Додаток 8
до Порядку
[акції постанови Кабінету Міністрів Уіфаїни
від 7 лютого 2018 р. N 48)
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ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
/<£?.

Відомості про роботодавця
Комунальне підприємство «Віннииький обласний молодіжний центр праиі».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

21001.Віннииька обл.. м.Вінниия. вул. 50-оіччя Перемоги, будинок Т.осЬіс 230.
місцезнаходжен ня,

код е П Р П О У 34886970.
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Гоодійчук Петро Петрович, тел. 067-3697187.
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,телефаксу,

Е-т аіІ: Ьо88(а>росІгоЬпо.сот.иа
адреса електронної пошти;)

Роботи будуть виконуватись згідно договорів з замовниками в м.Вінниия та
Вінницькій області_____________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

. .^

Інформація
про
наявність
дЬг^вору
страхування
цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди: згідно додатка 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
санітарноепідеміологічного характеру перед третіми особами, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002р. № 1788. КП «ВОМЦП»
страхування не проводить
_________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
(дата проведення аудиту)

Я.

Г ордійчук Петро Пет рович. директор К П «ВОМиП».
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

ЦІЄЮ декларацією лідтверджую відповідність матеріально-технічної бази та
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки

^

3/^,

1.Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті
понад 1.3 метра (п.б додатку б до Порядку(в редакції постанови Кабінету міністрів України
від 7 лютого 2018 року №48);

Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм:
-Монтажник будівельний 1робоче місце(1чол.);
-Монтажник санітарно-технічного устаткування 1робоче місце(1чол.);
-Електромонтажник з кабельних мереж 1робоче місце(1чол.);
-Лицювальник-плиточник 1робоче місце(1чол.);
-Бетоняр 1робоче місце(1чол.);
ІНШІ ВІДОМОСТІ

Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність по
підприємству за стан охорони праці покладається на директора Гордійчука
П.П., який пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з
охорони праці: П Б Е Е С -ІІІ кв.гр. до 1000В - Витяг з протоколу № 19-О П від 07
серпня 2018р.виданий Вінницьким навчально-курсовим комбінатом ЖКГ.
Гоиненко Валерій Іванович - головний інженер К П «ВОМЦП» наказом
№ О П 7 від 08.08.2018р. призначений відповідальним за безпечне виконання
робіт на висоті по підприємству- пройшов навчання і виявив потрібні
знання законодавчих актів з охорони праці; П Б Е Е С -ІІІ кв.гр. до 1000В ;
Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями.
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. Д Б Н А .3.2-2-2009
Охорона праці і промислова безпека у будівництві - Витяг з протоколу
№ 19-О П від 07 серпня 2018р.виданий Вінницьким навчально-курсовим
комбінатом ЖКГ.
На підприємстві створена та функціонує служба охорони праці,
затверджено інструкції з охорони праці, затверджено положення та
програми з охорони праці, проведено навчання та перевірку знань з питань
охорони праці посадовим особам та працівникам, регулярно проводяться
інструктажі з питань охорони праці, ведуться відповідні журнали:
Наказом №Б13 від 20.10.2017о затверджені Посадові інспірУкиїІ
Наказом № ОП2 від 20.10.2017р. затверджено Положення про службу охорони поаиі
Наказом № ОПЗ від 20. 10.2017 р . створена служба охорони поаш та призначено інженера з
охорони поаиі.
Наказом № ОП4 від 20.10.2017р. призначена постійно діюча комісія по перевірці знань з
питань охорони поаиі.
Наказом № ОП5 від 24.10.2017о затверджений порядок проведення навчання, інструктажів
і перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки.
Наказом № ОП6 від 25.10.2017О затверджено Положення про порядок забезпечення
поаиівників спвиодягом, спеивзуттям та засобами індивідуального захисту.
Наказом № ОП7 від 25.10.2017о затверджено Порядок проведення медичних оглядів
робітників.
Наказом № ОП9 від 25.10.2017о затверджено перелік поосЬесій ообітникв. які повинні
проходити стажування до початку самостійної роботи.
Наказом № ОП10 від 25.10.2017р затверджено перелік робіт, на виконання яких необхідно
видавати наояд-допуск.
Наказом № О П 11 від 25.10.2017о призначено особу. відповідальну за
електрогосподарство- головний інженер Гоиненко В. І.
Наказом № ОП12 від 25.10.2017р призначено особу, відповідальну за облік та видачу
запобіжних поясів- головний інженер Гоиненко В. І.
Наказом № ОП13 від 25.10.2017о призначено особу, відповідальну за безпечну
експлуатацію робочих настилів- головний інженер Гоиненко В. І. »
Наказом № ОП14 від 25.10.2017р призначено особу, відповідальну за облік, зберігання та
видачу спецодягу, спеивзуття , засобів індивідуального захисту- головний інженер
Гоиненко В. І.
Наказом № ОП8 від 25.10.2017р затверджені та введені в дію інструкції з охорони поаиі
(згідно переліку}.

