
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
,2 0 ____ р

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця : Т овариство з обмеж еною  відповідальністю
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи, 

«К омунсервіс Тепло Н ікополь» м. Н ікополь в у л  І. Богуна , 9. Є Д РП О У  39810089 ,
місцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Д иректор -  Романько Руслан П етрович , тел. 095- 900-90-48
телефаксу, адреса електронної пошти;

e -m a i l : о . hіkovСсч,ksteplo.com.ua
для ф ізичної 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 телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Н ікополь, Д ніпропетровської області
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш к о д и _____________________________________

(найменування страхової компанії,
не укладався

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і_______ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Романько___________Руслан______________ П етрович____________________________________

(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або ф ізичної 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 дію чих електроустановках напругою  понад 1000В та в зонах д ії струму високої 
частоти ,

(найменування виду робіт

5 робочих місця . у тому числі 2 робочих місця , на яких існує підвищений ризик виникнення травм
підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання



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

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Підприємство орендує адміністративні- побутові приміщення, що розташовані за ю ридичною 
адресою м.Нікополь. вул Богуна,9.(договір оренди №10/1 від 01.09.2017р.з ФОП Чиков В.Н.).

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:__ П іков О.О,- Головний інженер -  відповідальна особа за електрогосподарство
підприємстваС наказ №  30/08/17-2Н від 30.08.2017р) .На п ідприємстві діє служба охорони праці 
.Наказом 29/05/18-411 від 29.05.2018р функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони
праці Полякова І.С.______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб , які відповідають
Директор Романько Р.П., головний інженер П іков О.О. , it ш е і  і ер з охоро ни праці Поляков І .С .

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
пройшли навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праців в навчально-курсовом 
комбінаті «Дніпропетровської обласної ради» та перевірку знань в комісії Головного управління
Держпрац і____у Д н іп роп етров ськ ій___області____ (протокол № ___ 14____ від____ 23.04.2018р.).
Директор Романько Р.П. . інженер з охорони праці Поляков І.С. пройшли навчання 111ІАОІІ 40.1.- 
1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» і? КП «НКК «ДОР» та 
перевірку знань в комісії Г оловного управління Держ праці у Д н іпрої гетровській області( 11ротокол № 
48 від 23.07.2017р.). присвоєно V групу з електробезпеки. Головинй іпженер і Ііков О.О, пройшов 
чергову перевірку знань ГІГІАОП 40.1.-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» в комісії п ідприємства за участю інспектора Головного управління Д ерж праці у  
Дніпропетровській області та інспектора Держ енергонагляду ( протокол №1 від 
25.09.2017р).підтверджено V групу з електробезпеки.

Працівники підпрємства маю ть професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних 
закладах, на навчальнних курсах та на попередньому місці роботи. І Електромонтер з ремонту та 
обслуговуванню електроустаткування Зотов О.І. закінчив Нікопольський технікум Національної
металv p r ійної академії за спеціальностю « технік -  електрик»( диплом ...HP №  36448289.
2009р.).пройшов навчання по професії в КГІ «НКК «ДОР» та перевірку знань Н1ІАОГІ 40 .1.-1.21-98 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління 
Д е ржпраці у Д н іпропетровській області( протокол №  281-А від 02.10.2017р.~).присвоєно IV групу з 
електробезпеки. Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування Борисенко О.О. 
закінчив Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості за спеціальністю 
«спеціаліст з автоматизованого управління технологічними процесами» ( диплом IIP №  43806789, 
2 0 1 2р).пройшов навчання по професії в КГІ «НКК «ДОР» та перевірку знань Н П А О П 40.1 .-»1.21-98 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в комісії в комісії 1 оловного 
управління Держпраці у Д ніпропетровській областіС протокол №  64/1 від 03.04.2017р.).при с во єно. IV 
групу з електробезпеки, чергову перевірку знань в комісії підприємства (протокол №  3 віл 
08.09.2017р).підтверджено IV групу з електробезпеки. Електромонтери Зотов О.І і Бо рисенко 
О.О.пройшли перевірку знань з охорони праці у комісії з перевірки знань підприємства (протокол № 
4 від 11.05.2018р).

