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Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпровської міської 
ради__________________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49107, м. Дніпро, вул. Шинна, 26, код ЄДРПОУ 03341598___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

В.о. директора Січовий Микола Юрійович моб. тел.: 067-565-94-64_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: gorsvet.dnipro@ukr.net___________________________________________________________
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;

Підприємством роботи виконуються у місті Дніпро_____________________
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 відшкодування наслідків можливої шкоди

ПрАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП"
договір №  11.01/10622-19.63 від 02.05.2019р. Д іє до дії полісу. Дата видачі страхового полісу 
31.05.2019. Строк дії страхового полісу 30.05.2020_________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_______________________________ не проводився_______ _________________________________

(дата проведення аудиту)

______ Я, Січовий Микола Ю рійович,____________________________________________________
(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, устатковання 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, зварювальні роботи

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

устатковання 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 27, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм 21________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик винекнення травм,

Адміністративні будівлі та виробничі дільниці розташовані за адресою по вул. Шинна. 26, знаходяться на 
балансі комунального підприємства «Міськсвітло»._____________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: В.о. директора Січовий Микола Юрійович . перший заступник директора Олефіренко 
Андрій Олександрович . головний інженер Прокопенко Микола Петрович , інженер з ОП Абрамов Ігор 
Миколайович, начальник гаражу Горбенко Владислава Володимировича, начальника Бережного Микиту
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Олександровича, пройшли навчання в КП НКК «Дніпропетровської обласної ради», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
Законів України Про охорону праці. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Про об’єкти 
підвищеної небезпеки та прийнятих відповідних до них правових актів ( протокол № 407А від 02.12.2019р.): 
ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (четверта група з електробезпеки до 1000 В) протокол № 172 від 25.07.2018 р.: 
Правил з ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 (протокол № 410 від 03.12.2019р.):__________________________________
Правил з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких 
належить виконання заходів пожежної безпеки (протокол № 431 від 20.12.2019р.): НПАОП 0.00-1.15-07:
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями:____________
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 442 від 
21.12.2019р.): НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті (протокол № 443
від 22.12.2019р.')___________________________________________________________________________________
________ Наказом по підприємству від 09.01.2019р. №13 призначити:
- головного інженера Прокопенко М.П.. призначити відповідальним за безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів, машин та механізмів:
- начальника гаражу Горбенко В.В.. відповідальним за утримання обладнання у справному стані, 
начальника гаражу Горбенко В.В.:

начальників структурних підрозділів. відповідальними за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, машинами та відповідного обладнання, які пройшли навчання та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
- начальника ЕТР-1 Приходько О.М. відповідальним під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15- 
07 правила ОП під час виконання робіт на висоті'):
- начальника електроцеху Бережного М.О. відповідальним за проведення зварювальних робіт.__________

прізвище ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань ОП та промислової безпеки

Працівники, які проводять зварювальні роботи пройшли навчання за спеціальністю:
електрозварник Сміюха Р.О. закінчив у 2019 році Вище професійне училище №17. працює на підприємстві з 
20.09.2019р.. диплом К19 № 073195 від 27.06.2019р.
електрозварник Загорулько Є.М. закінчив у 1982 році професійно-технічне училище №10. працює на 
підприємстві з 02.12.2019 року, присвоїти електрозварникам 3-кв.гр. з електробезпеки (протокол № 18 від 
18.12.2019р.~). атестат № 6209 від 15.007.1982р.. посвідчення електрозварника № 154 від 19.04.2016р. видане 
ДП «Придніпровський ЕТЦ».
________Наказом по підприємству №22 від 20.06.18р. реорганізована служба з охорони праці. Функції
служби з охорони праці покладені на інженера з охорони праці Абрамова І.М.
________Наказом по підприємству № 10 від 09.01.2019р. створена постійно діюча комісія перевірки знань з
питань охорони праці: голова комісії -  головний інженер Прокопенко М.П.. члени комісії -  Абрамов І.М.. 
Горбенко В.В.. Приходько О.М..
________Також на підприємстві розроблені та затверджені накази по підприємству № 19 від 06.01.2019 р.:

