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технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Комунальне підприємство «Бар-благоустрій»
Банської міської ради

23000

Вінницька обл., м.Бар, вул. Героїв Майдану, № 18

ЄДРПОУ 37572331,

КВЕД 43,22

Начальник______ Калашнік Володимир Петрович
(04341) 2-32-79, Факс (04341) 2-32-79 Е-таі1:Ьаг Ь1а£ои8Ігіу@икг.пе(
КП «Бар-благоустрій», м. Бар, вул.. Героїв Майдану, № 18
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» Банської 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,12 «Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів» Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
затвердженого ПКМУ № 48 від 07 лютого 2018р.
Всього 4 робочих зони і 4 працівники, на які існує підвищений ризик виникнення
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- 4 робочих зон

- 3 працівники (пічник, чистильник димоходів)

- 4 робочих зон

- 1 працівники (начальник вимірювальної дільниці)

Наказом № 27 від 05 лютого 2018 року підприємством КП «Бар-благоустрій»
Барської міської ради була створена вимірювальна дільниця з обстеження
ремонту і чищення димарів та вентиляційних каналів в житлових та громадських
будинках в відповідності з вимогами «Правил безпеки систем газопостачання»
НПАОП 0.00-1.76-15. Для забезпечення повноцінної роботи вимірювальна
дільниця була забезпечена переліком засобів вимірювального обладнання:
1) Лінійка металева - свідоцтво про повірку законодавчо регульованого
засобу вимірювальної техніки № 200/222 від 14.02.2018р. За результатами
повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки відповідає вимогам
ДСТУ ГОСТ 427:2009.
2) Рулетка вимірювальна металева - свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого засобу вимірювальної техніки № 200/221 від 04.02.2014 р.
За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
відповідає вимогам ДСТУ 4179-2003.
3) Штангенциркуль ШЦ-1-150 - свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого засобу вимірювальної техніки № 200/607 від 11.04.2014 р.
За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
відповідає вимогам експлуатаційних документів виробника.
4) Термометр - паспорт № 47 від 08.02.2018р. - придатний.
5) Індикатор витрати і тяги ИРиТ-4 - свідоцтво про повірку законодавчо
регульованого засобу вимірювальної техніки № 39-1-8/0448 від 23.04.2017
р. За результатами повірки встановлено, що засіб вимірювальної техніки
відповідає
вимогам
«керівництво
з
експлуатаційних
ИРиТ4.00.00.РЄ.п.3.4Методика повірки.
Дане вимірювальне обладнання пройшло повірку в ДП «Укрметртестстандарт» та ДП «Вінницястандартметрологія» про що свідчать видані
ними свідоцтва та паспорти».
.Також працівники ДП «Вінницястандартметрологія» була проведена
оцінка системи керування вимірювання на підтвердження технічної
компетентності вимірювальної дільниці КП «Бар-благоустрій» у
відповідності до вимог ДСТУ 180 10012:2005 «Система керування
вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального
обладнання».
На підтвердження технічної компетентності вимірювальної дільниці з
обстеження, ремонту і чищення димарів, повітропроводів КП «Барблагоустрій» Барської міської ради державним підприємством ДП
«Вінницястандартметрологія» видано «Свідоцтво про атестацію дільниці»
за №ПУ-0009/18 від 02.03.2018р., якого термін дії до 01.03.2021 року.
Роботи з обстеження ремонту і чищення димарів, повітропроводів
виконуються в підрозділах комунального підприємства КП «Барблагоустрій», яке знаходиться за адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул.
Героїв Майдану, № 18.

