
-М 4̂€іЧШ
ДЕКЛАРАЦІЯ ^  -

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 

Комунальне підприємство «ЖИЛСЕРВІС -2» Дніпровської міської рагти_____________
(для ЮРИДИЧНОЇ особи: найменування юридичної особи.

49000. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро, вулиця Володимира Мономаха. будинок 10
Код ЄДРПОУ 32350310_____________________________________________________
Директор: Бурчак Олександр Костянтинович_______________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

тел. 099-621-97-26. e-mail:32350310p@,qmail.com______________________

,mv ..ослуг

телефаксу, 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;
Житловий Фонд КП«ЖИЛСЕРВІС-2»ДМР.та згідно поговорів піяряяів_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно вілпткодування наслілків можливої ніколи
______Відсутній_________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -----------------------------

(дата проведення аудиту)
Я. Бурчак Олександр Костянтинович.
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра:
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партп, дата виготовлення, країна походження, які



виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць - 9 в тому числі тих, на яких існує пілвитттений ризик 
виникнення травм -4
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
Офісне приміщення за адресою 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,вулиця 
Володимира Мономаха, будинок 10, а також 5 дільниць які заходяться за адресою:
- Дільниця Шеченківського району м. Дніпро.вул.Запорізьке шосе буд.68
- Дільниця Соборного району м. Дніпро. Крутогірний спуск буд.9
- Дільниця Чечелівського району м. Дніпро. вул.Театральна.буд.5
- Дільниця Центрального району м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницькогобуд.88А
- Дільниця Новокодацького району м. Дніпро, вул.Набережна Заводська буд.91Б

і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор Бурчак O.K.. пройшов навчання «загальний курс з охорони праці». Законів 
України «Про охорону праці».«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти підвищеної безпеки» в КП «Навчально -  курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань законів та нормативних актів з 
охорони прані в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№361 від 04.12.2017 р .
Головний інженер Морозюк О.П.. заступник директора Майдан А.Д.. начальник 

виробничого віляілу Поліщук B.C.. начальник дільниці Василевський А.В.. начальник 
дільниці Черемашенцев С.А.. старший майстер Ченакал М.В.. пройшли навчання 
«загальний курс з охорони прац»і. Законів України «Про охорону праці».«Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної безпеки» 
в КП «Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку 
знань законів та нормативних актів з охорони праці в Головному управлінні Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол № 59 від 23.03.12.2017 р.
Начальник дільниці Янов П.В.. старіїтий майстер Вовк М.А.. старший майстер Скорік 

В.Д.. стяртттий майстер Богачов Г.А. пройшли навчання «загальний курс з охорони прац»і. 
Законів України «Про охорону праці».«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування». «Про об’єкти пілвищеної безпеки» в КП «Навчально -  курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань законів та нормативних актів з 
охорони праці в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
№226 від 27.08.2018 р.
Головний інженер Морозюк о п.. старший майстер Скорік В.Д.. старший майстер Вовк 
М.Д. пройшли навчання в КП «Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», протокол № 361 від 19.11.2018 р.
Начальник дільнит^і Василевський А.В.. начальник дільниці Мелешко Л.В.. начальник 

дільниці Черемашенцев С.А., старший майстер Ченакал М.В..пройшли навчання в КП 
«Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони прапі піл час виконання робіт на висоті», протокол № 18 
від 26.01.2018р.
Головний інженер Морозюк О.П.. начальник виробничого відділу Поліщук B.C. (5 група з 
електробезпеки до та вище 1000 В) начальник дільниці Черемашенцев С.А.(4 група 
електробезпеки до 1000 В) пройшли навчання в КП «Навчально -  курсовий комбінат»



Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС. ПБЕЕС. ППБ. ПЕЕЗ.ПУЕ. 
(НПАОП40.1-1.21-98: НПАОП 40.1.32-01: НПАОП 40.1 -1.07-01: НАПБА.01.001 -14  ̂
Протокол № 151 від 21.05.2019 р.

Начальник дільниці Мелешко Л.В.. старший майстер Ченакал М.В. ( З та 4 група з 
електробезпеки до 1000 В) пройшли навчання в КП «Навчально -  курсовий комбінат» 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управчіння 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС.ПБЕЕС. ППБ. ПЕЕЗ. 
ПУЕ.ШПАОП40.1-1.21-98: НПАОП 40.1.32-01: НПАОП 40.1 -1.07-01: НАПБА.01.001-14^ 
Протокол № 17від 23.01.2019 р.
Старший майстер Скорік В.Д.. старший майстер Вовк М.Д. (З група електробезпеки до 
100 В) пройшли навчання в КП «Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської 
обласної ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно ПТЕЕС.ПБЕЕС. ППБ. ПЕЕЗ. ПУЕ.(НПАОП40.1-1.21- 
98: НПАОП 40.1.32-01: НПАОП 40.1-1.07-01 :НАПБА.01.001-141 П р о т о к о л  № 335 віл
25.10.2018 р .

