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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

\  / і  \  т

Відомості про роботодавця Д П  «Зах ідтеплоенерго»  КП  «Д н іпротеп лоенерго»  Д О Р»
(для юридичної особи: найм енуваїтя іоридичноїособи ,

49005. м. Д ніпро, вул. Ф еодосіївська. будинок 7 .
місцезнаходження,

код Є Д РП О У  38974619 , Ц ар ік  Ю рій О лександрович, тел. 744-19-14,________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

____________________________ e-mail: okpteplo@gmail.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 Україна м. Дніпро, вул. Феодосіївська. будинок 7.________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_______________ Д П «Зах ідтеп лоен ерго»К П «Д н іп ротеп лоен ерго»Д О Р »___________________
( машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
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 рац і__________ відсутня___________

(дата проведення аудиту)

Я. Ц арік  Ю рій  О лександрови ч_____________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи -  підприємця) 
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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки: а саме
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В_____________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

кількість робочих місць -  33. на яких існує ризик виникнення травм -  6; кількість будівель -  4 
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: директор Царік Юрій Олександрович пройшов у КП «Навчально-курсовий 
комбінат» ДОР, навчання Законів України «Про охорону праці» «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування» «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів (протокол від 25.06.2018 № 150, посвідчення № 002757). 
Відповідальним за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечне виконання робіт 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
на висоті призначено майстра дільниці Бабіча Валерія Віталійовича наказом від 23.01.2019 №006, 
який пройшов у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР навчання з «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті» (протокол від 26.12.2018 № 409а. посвідчення № 007888).
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Відповідальним за безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 
1000В, призначено провідного інженера - енергетика Шкіля Юрія Григоровича наказом від 
23.01.2019 №008. який пройшо у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР) навчання з «Правил
безпечної експлуатації елнктричних установок споживачів»___________________________________
«Правил електрозахисних засобів» Правил експлуатації електрозахисних засобів»__Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки__ в
Україні».__________________ ______________________ ___________________________________ _________
Інженер з охорони праці 1 категорії - Коваленко Дар я Олександрівна- відповідальна за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявність служби охорони праці, 
пройшла у КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР. навчання Законів України «Про охорону 
праці» «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» «Про об'єкти підвищеної 
небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (протокол від 17.12.2018 
№400. посвідчення № 007816).
Слюсарі з ремонту устаткування котельних та пилопідготовчик цехів ДП «Західтеплоенерго» КП 
«Дніпротеплоенерго» ДОР» пройшли навчання та перевірку знань в КП «Навчально-курсовий 
комбінат» ДОР з «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від
26.12.2018 №409а. Щ етина Олександр Михайлович - посвідчення № 007891. протокол від
21.12.2018 № 409 М еньшов Анатолій Васильойвич посвідчення № 409, Соколенко Федір 
Григорович посвідчення № 007914; протокол від 21.12.2018 № 409а Киричку Ігорю Григоровичу 
№007890;).
Наказом № 023 від 23.05.2018 розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці, в тому 
числі інструкція з охорон праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування № 11; інструкція з охорони праці при роботі з ручним електрифікованим 
інструментом № 12; інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 20.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, які використовуються__

експлуатаційної документації,
під час виконання декларованих робіт. Стрем'янка металева 2 м, інвентарний № 0120075/1 -  1 
одиниця; Акт випробування від 10.09.2018 № 01 комісією ДП «Західтеплоенерго»—КД 
«Дніпротеплонерго» ДОР», пояс лямковий /2ПЛ/(2), інвентарний №0120783 — 1 одиниця, пояс 
страховика, інвентарний № 0120062 — 1 одиниця. Акт випробування від 11.09.2018 № 02 комісією 
ДП «Західтеплоенерго» КП «Дніпротеплонерго»ДОР», набір гаєчних ключів інвентарний 
№0120075 -  1 одиниця . набір викруток «УАТО» інвентарний № 0120184 -  1 одиниця, 
діелектричний килимок інвентарний №0121297/1 - 2 одиниці, діелектричні__ рукавиці
інвентарний №0121272/1.____________ ___________________ __________________________ ____________
Всі робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами__

засобів індивідуального захисту,
індивідуального захисту в повному обсязі; костюм бавовняний, черевики,_окуляри—захисні
відкриті, каска захисна з підшоломником згідно Положення про порядок_забезпечення
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами_індивідуального
захисту, затверджене наказом №059/1 від 22.09.2017 р.. що використовуються за призначенням,
зберігаються у технічному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт.____________
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходять медичний огляд,

В ДП «Західтеплопнерго»КП «Дніпротеплонерго»ДОР» розроблені, затверджені та введені в
дію; «Положення про систему управління охороною праці», «Положення__про__порядок
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 22.09.2017 № 059/1}, 
«Положення про службу охорони праці на підприємстві» (наказ від 22.09.2017 №059/1), Перелік 
робіт підвищеної небезпеки на ДП «Західтеплоенерго»КП «Дніпротеплоенерго»ДОР» (наказ від
23.01.2019 № 012).___________
В ДП «Західтеплоенерго » КП «Дніпротеплоенерго» ДОР» ведуться: «Журнал реєстрації
вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Журнал реєстрації_інструктажів—з—питань
пожежної безпеки». «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони пращ», «Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці». «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці», 
«Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці», «Журнал обліку та огляду



такелажних засобів, механізмів та пристроїв». «Журнал реєстрації наряд-допусків на проведені 
робіт з підвищеною небезпекою».
Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
В кабінеті охорони праці ДП «Західтеплоенерго»КЛ «Дніпротеплоенерго»ДОР» проводять* 
інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці, який оснащений комп’ютерно 
та організаційною технікою, наглядними посібниками, плакатами з питань промислової безпеї 
та охорони праці. Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовими актами 
охорони праці в повному обсязі.

Перелік нормативно-правової документації

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

14.10.1992 № 2695-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 НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
4 Постанова КМУ від 

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

5 Постанова КМУ від 
07.02.2018 № 4 7

«Про внесення змін до Постанов КМУ від 25.08.2010 
№ 725 і від 26.10.2011 № 1107»

6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці

7 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»

8 НПАОП 0.00-6.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт

Ю.О. Царік 
(ініціали та прізвище)

«2* угого 2019 р.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання в Головному управлінь 
Держпраці у Дніпропетровській області « н ^ ^ 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 ті 
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 ц< 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


