(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ВІННИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО-10556 »_________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

21034, м. Вінниця, вул. Сергєєва-Ценського,14, код ЄДРПОУ 05482268, КВЕД 49.41
Дмитрук Андрій Валентинович, 0432-27-39-08, аір.5екгеі(а)зтаі1.сот
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я,___Дмитрук Андрій Валинтинович________________________________ ___________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
ЦІЄЮ декларацією

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання
таких робіт підвищеної небезпеки : Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
(п.6. дод.6 Порядку )електрик 1 робоче місце (1 чоловік) ,3варювальніроботи (п19.
дод. 6 Порядку )електрогазозварники 1 робочих місця (5 чоловік) .
Кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення
травм:
кількість робочих місць-3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-2.
Кількість будівель та споруд:
На території АТП розташовані будівлі: адміністративного корпусу площею 712 м2,
виробничого корпусу ремонтного цеху площею 2777 м2 (ТО-1), виробничого боксу (ТО2), виробничого боксу (ТО-3), виробниче приміщення для проведення електрогазозварник
робіт, виробничої майстерні площею 638 м2.
Інші відомості:
На підприємстві розроблені: Положення про службу охорони праці; Положення про
систему управління охороною праці; Положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці, затверджені наказом № 29/1 від 07.10.2013р.;
Затверджений Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці,
на яких забороняється застосування праці жінок.
Жінки не залучаються до підіймання і переміщення речей вага, яких перевищує
встановлені для них граничні норми.
Для інвалідів створюються умови праці, відповідно до медичних висновків.
Наказом № ЗО від 01.08.2016р. затверджені та введені інструкції з охорони праці
по видам робіт та спеціальностям.
Працівники Товариства працюють згідно посадових інструкцій, інструкцій з
охорони праці, виробничих інструкцій. На Товаристві ведуться журнали з охорони праці.
Наказом № 21 від 01.10.2013р. створено службу з ОП. Керівником служби з
охорони праці призначено заст. директора з безпеки та охорони праці Крикуна В.О.;

Вхід,

Р)? /(’

Св.

Наказом № 33 від 10.08.2015р. створено постійно-діючу комісію з перевірки знань
з питань охорони праці:
голова комісії: директор Дмитрук А.В.,
члени комісії: заст. директора з безпеки та охорони праці Крикун В.О.;
головний інженер Топольніцький К.О.;
інженер Огороднік І.М.;
начальник ремонтної майстерні Шевчук Г.О.
Наказом № 39 від 20.09.2012р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства головного інженера Топольніцького К.О.
Заступником відповідального за електрогосподарство призначено електрика
Мороза П.І.
Наказом № 50/1 від 15.05.2018р. надано право видачі нарядів-допусків на
проведення вогневих робіт, на виконання робіт з підвищеною небезпекою - начальнику
ремонтної майстерні Шевчуку Г.О.
Наказом № 50 від 15.05.2018р. призначено: відповідального за здійснення нагляду
за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів і пристроїв та за
безпечне виконання вантажно-розвантажувальних робіт з підвищеною небезпекою начальника ремонтної майстерні Шевчука Г.О.;
відповідальним за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства,
за безпечне проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - головного
інженера Топольніцького К.О.
На час його відсутності, відповідальним за електрогосподарство - електрика
Мороза П.І.;
відповідальним за безпечне проведення електрозварювальних, газополум’яних
робіт за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання для газополум’яної обробки
металу - начальника ремонтної майстерні Шевчука Г.О.
На час його відсутності, відповідальним - начальника автоколони Огородніка
І.М.;
відповідальним за справний стан та безпечну дію посудин, що «працюють під
тиском та по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин, що працюють під
тиском - начальника ремонтної майстерні Шевчука Г.О.
На час відсз^гності, призначено відповідальним - начальника автоколони
Огородніка І.М.
Керівник та відповідальні особи пройпши навчання та перевірку знань з питань
охорони праці в Навчальних закладах, а саме:
директор Дмитрук А.В. із: Законодавства України з охорони праці; ПБЕЕС (IV
кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з інструментом та
пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт
(НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного
навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП
0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчальнокурсового комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на
автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/25 від 27.08.2015р., видане «Вінницький
обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв’язку,
побутового обслуговування та торгівлі»);
заст. директора Крикун В.О. із: Законодавства України з охорони праці; ПБЕЕС
(IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з інструментом
та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажно-розвантажувальних робіт
(НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р. Вінницького обласного