-Інструкцій №1 пооведеня вступного інструктажу з охорони поаиі:
- Інструкція з охорони поаиі № 5 для електромонтажника з кабельних мереж:
Інструкція з охорони праці №6 для монтажника санітаоно-технічного устаткування:
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■Інструкція з охорони праці № 7 для лицювальника -плиточника:
■Інструкція з охорони праці № 8 для бетоняра:
■Інструкція з охорони праці №9 для монтажника будівельного:
Інструкція з охорони праиі № 28 при виконанні робіт пов’язаних з підійманням на висоту:
Інструкція з охорони праці №29 при роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок:
Інструкція №33 по наданню першої долікарняної допомоги:
Інструкція N934 щодо дій працівників на випадок винникнення надзвичайної ситуації.

Проходження навчання і перевірки знань з питань охорони поаиі:
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань інструкцій з
охорони праці відповідних професій. Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил охорони праці під час роботи з
інструментами і пристроями. Правил охорони праці під час виконання робіт на
в и с о т і- витяг з протоколу № 12-Р від 06 серпня 2018р. виданий Вінницьким
навчально-курсовим комбінатом ЖКГ.

На підприємстві заведені і ведуться журнали:
-реєстрації вступного інструктажу з охорони поиі:
-реєстрації інструктажів з охорони поиі на робочому місці:
-реєстрації та обпіку видачі інструкцій з охорони поаиі:
-обліку видачі наоядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
-обліку та зберігання засобів захисту:
-приймання та огляду риштувань та помостів:.,. .
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-обліку, перевірки та випробування допоміжного, обладнання.

Працівники, робота яких пов’я зана з небезпечними та шкідливими умовами поаиі. що можуть
негативно вплинути на організм людини, інформуються під розпис про наявність на робочих
місцях небезпечних та шкідливих виробничих Факторів.
Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд.
Працівники забезпечені спецодягом, спеивзуттям та засобами індивідуального захисту.

Ремонтні, монтажні та будівельні роботи, що виконуються на висоті понад
1,3 метра виконуються за. допомогою пристроїв - приставних драбин,
риштувань пересувних збірно-розбірних будівельних, типу ПСП, запобіжних та
рятувальних поясів, які у встановлені терміни проходять випробування та
огляди, перед їх застосуванням.
Н а підприємстві наявні паспорти та сертифікати на зазначені пристрої.

