
ДЕКЛАРАЦІЯ

в і^ ^ р ^ д н ^ ^ і^ ^ р іа д ^ ^ о -т е х н іч н о ї бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Д нілротеплоенерго»_____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Дніпропетровської обласної ради_________________________________________________________________

49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Феодосіївська. будинок 7. ________
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 30982775. М асалов Михайло Вікторович, тел. (052) 47-02-13.____________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

________________________________ e-mail: okp tep lo@ gm ail.com _____________________________________
адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Феодосіївська. будинок 7.____________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради____________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третій
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:________ відсутня__________________

(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і__________ відсутня__________
(дата проведення аудиту)

Я, Масалов М ихайло В ікто р о ви ч ___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи -  підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогс 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких роб 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткувані
підвищеної небезпеки: роботи , що ви к о н у ю т ься  на висоті пон ад  1,3 метра____________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць -  40. на яких існує ризик виникнення травм 5: кількість будівель 6 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд

кількість структурних підрозділів -  4.___________________________________________________________
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: генеральний директор Масалов Михайло Вікторович пройшов у КП «Навчальн 
курсовий комбінат» ДОР навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці 
об'ємі загального к у р с у  «Охорона праці», а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з пита 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол і 
22.04.2016 №  79, посвідчення №  161949).

mailto:okpteplo@gmail.com


перевірки знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Панфілов Антон Юрійович. головний інженер
Члени комісії: Солодовніков Сергій Максимович - начальник цеху

Василенко Ірина Анатоліївна - старший майстер
Плеханова Ольга Павлівна - інженер з охорони праці

пройшли у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР навчання законів та нормативно-правови: 
актів з охорони праці, а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони прац 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсів: «Охорона праці 
(протокол від 13.06.2016 №  110, посвідчення №  162582. протокол від 17.12.2018 №  40С 
посвідчення №  007811: протокол від 17.12.2018 №  400. посвідчення №  007810; протокол ві,
17.12.2018 № 299/4.2/2018) та «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті 
(протокол від 26.12.2018 № 409а, посвідчення №  007893; протокол від 21.12.2018 № 40 
посвідчення №  007899; посвідчення №  007898; протокол від 26.12.2018 № 409а посвідченн 
№007892).
Відповідальними за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечне виконання робі 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
на висоті призначено:
- цех підготовки виробництва- начальника цеха Солодовнікова Сергія Максимовича;
- котельні - старшого м ай стр а-В аси л ен к о  Ірину Анатоліївну наказом від 21.12.2018 №  166/1. яі 
пройшли у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР навчання законів та нормативно-правови 
актів з охорони праці, а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони праї 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсів: «Охорона праці 
(протокол від 17.12.2018 №  400. посвідчення №  007811 та посвідчення №  007810) та «Прави: 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 21.12.2018 №  409. посвідчення 1 
007899 та посвідчення №  007898).
Наказом №  119 від 17.09.2007 р. Створено службу охорони праці у складі одного чоловік 

Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці,

вбезпеки-інженер__________з__________охорони__________праці__________ Плеханова__________Ольї
Павлівна.___________________________________________________________________________________
Робітники КП «Дніпротеплоенерго» ДОР що виконують роботи на висоті пройшли навчання 
перевірку знань в Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбіна' 
Дніпропетровської обласної ради протокол від 21.12.2018 № 409 Слюсар з ремонту 
обслуговуванню котельних та пило підготовчих цехів Усенко Сергій Павлович протокол в
21.12.2018 №  409. посвідчення №  007902; Шеремет Вадим Григорович .посвідчення №00790 
Слюсар з ремонту та обслуговування теплових мереж Слюсаренко Юрій Михайлови 
посвідчення № 007905 ; Мирний Андрій Леонідович, посвідчення № 007895;Лихацький Серг 
Миколайович протокол від, посвідчення №007896 ; Шаповал Андрій Павлови 
посвідчення№007897 ; Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткувані 
Слівко Андрій Валерійович протокол від 26.12.2018 № 409а посвідчення №007903; Слюс 
КВПіА Сокол Артем Миколайович, посвідчення №007904.
Наказом підприємства від 03.03.2017 №033/1 розроблені та введені в дію інструкції з охорони 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
праці, в тому числі інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №  19,_________
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, які використовуються