положення про службу з ОП:
положення про проходження медичного огляду, забезпечення спецодягом, спецвзуттям та 313:
положення про виконання робіт підвищеної небезпеки:
положення про впровадження системи управління охороною праці(СУОП):
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці:
програму навчання та перевірку знань протипожежного інструктажу:
програму навчання та перевірку знань вступного протипожежного інструктажу
програму навчання та перевірку знань з ОП електрозварника :
програму навчання та перевірку знань з ОП у електромонтерів:
програму навчання та перевірку знань з ОП при виконанні роботи на висоті.

Перелік інструкцій з охорони праці, перелік журналів з охорони праці . положень затверджений наказом по 
підприємству №18 від 09.01.2019р.
Працівники підприємства, які експлуатують транспортні засоби, пройшли навчання в НК УКК «Дніпробуд» 
протокол № 421 від 18.06.2013р.

Працівники підприємства пройшли навчання: Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями НПАОП 0.00-1.71-12 (протокол № 16 від 10.10.2019р.-): Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1,15-07(протокол № 17 від 10.10.2019р.)

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно загального 
курсу «Охорона праці. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- розвантажувальних 
робіт. НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, та Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (4 кв. гр. до 
1000В). НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті. Правил з питань



пожежної безпеки та виконання заходів пожежної безпеки під час виконання робіт. (Протоколи з навчання
та перевірки знань № 3 від 08.01.2019р.. Протокол № 5 від 10.01.20е 19р.. Протокол № 6 від 10.01.2019р.'). 
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у ТОВ МП «Медінвест» 
(Заключний АКТ від
18.1 1.2019р .').________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань ОП

