
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Державна установа «Ш ироківський виправний центр (№75)»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи

537 34 , Дніпропетровська область. Ш ироківський район, с.Водяне,_______________
вул.Молодіжна. 33_______________________________________________________________________

місцезнаходження.

_______________________Код ЄДРПОУ 14316876__________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ.

__________ Цівка Володимир Олександрович тел.(о5б57)2 -3 5-23 ________________
прізвище. ім'я та по батькові керівника. номер телефону. телефаксу.

__________________________________ vodane@ meta.ua____________________________________
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;

___________ Дніпропетровська область. Ш ироківський район. с.Водяне____________________
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 Згідно з додатком і  до 
порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності 
суб'єктів господарювання за шкоду. яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на 
об'єктах підвищ еної небезпеки. включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти. 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру в Державнівй установі «Ш ироківський виправний центр №75» 
страхування не проводиться. тому що установа не є об'єктом підвищ еної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28.08.2020 
року_____________________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Цівка Володимир Олександрович_______________________________________________

(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 підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:

mailto:vodane@meta.ua


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 партії. дата виготовлення. країна походження. які 

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 5 . у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 2_________________________________________________________________________________

відповідного дозволу. кількість робочих місць. у тому числі тих. 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм. будівель

Будівель та споруд -  6  приміщень та з - виробничих об'єкта_____________________________
і споруд (приміщень). виробничих об'єктів 

(цехів. дільниць. структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальний за технічний стан обладнання та за безпечне виконання 
робіт на висоті інженер-будівельник Шишка Микола Миколайович. Служба охорони праці в 
державній установі «Ш ироківський виправний центр (№75)» створена на підставі наказу та 
затверджено положення про службу охорони праці №125 від 01.06.2020 року. Комісія з 
перевірки знань з охорони праці створена на підставі наказу по установі №117 від 01.06.2020 
року. По установі розроблені та впроваджені інструкції з охорони праці за професіями та 
видами робіт. які виконуються в установі. в тому числі при виконанні робіт заявлених в 
декларації (Інструкція з охорони праці при роботах на висоті та Інструкція з охорони праці 
при роботі з пересувними драбинами).____________________________________________

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб: 1) Навчання з 
законодавчих актів з охорони праці. гігієни праці. надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим. електробезпеки. пожежної безпеки: Цівка В.О. - начальник установи (протокол 
№6д від 20.03.2018 року ДП «НКК«Кривбасбуд»); Коломієць А.В. - інженер з охорони праці 
(протокол №6д від 20.03.2018 року ДП «НКК«Кривбасбуд»); Сторожук М.М. - начальник 
майстерні (протокол № 150/4.11-19 від 27.03.201g року ПП «Кріол»); Стельмашенко К.В. - 
старший інспектор інтендантського та господарського забезпечення (протокол № 150/4.11
19 від 27.03.201g року ПП «Кріол»). 2) «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07: Шишка М.М. - інженер-будівельник (протокол № 589/4.11-19 від 
28.08.201g року ПП «Кріол»); Суряк А.В. - бригадир майстерні(протокол № 589/4.11-19 від 
28.08.201g року ПП «Кріол»)._____________________________________________________________

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

Відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки. а також за проведення робіт підвищеної небезпеки по установі 
призначено інженера з охорони праці Коломієць Анжеліку Вікторівну.
В установі своєчасно проводяться інструктажі за затвердженими програмами та 
інструкціями з охорони праці із записами у журналах реєстрації інструктажів. Наказом №123 
від 01.06.2020 року затверджено Положення про порядок проведення інструктажів та 
навчання з питань охорони праці. Відповідальний за виконання робіт на висоті інж енер-



будівельник Шишка М.М. пройшов навчання з охорони праці при виконанні робіт на висоті в
ПП «Кріол» (протокол № 589/4.11-19 від 28.08.201q року, посвідчення № 00002941).

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться в установі журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці 
на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі 
інструкцій з ОП на підприємстві; журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки 
знань з питань ОП; журнал обліку перевірки знань з ТБ у персоналу з групою № 1 за
правилами_____ електробезпеки; журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт
з підвищеною небезпекою; журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків. 
Працівники установи, що зайняті на роботах підвищ еної небезпеки, проходять медичний 
огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій",затвердженим наказом МОЗ 
України від 21.05.2007 N0 246._____________________________________________________________

По установі розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення 
існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворю вань і аварій на 2020 рік".____________________________________

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

Експлуатаційна документація в наявності. Посадові особи та працівники забезпечені 
посадовими, робочими інструкціями та інструкціями з охорони праці, іншими нормативно- 
правовими актами з охорони праці в необхідній кількості та укомплектовані матеріально- 
технічною базою.________________________________________________________________________

Всі працівники забезпечені засобами індивідуального захисту у відповідності з 
«М інімальними вимогами безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17
18.____________________________________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази

По установі в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00- 4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. 
N0 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15
98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0 .0 0-6 .0 3 -9 3  «Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють 
на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги 
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; 
«Правила улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями» та інш. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді



знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці. Установа забезпечена необхідною 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- 
правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та 
друкованих видань.
н авч ал ь н о-м сто д и ч і/о гсузабез гіе ч )

В.О.Цівка 
(ініціали та прізвище)

01 .09 .  2 0 2 0  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ ^ .

№ е £ 0 . /с &

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою  забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування п ідвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання в ідмовляю ться від його прийняття га 
повідомили про це відповідному органу держ авно ї податкової служби і мають відмітку 
в паспорті.” .



і оловне управління ДержпраціІ 
у Дніпропетровській області і


