
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питаньслуг

охорони праці
вх.

, .. і 7 ’ Шт®$----------Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Павлогр’аД-Світло»
Павлоградської міської ради________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51400, м. Павлоград, вул. Шевченко. 63 код ЄДРПОУ 37085448_______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
____________ Директор Сінюков Борис Анварович_______________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;
тел. (05632) 4-17-92. psvitlo@ukr.net________________________________________

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

20_р.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

м.Павлоград___________________________________________________
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 -  відсутнє______________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутнє_________
(дата проведення аудиту)

Я,_____ Сінюков Борис Анварович_______________________________________
(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._________________________________
(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: 38, в тому числі тих, на яких існує ризик винекнення травм: 9

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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

mailto:psvitlo@ukr.net


і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
>

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Сінюков Б.А., пройшов навчання та перевірку знань в_______________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

ДП ДНКК «Моноліт» м. Дніпро Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов' язкове 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до 
них нормативно -правових актів з охорони праці (протокол від 12.02,18 р. №22/4.6/2018, засідання 
комісії перевірки знань у складі голови та членів комісії: Снісар В.В.-начальник Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. Маціяко В.В,- начальник управління нагляду в 
промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл., Пузіков О.К.- заступник начальника управління нагляду в промисловості і 
на об'єктах підвищеної небезпеки- начальник відділу нагляду у газовій промисловості Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.)_________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ № 13/о від
12.01.2018 р. . члени якої пройшли навчання та перевірку знань в ДП ДНКК «Моноліт» м, Дніпро: 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов' язкове державне соціальне страхування», 
«Про об'єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно -правових актів з 
охорони праці (головний інженер Чабан Наталія Анатоліївна протокол від 12.02.2018 р.
№ 22/4,6/2018, засідання комісії перевірки знань у складі голови та членів комісії: Снісар В.В.- 
начальник Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл., Маціяко В.В.- начальник 
управління нагляду в промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл., Пузіков О.К.- заступник начальника управління нагляду в 
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки- начальник відділу нагляду у газовій
промисловості Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.._________________
енергетик Клюс Сергій Юрійович протокол від 16.02.2018 р. № 86, начальник дільниці Сташейко 
Володимир Іванович протокол від 21.02,2018 р. № 102. засідання комісії перевірки знань у складі 
голови та членів комісії: Маціяко В.В,- начальник управління нагляду в промисловості і на обєктах 
підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл,, Дружинін А.В. 
викладач ДП ДНКК «Моноліт», Єфременко О.1.- заступник начальника відділу нагляду у АПК та 
СКС управління нагляду в промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській обл ) та «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
НПАОП 0.00-1.15-07 протокол від 31.01.2018 р. № 48.. засідання комісії перевірки знань у складі 
голови та членів комісії: Маціяко В.В,- начальник управління нагляду в промисловості і на обєктах 
підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. Бринза В.Д. -  
викладач ДП ДНКК «Моноліт», Філіпков С.В.- начальник відділу нагляду у АПК та СКС управління 
нагляду в промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській обл.________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Відповідальними за безпечне виконання робіт на висоті призначено на дільницях- енергетика 

Клюса С.Ю.. начальника дільниці Сташейко В.1. (наказ від 12.01.2018 р. № 10/о). які пройшли 
відповідальне навчання та перевірку знань в ДП ДНКК «Моноліт» м. Дніпро протокол від
31.01.2018 р. № 48. засідання комісії перевірки знань у складі голови та членів комісії: Маціяко
В.В.- начальник управління нагляду в промисловості і на обєктах підвищеної небезпеки Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській обл.. Бринза В.Д. -  викладач ДП ДНКК «Моноліт», 
Філіпков С.В.- начальник відділу нагляду у АПК та СКС управління нагляду в промисловості і на 
обєктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл._____

Наказом підприємства від від 01.07.2010 р. № 4/о створено службу в охорони праці. Відповідальна 
особа за стан охорони праці призначено головного інженера Чабан Н.А, наказом № 9-Л від
01.03.2018 р. На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 6/о від 12.01.2018 р.
Положення про систему упрвління охороною праці та наказом № 18/о від 04.08.2010 р. Положення 
про службу охорони праці.____________________________________________________________

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з



охорони праці, відповідно до затвердженого директором Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці КП «Павлоград-Світло», яке розроблене на основі 
типового положення з урахуванням специфіки галузі діяльності. Розроблені та введені в дію наказом 
по підприємству від 06.06.2016 р.№ 53/о інструкції з охорони праці, в тому числі № 5 -  Інструкція з 
охорони праці при виконанні робіт на висоті. Наказом №13/о від 12.01.2018 р.створена комісія по 
перевірки знань з охорони праці та роботі на висоті у складі: Чабан Н.А. -  головного інженера. Клюс 
С.Ю.-енергетика. Статейко В.І. -  начальника дільниці.

Для виконання робіт використовується справне обладнання та інструмент. Працівники_______
КП «Павлоград-Світло» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту (діелектричні 
перчатки та діелектричний коврик - дата випробування 12.03.18 р) в повному обсязі. Пояси 
запобіжні (дата приймально -здавальних випробувань 26.12.17 р), каски, драбини (дата огляду 
14,11.17 р) використовують за призначенням та проводять випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту.
Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.

На підприємстві керуються нормативно -  правовими актами: Закон України «Про охорону праці». 
Закон України «Про пожежну безпеку». Правила охорони праці під час виконання роботі на висоті. 
Типове положення про службу охорони праці». Типове положення про проведення навчання та 
перевірку знань з охорони праці. Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Програма 
навчання посодових осіб, спеціалістів і робітників підприємства з охорони праці, білети та 
ін._____________

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

2018 р.

£)■/]Сі/ '/ Г / О ?
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
органі Держпраці ^

територіальному

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.".