Головного інженера Пікова О.О. призначено відповідальною особою за безпечну 
експлуатацію та технічний стан електроустакування (наказ №  30/08/17-2Н від 30.08 .2017р) . 
На підприємстві наказом №  25/04/18-1Н від 25 .04.2018р затверджено перелік осіб, які мають право 
бути керівниками робіт, допускачами. наглядачами, членами бригади в діючих електроустановках.

наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На підприємстві переглянуті та введені в дію наказами: -«Положення про систему управління 
охороною праці» наказ № 1-О П  від 13.10.2016р. -«П олож ення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».наказ №  29/05/18-2Н від 29.05.201 8р . «1 Іоложення про 
службу охорони праці» наказ №  29/05/18-ЗН від 29.05.2018р. інструкції з охорони праці наказ №  6- 
ОГІ від 13.10.2016р. На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці >



складі: голова комісі: директор Романько Р.П. Члени комісії: головний інженер Пікок О. О.. інженер з 
охорони праці П оляков І.С.наказ 25/04/17-2Н від 25.04 2017р.

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві ведуться:
Журнал реєстрації в с т у п н о г о  інструктажу з питань охорони праці:
Журнал реєстрації первинних інструктажів з питань охорон 11 п раці:
Ж урнал реєстрації повторних.позапланових та цільових інструктажів з охорони праці: 
Журнал реєстрації інструктажів з питань охрони праці на робочому місті:
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на виробництві;
Журнал реєстрації протоколів перевірки знань з питань охорони праці:
Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженями;
Журнал обліку та зберегання засобів захисту.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпеченн

Перелік захисних засобів:!.П окажчики напруги до 1000В- 2шт; 2. Покажч ики напруги понад 1000В- 
2 шт,; 3 .Діелектричні рукавички- 22пари; 4.Діелектричні боти-4 пари;5.Діелектричні килими- 22шт;
6.Переносні заземлен н я до 1000В- 2ш т; 7.Переносні заземленії я.понад-...1000В-2шт; 8.Плакати з
електробезпеки- 2 комплекти.; 9.Кліщі електровимірювальні- 1шт.

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охороїіи праці та промислової безпеки 
на підприємстві: 1.Закон України «Про охорону праці». 2. П останова КМ У № 1107 в ід 26 .10 .11 р. 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки». 3. Зм іни , що вносяться до 
постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. № 725 і від 26 ж овтня 2 0 11 р, №  1107 
(затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 р. №48). 4.Закон України 
«П ро об‘єкти п ідвищеної небезпеки». 5. НГІАОП 0.00-2.01-05 1 Іерслік робіт з підвищ еною 
небезпекою. 6. НП А О П  40.1-1.21-98 П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 7.__Н П А О П  0.00-4.01-08 П олож ення
про порядок забезпечся ня працівників спеціальним од ягом, спеці а; if. ii і і м_ взуттям та і нити м и засобам и
індивідуального захисту . 8. Н П А О П  0.00-4.21-04.Типове положення про службу охорони праці. 9,
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про проведення навчання і перевірки знаньз питань 
охорони праці. 10. Н П А ОГІ 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони п раці. 11, 
НПА ОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацю вання і затвердження власником нор-мативних актів, що д іють 
на підприємстві. 12. Н П А О П  40.1 .-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
13.Порядок проведення медичних оглядів працівників..певних категорій. ..затверджений наказом
М ін істерства охорони здоров’я України 21 .05.2007 р. №  246. зареєсі ропап іщ в Міністерстві ю сти 11ії 
України 23 липня 2007 р. за №  846/141 13.

На підприємстві у наявності куточок з ОП забезпечений плакатами, наглядною агітацією, розроблені
програми навчання та перевірки знань._Н авчально-методичне забезпечення поповнює іься за
допомогою Інтернету та періодичних видань.

Романько Р.П
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журнаТГГобліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^  __20 ? ^ з .  №  / 2 ______