експлуатаційної документації, 
під час виконання декларованих робіт. Стрем 'янка металева, інвентарний №  0120229 -  
одиниця; стрем 'янка металева 3,7 м, інвентарний №  0120589 -  1 одиниця; драбина 3x11 
інвентарний №  0122164 -  1 одиниця; клещи М 8 2108 А інвентарний №  0120768 - І одиниі 
драбина універсальна інвентарний №  0120022 -  1 одиниця; набір гаєчних ключів інвентарний 
0122244 -1  одиниця; набір викруток інвентарний № 0122598 -  Іодиниця. Акт випробування і
10.09.2018 №  7 комісією КП «Дніпротеплоенерго» ДОР.
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами_____________

засобів індивідуального захисту, 
індивідуального захисту в повному обсязі: костюм бавовняний, черевики, окуляри з а х т  
відкриті, каска захисна з підшоломником згідно НІІАОП 0.00-4.01.08 «Положення про поря; 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засоба



стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт.
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд.

В КП «Дніпротеплоенерго» ДОР розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення пр< 
систему управління охороною праці» (наказ від 24.09.2013 №  140/1), «Положення про порядо 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 24.09.2013 ^  
140/1), Перелік робіт п ідвищеної небезпеки на КП «Дніпротеплоенерго» ДОР (наказ ві.
17.12.2018 №  162/2).____________
В КП «Дніпротеплоенерго» ДОР ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питан 
охорони праці»; «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Ж урна 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструкцій з охороні 
праці», «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці», «Журнал протоколів перевірки знан 
з питань охорони праці», «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів т 
пристроїв», «Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт з підвищеноь 
небезпекою».
Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:_________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, 
в КП «Дніпротеплоенерго» ДОР» є затверджені програми проведення навчання та перевірки

навчально-методичного забезпечення) 
знань з питань охорони праці, білети з перевірки знань з питань охорони праці. В кабінет:

навчально-методичного забезпечення) 
охорони праці проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці, якиї 
оснащений ком п’ютерною  та організаційною технікою, наглядними посібниками, плакатами 
питань промислової безпеки та охорони праці. Працівники підприємства забезпечені 
нормативно-правовими актами з охорони праці в повному обсязі.

№  з/п Код. позначення документа Найменування нормативно-правового документа
1 Постанова ВРУ від 

14.10.1992 № 26 9 5 -Х ІІ
Закон України «Про охорону праці»

2 ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві.

3 Н П А О П  0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
4 Постанова К М У  від 

26.11.2011 №  1107
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

5 Постанова К М У  від 
07.02.2018 № 4 7

«Про внесення змін до Постанов КМ У від 25.08.2010 
№  2 2 5 і а і * 2 6 . 10.2011 №  1107»

6 Н П А О П  0.00-4.12-05 ^ ^ н й ^ ^ д ^ Ж З '^ і н я  про порядок проведення навчання і 
у^іс^евірічП -яі’аи і т  ані, охорони праці

7
У ?

НП АО П 0.00-1.15-07
(  1 ^

/7  л ______ і---- ^

*‘«'ҐІравила охорони праці під час виконання робіт на
В И < Щ І»

(підпйс) 

«03» січня 2019 р.

■ ^> «5-Х

*2^ ДНІПРО > 
ЛЯОЕНЕРГО ^'±3 т І

М.В. Масалов 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання в Головному управлінь
р .»  «№ _

Примітки: 1. Фізична особа -  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки тг 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, як 
через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про ш 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