Будівля майстерні автотракторної техніки, матеріального складу, що
знаходиться за адресою: м. Бар, вул. М.Кривоноса, № 68, № 71 та
житлових будинків м. Бар, які знаходяться на балансі КП «Барблагоустрій» в кількості 2244 квартир.
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.);
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.).
Список працівників, які мають виконувати обстеження, ремонт і чищення
димарів і повітропроводів в житлових та громадських будинках визначаються
наказом по підприємстві, в якому вказані працівники, які мають кваліфікацію
пічниа, чистильника димоходів та пройшли навчання і перевірку знань охорони
праці в учбовому закладі, який має дозвіл на проведення навчання та перевірку
знань і допускає робітників до виконання робіт
На даний час на підприємстві підготовлено 3-й працівника за професіями (
пічник, чистильник димоходів) з присвоєнням кваліфікаційного 4 розряду в ДГ1
Навчально-виробничому комбінаті ТОВ «Да-Допомога» Жомір А.В. (посвідчення
№ 68; № 71; Ласюк І.В. (посвідчення № 69,№ 72) ; Банасько О.Ю. (посвідчення
№ 70, № 73), (Протокол № 15, № 16 від 28 лютого 2018 р.), а також провели
навчання та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки,
пожежної безпеки, ПБСГ, Правил охорони праці під час виконання робіт на
висоті, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями,
ПБЕЕС II гр. в ДП Навчально-виробничому комбінаті ТОВ «Да-Допомога»
(відповідно посвідчення № 45, № 46, № 47 (Протокол №74 від 22 лютого 2018
року).
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 21.05.2007 р.
З працівниками, які виконують роботи по обстеженню ремонту і чищення
димарів, повітропроводів проводяться: вступний, первинний, повторний (не
рідше 1 разу в 3 місяці), позаплановий та 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 структурному підрозділі вимірювальної
дільниці
підприємства.
Усі
журнали
інструктажів
номеруються,
прошнуровуються та скріплюються печаткою.
Відповідно до ст. 13 України « про охорону праці» розроблено та введено в
дію наказами від 05 грудня 2017 р. № 186 «Положення про службу охорони
праці», а від 08 грудня 2017 року № 191 «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 6 інструкцій, які
стосуються безпосереднього виконання даних видів робіт.
Перелік надається:
Номер наказу,дата
Номер інструкції
Назва інструкції
№
затвердження
п/п
№23
№ 195 від
Про заходи пожежної безпеки
1.
15.12.2017р.
на об’єктах підприємства.
№ 195 від
Для роботи із застосуванням
№25
2.
15.12.2017р.
переносних
драбин
та
драбинок
№33
№ 195 від
Для пічника
3.
15.12.2017р.
№ 29
№ 195 від
4.
Для муляра
15.12.2017р.
№ 34
Під час виконання робіт на
№ 195 від
5.
15.12.2017р.
висоті
№ 42
№ 38 від
При
виконанні
робіт
з
6.
26.02.2018р.
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.
Найменування
кількість
Огляди, випробування
№
Протокол
п/п
Випробування,
огляд
випробування
огляду
1
Фал рятувальний
Протокол №14 26.10.2017р. 26.10.2017р.
№ 000883
1
від
2 Шнур 12м (12мм)
1
26.10.2017р.
■
№ 000885
3 Пояс лямковий
1
Протокол №05 24.01.2018р. 24.01.2018р.
від
2ПЛ-К
№ 801048
24.01.2018р.
4 Пояс лямковий
1
2ПЛ-К
№ 801033

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

Професія (посада)
Пічник,
димоходів

Назва 313

чистильник Костюм х/б
Чоботи кирзові
Рукавиці брезентові
Каска
Взимку: куртка утеплена

Кількість на рік
1
1
1 в місяць
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 0.00-1.15-07.
13. «Правила безпеки системи газопостачання» НПАОП 0.00-1.20-98.
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.
21. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві.
Виконання вимірювань, розрахунок та контроль точності геометричних
параметрів ДСТУ-НБВ. 1.3-1:2009.
22. Охрана природи. Атмосфера. Метод определения скорости ти расхода
газопьілевьіх потоков, отходящих от стационарньїх источников
загрязнения ГОСТ 17.2.4.06-90.
23. Охрана природьі. Атмосфера. Методи определения давлення и
температурні газопьілевьіх потоков, отходящих от стационарньїх
источников загрязнения ГОСТ 17.2.4.07-90.
24. Громадські будинки і споруди ДБН В 2.2-9-99.
25. Житлові будинки. Основні положення ДБН В 2.2-15-2005.
26. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди.
Газопостачання ДБН В 2.5-20-2001.
27. Опалення, вентиляція та кондиціювання ДБН В 2.5-67:2013.
28. Положення про технічне обслуговування внутрішньо будинкових систем
газопостачання житлових будинків громадських будівель, підприємств
побутового та комунального призначення:Наказ Державної акціонерної
холдингової компанії»Укргаз» від 30.07.1997р. №35, Зареєст. В Мінюст
України 02.10.1997р. за № 451/2255.
29. Индикатор расхода и тяги ИРиТ-4. Руководство по експлуатации ИРИТ
3.00.00РЗ.

рюваннн у

