
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ вх
відповідності матеріально-технічної бази вимогам заікцдо^^всгва з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця______КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок-
інтернат № 2»ДОР»____________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ вул. Упорна 1а________

місцезнаходження,
________________________ код ЄДРПОУ 03188234________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
Феденко Геннадій Михайлович , тел. 0679768475, уєгх  ddi2@ukr.net______

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ вул. Упорна 1а
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 відсутня__________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я,__________________ Феденко Геннадій Михайлович_______________________
(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 в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,_________
колекторах, замкнутому просторі ('ємностях, боксах, топках, трубопроводах)_______

(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
______________3 (три) чоловіка_______________

mailto:ddi2@ukr.net


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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
1 (одна) виробнича дільниця ________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Підвода Дар'я Олегівна -  інженер з охорони праці, пройшла 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці І<П «Дніпродзержинський 
навчальнокурсовий комбінат». Загальний курс «Охорона гшані» посвідчення № 26198 
від 29.05.2015 року протокол № 24 від 30.05.2015___________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
_______ Кузьменко Євген Володимирович - завідуючий господарством__________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Служба охорони праці створена за наказом по закладу № 1/1-о від 05.01.2018р.

На підприємстві наказом № 1 Звід 26.01.2018 створена комісія з питань охорони праці 
до складу якої входять: Голова комісії -  директор закладу Феденко Г.М. пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці КП «Дніпродзержинський 
навчальнокурсовий комбінат». Загальний курс «Охорона праці» посвідчення № 28957
протокол № 67/4.1/2018 від 24.04.2018 року ;________________________ _________
пройшов навчання та перевірку знань вКП «Дніпродзержинський навчальнокурсовий 
комбінат» з питань «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів », 
«Правила технічної експлуатації електроспоживачів » IV група з електробезпеки
посвідчення № 28522 протокол № 64/2 від 27.11.2017 року______________________

Члени комісії: заступник директора -  Збаранська Е.А. пройшла навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці КП «Дніпродзержинський___________

навчальнокурсовий комбінат». Загальний курс «Охорона праці» посвідчення № 28959
від протокол № 67/4.1/2018 від 24.04.2018 року
Завідувач медичним відділенням -  Хмара С.П. пройшов навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці КП «Дніпродзержинський навчальнокурсовий 
комбінат». Загальний курс «Охорона праці» посвідчення № 26080 від 29.05.2015 року
протокол № 24 від 29.06.2015 року____________________________________________
Голова профкому — Стьожка І.В. пройшла навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці КП «Дніпродзержинський навчальнокурсовий комбінат». Загальний 
курс «Охорона праці» посвідчення № 26074 від 29.05.2015 року протокол № 24 від
29.06.2015 року______________________________________________________

На підприємстві діє: «Система управління охороною праці» введена в дію
16.01.2017 року наказ № 18: «Положення про охорону праці» затверджене 16.01.2017 
року; «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» затверджене 16.01.2017 року; «Тематичний план і програма навчання з 
питань охорони праці посадових осіб» затвердженні від 24 квітня 2018 року; 
«Положення з організації безпечного поведення газонеебнзпечних робіт» від
03.05.2018 року. Розроблений перелік газонебезпечних робіт від 07.05.2018 року. 
Заведені журнали обліку робіт які ведуться із оформленням нарядів -  допусків, та 
журнал для робіт, які виконуються без оформлення наряду допуску. Інструктажі з
охорони праці (вступний, первинний, повторний, цільовий, позаплановиЩпроводяться 
регулярно._____________________________



В КЗ «Верхньодніпровський дитячий будинок- інтернат № 2»ДОР» розроблена та 
затверджена інструкція з охорони праці «При проведені газонебезпечних робіт 
(чистка ємкостей)» № 52 від 03.05.2018 року; інструкція з охорони праці «Для 
робітників, зайнятих обслуговуванням і експлуатацією каналізаційних систем» № 11 
від наказ від 16.01.2017 року. З працівниками закладу, які тимчасово зайняті на 
роботах у каналізаційно насосній станції поводяться інструктажі, як періодично згідно 
графіку так і перед виконанням робіт, які виконуються в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах).______________________________________________
Працівники закладу згідно колективного договору та комплексних заходів забезпечені 
засобами індивідуального захисту, спецодягом, газоаналізоторами, протигазами, 
страхувальними поясами, захисними касками, рукавицями, резиновими чоботами, 
ліхтарями.____________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією. В наявності 

навчально-методичне забезпечення. Фонд нормативно-правової літератури (НГІАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» та інші), фахові_____
інструкції та методики в наявності.

бЬої та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Р Л /  9Щ,
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів гобподарювання у територіальному
органі Держпраці^ * 7 2 0 ^ 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, 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.”.


