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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної базй вимогам 

законодавства з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця Комунальне підприємство

«Фрунзенське Ж КП »  [

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

53700, Дніпропетровська обл., Ш ироківський р- 
смт. Ш ироке, вул. Виш нева, буд. (?

місцезнаходження,

■н,

код ЄДРПОУ 33075778
код згідно з ЄДРПОУ,

____________________ Директ ор Ш ишка Володимир Анатолійович______________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника

тел. (05657) 2-13-97. Факс. (05657) 2-14-05, kpfrunzegkp@ ukr.net
номер телефону, 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;

Роботи виконуються на території смт. Ш ироке та Ш ироківського району
місце виконання робіт підвищеної небезпек:

(
И

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

відсутній
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і д

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони

не проводився

ата його видачі)

праці

(дата проведення аудиту)

Я ,__________директор. Ш ишка Володимир Анатолійович_____________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -і— 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:

-  обстеж ення, ремонт  і чищення димарів, повітропроводів (  ■ ■
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місиь: 2, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм: 2________________________________________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______________________________ кількість будівель і споруд (приміщ ень),_______________________________

виробничих об ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 1______________

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

Інші відомості Директ ор - Ш ишка В.А, пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат» м.

mailto:kpfrunzegkp@ukr.net


Кропивницький (витяг з протоколу від 23.12..2016 року №
1066).

На підприємстві створена комісія з перевіркьі знань 3 Угитань охорони
праці, наказ №  01/17-ОП від 03.01.2017 р., члени якої' (інж енер з охорони праці
Свиридов Ігор Олегович, механік Гнідеиь М икола Дмит рович, майстер дільниці
Гетьманенко Валерій Вікторович, начальник дільниці іГуркот Володимир
Павлович) пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «1/ чбово-курсовий
комбінат» м. Кропивницький, а саме: з питань  <охороніи праці - витяг з
протоколу від 23.12.2016 року №  1066; механік Гнідець М икола Дмитрович,
майстер дільниці Гетьманенко Валерій Вікторови ч - Н П АО П  0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання роб іт на висоті» протокол
від 18.11.2016 року №  946; майстер ж итлового фонду Свиридов Ігор Олегович
- НП АО П  0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» протокол від 22:02.2018 року №  2/102 та Н П АО П  0.00-1.76-15
«Правила безпеки систем газопостачання» протоко.п від 01.03.2018
№  3/6.

Відповідальним за безпечне виконання робіт на  івисоті призначено
майстра ж итлового фонду Свиридова Поря Олеговича (наказ вiд 23.02.2018
року №  02/18-ОП).

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки;

Наказом директора підприємства від 19.01.2012 року №  3 створено
служ бу з охорони праці.

наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та

відповідні інструктаж і з охорони праці. Розроблені та введені в дію інструкції
з охорони праці, в тому числі №  13 - «Інструкція з охорони праці для пічника»,
№  18 - «Інструкція з охорони праці під час проведення газонебезпечних робіт»,
№  38 - «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на
висоті», л

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому
числі та, що використовується при виконанні іообіт підвищеної
небезпеки.

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами
індивідуального захист у в повному обсязі. Пояси запобіж ні, каски, драбини
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та 
проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також  експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.___________________________________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією, що 
розповсюдж ується на роботи підвищеної небезпеки які декларуються, в 
т. ч.:

- Закон України «Про охорону праиі»;



-  Полож ення про систему управління охороною праці на підприємстві;
- Полож ення про служ бу охорони праці підприємства;
-  Полож ення про комісію з питань охорони праці підприємства;
-  Полож ення про роботу уповноваж ених трудового колективу з питань 

охорони праці;
-  Полож ення про навчання, інструктаж  і перевірку знань працівників з 

питань охорони праці;
-  П ерелік робіт  з підвищеною небезпекою та ін.

нормативно-правової та

М атеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт  які
декларуються.________________________________________________________________________ _____________________________

_________Кабінет охорони праці оснащений навчальними та наочними посібниками
з охорони праці, актами законодавства та нормативними актами про охорону 
праці, методичною та довідковою літ ературою, навчальними програмами, 
необхідними для проведення навчання, інструктаж у та перевірки знань з 
питань охорони праці.

матеріально-тех] ічально-методичного забезпечення)

В.А. Ш иш ка
(підпис)

23 квітня  2018 р.

(ініціали та прізвище)

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

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.