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Наказом по підприємству № 16 від 02.01.2019 р. призначені відповідальні особи, за 

безпечне виконання роботи на висоті понад 1.3 метри з правом видачі наряд допусків: 
начальника дільниці Василевського А.В.. начальника дільниці Черемашенпева С.А.. 
старшого майстра: Скоріка В.Д.. Ченакала М.В.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказом від 27.12.2016 р. № 33-К про перегляд служби охорони праці та призначення 
особи, відповідальної за охорону праці інженера з охорони праці спеціаліста 1 категорії 
Сапонова В.О., «загальний курс з охорони праці» пройшов в КП «Навчально -  курсовий 
комбінат» Дніпропетровської обласної ради а перевірку знань законів та нормативних 
актів з охорони праці в Головному управлінні Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол № 59 від 23.03.2017р.:
- пройшов навчання в КП «Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно ПТЕЕС.ПБЕЕС. ППБ. ПЕЕЗ. ПУЕ.ШПАОП40.1-1.21-98: НПАОП 40.1.32- 
01: НПАОП 40.1-1.07-01: НАПБА.01.001-141 п р о т о к о л  №  З від 24.01.2017 р. (4 група з 
електробезпеки до та више ІОООВ):
- пройшов навчання в КП «Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».протокол № 361 від 19.11.2018р .
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом № 20 від 02.01.2019 р. на підприємстві КП «ЖИЛСЕРВІС -  2» ДМР 
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі:
Голова комісії -  головний інженер Морозюк.О.П.
Члени комісії:
- інженер з ОП Сапонов В.О.
- начальник ВВ Поліщук B.C.
- голова ПК Швець О.М

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та



у

На пілприємстві наказом від 02.01.2019р. №11 розроблені, затверджені та введені в дію 
інструкції з ОХОРОНИ праці в тому числі «ІНСТРУКЦІЯ з надання долікарської медичної 
допомоги». «Інструкція з ОХОРОНИ праці №7«Під час виконання робіт на висоті». 
«Інструкція під час роботи з ручним електрифікованим інструментом». «Інструкція для 
покрівельника». «Інструкція для електромонтера».
Тексти ІНСТРУКЦІЙ є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. Інструкції 

по Фо р м і  і з м іс т у  відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
ІНСТРУКЦІЙ з ОХОРОНИ праці».

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
Працівники пілприємства проходять навчання.перевірку знань та інструктажі з питань 
охорони праці у віттповілності до «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці на КП «ЖИЛСЕРВІС -2» ДМР».
Навчання пройшли в КП «Навчально -  курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної 
ради а перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».
Покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів: Богдан І.Г. 
(перевірку знань з правил охорони праці під час виконання робіт на висоті пройшов
27.03.2019 р. ПРОТОКОЛ № 86): Коновальчук Ю.С. (перевірку знань з правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті пройшов 27.03.2019 р. протокол № 86 ); Яловий 
О.В. (перевірку знань з правил о х о р о н и  праці під час виконання робіт на висоті пройшов
27.03.2019 р. протокол № 86'): Колесніков О.М. (перевірку знань з правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті пройшов 27.03.2019 р. протокол № 86):
Покрівельники рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів: Богдан І.Г. 
Коновальчук Ю.С. Яловий О.В Колесніков О.М. ( 2 група з електробезпеки до 1000 В) 
пройшли навчання згідно ПТЕЕС.ПБЕЕС. ППБ. ПЕЕЗ. ПУЕ.(НПАОП40.1-1.21-98: 
НПАОП 40.1.32-01: НПАОП 40.1-1.07-01: НАПБА.01.001-14.Протокол № 17 від
23.01.2019 р.
Навчання з питань охорони праці працівники підприємства проходять в КП «Навчально -  
курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, а перевірку знань комісією ГУ 
Держпраці У Дніпропетровській області.
З працівниками підприємства проводяться інструктажі з питань охорони праці, шо 
підтверджуються відмітками записами в журналах реєстрації інструктажів. На 
підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань ОХОРОНИ праці, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці, журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві, журнал 
реєстрації ІНСТРУКЦІЙ з о х о р о н и  праці.журнал обліку перевірки знань з техніки безпеки у 
персонала з г р у п о ю  №1 за правилами електробезпеки, журнал обліку робіт що 
виконуються за нарядами та розпорядженнями.
Під час виконання робіт з застосуванням електроінструменту робітниками 
ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ наступний електроінструмент: кутова шліф машина МАКІТА (дата 
останнього випробування та перевірки 21.01.2019 p.. протокол № 38). дриль МАКІТА 
(дата останнього випробування та перевірки 21.01.2019 p.. протокол № 39). кутова шліф 
цяггткнд (дата останнього випробування та перевірки 21.01.2019р.. протокол № 39>. 
лобзик (дата останнього випробування та перевірки 21.01.2019 p.. протокол № 40). 
перфоратор МАКІТА (дата останнього випробування та перевірки 21.01.2019 p.. протокол 
№41).
В наявності експлуатаційна документація: паспорти та інструкції з експлуатації. 
П р а ц ів н и к и  пі лприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
засобами індивідуального захисту згідно «Нормам безоплатної видачі спеціального одягу.



спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово -  
комунального господарства» НПАОП 0.00-3.18-13.
Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно- 
справному стані з проведенням технічного обслуговування: ремонту експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробника.
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту (пояси запобіжні ПЛ-2 Інв № 1: №2.(Дата останнього 
випробування 21.01.2019 p.. протокол № 206. № 207). В січні місяці 2019 р. було придбано 
два пояси ПЛ -2. Каска захисна - 4 шт.: окуляри захисні - 4 шт.: захисні рукавиці.
В наявності нормативно -  правові акти з охорони праці та навчально - методичне 
забезпечення.
На підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових 

актів з питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон 
України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОПО.ОО-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці». Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про розробку інструкцій 
з ОХОРОНИ праці».
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.
На підприємстві обладнаний кабінет з охорони праці, до якого забезпечено вільний 
доступ працівників, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по 
навчанню працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та 
профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Кабінет з 
охорони праці забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, 
наглядними матеріалами тощо.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ідпис)

7 ^ р а ^ -Є  2019 р .

О.К.Бурчак
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20х ^  р.

Примітки: 1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на 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.