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво по 
експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, що декларуються). Раз на рік 
проводиться технічний огляд спеціалістами Державного підприємства «Придніпровського експертно- 
технічного центра Держпраці» (протокол проведення технічного огляду вантажопідіймальних механізмів 
від 16.07.2019рЛ.
Транспортні засоби, які використовуються для виконання робіт на висоті:
автопідйомник телескопічний АП-17А. 1992 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ41-13АХ. свідоцтво 
про реєстрацію №00395 видане ДГИПБОТ в енергетиці, будівництві, котлонагляді та підіймальних споруд 
від 10.08.2007 р.: автопідйомник телескопічний АП-18. 2001 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ55- 
63ЕМ. свідоцтво про реєстрацію №00544 видане відділом Держгірпромнаглядом у Дніпропетровській обл. 
від 27.07.2015 р.: автопідйомник телескопічний АП-17А. 1971 р.в.. Україна, державний номерний знак 
АЕ36-61СР. свідоцтво про реєстрацію №00391 видане ДГИПБОТ в енергетиці, будівництві, котлонагляді та 
підіймальних споруд від 10.08.2007 р.: автопідйомник телескопічний АП-18-03. 2007 р.в.. Україна, 
державний номерний знак АЕ08-03ВХ. свідоцтво про реєстрацію №00403 видане ДГИПБОТ в енергетиці, 
будівництві, котлонагляді та підіймальних споруд від 24.10.2007 р.: автопідйомник телескопічний АП-17 А. 
1992 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ45-89АР. свідоцтво про реєстрацію №00396 видане 
ДГИПБОТ в енергетиці, будівництві, котлонагляді та підіймальних споруд від .10.08.2007 р.: автопідйомник 
телескопічний с гідроприводом ТВГ-15Н. 1989 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ55-68ЕМ. 
свідоцтво про реєстрацію №00380 видане ДГИПБОТ в енергетиці, будівництві, котлонагляді та 
підіймальних споруд від .10.08.2007 р.: автопідйомник телескопічний с гідроприводом ТВГ-15Н. 1992 р.в.. 
Україна, державний номерний знак АЕ55-36ЕМ. свідоцтво про реєстрацію №00393 видане ДГИПБОТ в 
енергетиці, будівництві, котлонагляді та підіймальних споруд від .10.08.2007 р.: автопідйомник 
телескопічний с гідроприводом АП-17А. 1992 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ41-92АХ. 
свідоцтво про реєстрацію №00378 видане ДГИПБОТ в енергетиці, будівництві, котлонагляді та 
підіймальних споруд від .10.08.2007 р.: автопідйомник телескопічний с гідроприводом АП-17А. 1992 р.в.. 
Україна, державний номерний знак АЕ41-06АХ. свідоцтво про реєстрацію №00394 видане ДГИПБОТ в 
енергетиці, будівництві, котлонагляді та підіймальних споруд від .10.08.2007 р.: автопідйомник 
телескопічний с гідроприводом АП-17А. 1992 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ41-91АХ. 
свідоцтво про реєстрацію №00388 видане ДГИПБОТ в енергетиці, будівництві, котлонагляді та 
підіймальних споруд від .10.08.2007 р.: автопідйомник телескопічний АП-18-10. 2015 р.в.. Україна, 
державний номерний знак AE63-80HQ. свідоцтво про реєстрацію №00552 видане відділом 
Держгірпромнаглядом у Дніпропетровській обл. від 03.02.2016 р.: автопідйомник телескопічний АП-18-10. 
2015 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ61-08НХ. свідоцтво про реєстрацію №00553 видане 
иіппіпом Держгірпромнаглядом у Дніпропетровській обл. від 03.02.2016 р.: автопідйомник телескопічний 
АП-18-10. 2011 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ12-39ЕТ. свідоцтво про реєстрацію №00543 
видане віппіпом  Держгірпромнаглядом у Дніпропетровській обл. від 27.07.2015 р.; автопідйомник 
телескопічний АП-18-10. 2015 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ27-94НХ. підіймач 
автомобільний телескопічний. ВС-18Т. 2017 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ91-51ІО; 
автопідйомник телескопічний АП-18-10. 2015 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ27-94НХ; 
підіймач автомобільний телескопічний. ВС-18Т. 2018 р.в.. Україна, державний номерний знак AE91-8210; 
автопідйомник телескопічний АП-18-10. 2015 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ27-94НХ; 
підіймач автомобільний телескопічний. ВС-18Т. 2017 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ91-7910; 
кран стріловий автомобільний КС-45729-С. 2016 р.в.. Україна, державний номерний знак АЕ08-51ІВ. 
Зварювальне обладнання:
агрегат А7ТД-305. 1974 р.в.. Україна: випрамляч ZX7-180.
2008 р.в.. Україна: інвертор DWT ММТ- 250DL. 2015 р.в.. Україна. 10 кВа. 30-250 А._______________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
Для виконання робіт підвищенної небезпеки, що декларується, підприємство має обладнання, інструменти, 
засоби індивідуального та колективного захисту: пояси запобіжні лямкові 1ПЛ-К2 із стропом сталевого 
тросу в ПХВ чохлі (протокол № 275 від 30.01.2020р.'): інструмент із ізольованими накладками (викрутки, 
пласкогубці. бокорізи- протокол № 43 від 25.10.2019р.'): показчик напруги до 1000В (протокол № 1 від 
22.11.2019р.~): диелектричні гумові рукавиці (протокол № 76 від 27.01.2020р.'). Всі захисні засоби 
перевіряються у власній електролабораторії підприємства (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/674-2013 від 
16.12.2013рЛ._________________________________________________________________________________________

експлуатаційної документації



Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні 
окуляри та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена особиста 
картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів
індивідуального захисту.________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту

________ На підприємстві створений кабінет з охорони праці, де є в наявності Закон України «Про охорону
праці. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці. НПАОП Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-1.75-15 Правила 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт. НПАОП 40.1-121 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів та інші нормативно-правові документи з охорони праці.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету 
та друкованг------------

І

ювої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
М.Ю. Січовий
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці У /  20І^2р. № £>??■ ^ ________.

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, устаткування 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."

т ж е -  ггг,
/ 90^