навчально-курсового комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП
0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчальнокурсового комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на
автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/26 від 27.08.2015р., видане «Вінницький
обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв’язку,
побутового обслуговування та торгівлі»);
головний інженер Топольніцький К.О. із: Законодавства України з охорони
праці; ПОП під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під
час вантажно-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від
10.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсового комбінату житловокомунального господарства); ПБЕЕС (V кв.гр. допуску до і понад 1000 В) (НПАОП 40.11.21-98) (Прот. № 05-ОП від 26.02.2018р. Вінницького обласного навчально-курсового
комбінату житлово-комунального господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ
посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р. Вінницького обласного навчально-курсового
комбінату житлово-комунального господарства); Правил охорони праці на
автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/27 від 27.08.2015р., видане «Вінницький
обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ, будівництва, енергетики, зв’язку,
побутового обслуговування та торгівлі»);
начальник автоколони Огороднік І.М. із; Законодавства України з охорони
праці; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р.
Вінницького обласного
навчально-курсового
комбінату житлово-комунальногогосподарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314^від 23.05.2018р.
Вінницького обласного
навчально-курсового
комбінату житлово-комунального
господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/29
від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ,
будівництва, енергетики, зв’язку, побутового обслуговування та торгівлі»);
начальник рем. майстерні Шевчук Г.О. із: Законодавства України з охорони
праці; ПБЕЕС (IV кв.гр. допуску до 1000 В) (НПАОП 40.1-1.21-98); ПОП під час роботи з
інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13); ПОП під час вантажнорозвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15) (Прот. № 19-ОП від 10.05.2018р.
Вінницького обласного
навчально-курсового
комбінату житлово-комунального
господарства); ПБСГ (НПАОП 0.00-1.76-15); ПБіБЕ посудин, що працюють під тиском
(НПАОП 0.00-1.59-87); Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (Прот. № 314 від 23.05.2018р.
Вінницького обласного
навчально-курсового
комбінату житлово-комунального
господарства); Правил охорони праці на автомобільному транспорті (Посв. № 11-ОП/28
від 27.08.2015р., видане «Вінницький обласний навчально-курсовий комбінат ЖКГ,
будівництва, енергетики, зв’язку, побутового обслуговування та торгівлі»).
Робітники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли спеціальне
навчання в спеціалізованих навчальних комбінатах та перевірку знань з питань охорони
праці, а саме:
електрозварник (третього розряду): Ковальчук Г.І. (Свідоцтво № 1275 від
28.07.1996р., видане Вінницьким учбово-курсовим комбінатом);

газозварювальник (третього розряду); Гридзь В.А. (Свідоцтво №75 від
25.02.1997р., видане Вінницьким учбово-курсовим комбінатом);
електрогазозварник: Жмеренюк В.П. (третього розряду) (Свідоцтво №
5085 видане 23.12.1975р. Білоцерківською автодорожньою школою);
- електрогазозварник (другого розряду) Михальський О.В. (Диплом К17№
057439 виданий 30.06.2017р., Вищим художнім професійно-технічним училищем № 5
м. Вінниці);
- електрогазозварник (другого розряду) Пукало Ю.М. (Посв. № 65.13 видане
09.06.2005р. НВК «Атрідес») - пройшли повторну перевірку знань та виявили необхідні
знання з питань ОП 02.01.2018р. прот. № 13 ПДК підприємства (111 кв. гр. з
електробезпеки до 1000 В).
електрик Мороз П.І. - V гр. до і понад 1000В, посвідчення №2.06-Р від
26.02.18 р., остання перевірка знань з питань ОП - протокол Вінницького ОНК ЖКГ № 06Р від 26.02.18 р.; ПОП роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; кваліфікація
технік-електрик, диплом АТ №674958 від 01.03.79 р. Вінницького політехнікуму;
При укладені трудового договору працівників під розписку інформують про умови
праці, наявність на робочому місці небезцечних та щкідливих виробничих факторів, які
ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я, а також про права працівників на
пільги та компенсації за роботу в таких умовах (згідно колективного договору);
працівникам зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, а також
на роботах, що пов’язані із забрудненням або тих що здійснюються в несприятливих
температурних умовах, видають безоплатно, відповідно до норм, спеціальний одяг,
спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту за рахунок підприємства.
Посада
електрик

електрогазозварник

Назва 313
Штанга ізолююча для накладання заземлення
Килим гумовий діелектричний 500x500
Діелектричні боти
Гумові діелектричні рукавиці
Переносне заземлення
Костюм х/б
Куртка ватна
Штани ватні
Чоботи робочі
Черевики
Жилети сигнальні
Каска захисна
Окуляри захисні
Рукавиці х/б
Костюм зварника
Маска зварника
Щиток зварника захисний лицьовий
Черевики
Краги зварника брезентові
Рукавиці х/б
Чоботи робочі
Окуляри захисні

Кількість
2
2
2
3 пари
2
1
1
1
1
1
2
2
1
1
5
5
5
5 пар
5 пар
5 пар
5 пар
5

При роботах, що виконуються на висоті понад 1,3 метра застосовуються
приставна драбина та стрем’янка, які в установлений термін пройшли випробування та
огляд перед застосуванням.

Найменування
Приставна драбина 5м.

К-ть
(шт.)
1

Стрем’янка

1

Запобіжний пояс

2

Огляди, випробування (дата)
Протокол
випробування, огляду
Протокол №1 від 05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
Протокол №1 від
05.06.2018
05.06.2018
05.06.2018
Протокол №1 від
05.06.2018

05.06.2018

05.06.2018

Організовано проведення за кошти підприємства обов’язкових медичних оглядів
працівників зайнятих на важких роботах, а також пов’язаних із шкідливими умовами
праці.
Проведена атестація робочих місць.
Устаткування, обладнання та пристрої, що використовуються при проведені
заявлених робіт заводського виконання, має паспорта заводів-виробників та інструкції по
експлуатації, знаходиться в технічно справному стані.

____А.В. Дмитрук_
(ініціали та прізвище)

Деклар.
органі Держи

Примітки:

у журналі обліку суб'єктів господарювання у
2 0 )^ р.
________

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обро0
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на вй(ВнвиМщйб1рййШ№
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, уста¥^й®^н)^» шдВЙціен^
ач>
небезпеки.
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