11. «Правила пожежної безпеки в Україні» НАПБА 01.001—2004.
12. «Правила ОП під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1 Л 5-07.
13. «Правила безпеки системи газопостачання» НПАОП 0.00-1.20798.
14. «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями. НПАОП 0.001.30-01.
15. «Правила будови і безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
НПАОП 40.1-1.21-98.
16. Норми безкоштовного забезпечення спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівникам
загальних професій різних галузей промисловості НПАОП 00.0-3.07-09.
17. Про видачу мила на підприємствах НПАОП 0.00-3.06-22.
18. Система стандартів безпеки праці.
19. Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском НПАОП 0.00-1.07-94.
20.Інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з
переміщення вантажів кранами НПАОП 0.00-5.06-94.