Перелік (кількість) приставнш драбин, рятувальних та
Найменування

запобіжних поясів, які

Кількість Протокол огляду, Огляд, випробування(дата)
(шт.)
випробування
Огляд
випробування
Приставні драбини 3 м
2
№1 від 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018
Риштування пересувні збірно1
М І від 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018
розбірні будівельні, ПСП
Запобіжні пояси
5
М І від 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018
Рятувальні пояси
5
М І від 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018
Лази
1
М І від 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018
Фал рятувальний
5
М І від 22.06.2018 22.06.2018 22.06.2018

Перелік засобів індивідуального захисту, які застосовуються при виконанні робіт на висоті:
Назва 313
Кількість
Посада
Костюм бавовняний
Електромонтажник
1шт.
3 кабельних мереж
Черевики шкіряні
Іпара
Захисна каска
1шт.
Жилет сигнальний
1шт.
Респіратор
1шт.
Окуляри захисні
1шт.
Напівчоботи утеплені
Іпара
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
1шт.
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
1шт.
Рукавиці комбіновані
Іпара
Діелектричні рукавички
Іпара
Сумка монтерська
1шт.
Діелектричні боти
Іпара
Діелектричний гумовий килимок
1шт.
Інструмент з ізольованим покриттям
5шт.
Монтажник
Костюм бавовняний
1шт.
санітарноЧеревики шкіряні
Іпара
технічного
Рукавиці комбіновані
Іпара
устаткування
Фартух брезентовий
1шт.
Захисна каска
1шт.
Респіратор
1шт.
Окуляри захисні
1шт.
Лицювальник
Костюм бавовняний
1шт.
плиточник
Черевики шкіряні
Іпара
Рукавиці комбіновані
Іпара
Захисна каска
1шт.
Респіратор
1шт.
Окуляри захисні
1шт.
Напівчоботи утеплені
1шт.
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
1шт.
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
1шт.
Бетоняр
Костюм брезентовий
1шт.
Черевики шкіряні
Іпара
Захисна каска
1шт.
Окуляри захисні
1шт.
Респіратор
1шт.
Напівчоботи утеплені
1шт.
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
1шт.
Чоботи гумові
Іпара
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
1шт.
Рукавиці комбіновані
Іпара
Костюм брезентовий
Монтажник
1шт.
будівельний
Черевики шкіряні на неслизькій подошві
Іпара
Рукавиці 3 наладонниками із вінілісшкіри
Іпара
Жилет сигнальний
1шт.
Респіратор
1шт.
Окуляри захисні
1шт.
Захисна каска
1шт.
Напівчоботи утеплені
Іпара
Брюки бавовняні на утеплювальній прокладці
1шт.
Куртка бавовняна на утеплювальній прокладці
1шт.

Нормативно-правова база
1.Конституція України.
2. Кодекс законів про працю.
3. Закон України «Про охорону праці».
4.Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від
нещасного випдку на виробницві та професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності».
З.Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.Постанова КМУ від 30.11.2011р.№1232
6. Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Постанова КМУ від 26.10.2011р.
№1107.
7. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 0.00-1.15-07.
8. Правила охорони праці під час роботи з інструментами і пристрями. НПАОП 0.00-1.7113.
Я.Правила безпечної експлуатації електоустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98.
ІО.Правила технічноїої експлуатації електоустановок споживачів.
11.Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН А.3.2-2-2009.
12. Перелік робіт з підвищеною небезпекою. НПАОП 0.00-2.01-05.
13. Типове положення про службу охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04.
14. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства. НПАОП 0.004.09-07.
15. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці. НПАОП0.00-4.12-05.
16. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з
питань охорони праці.НПАОП 0.00-4.11-07.
17. Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
18. Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей-промисловостію.
НПАОП0.00-3.07-09.
...
'
19. Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.07-01.
20. Правила пожежної безпеки в Україні. НАПБ А.01.001-2014.
21. Положення згідно затвердженого переліку.
22.1нструкції згідно затвердженого п^еліку.

П.П. Гордійчук
(ініціали та прізвище)

ОУсерпйя 2018
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’
територіальному органі Держпраці
20^

ння у

0. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надЗ^==адв5^ ^ ^а обробку
персональних даних з

метою забезпечення

виконання

вимог Порядку

видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від
його прийняття та

повідомили

про це

відповідному органу державної

податкової служби і мають відмітку в паспорті".

