,

гнтр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ

2о_р

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»________________________________________________________________
(для ю ри ди чн ої особи: найм енування ю ри дичної особи,

53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Садова, 2
м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄД РП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

ЄДРПОУ 32626811, Накрапає Наталія Петрівна, тел.:067-18-15-186, zmvtv@ukr.net____________
телефаксу, адреса електронної пош ти;
для ф ізичної особи - підприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пош ти;

Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ. вул. Садова, 2; вул. Наташі
Малаєвої, 3; вул. Енергетиків, 1А, об’єкти підприємств-замовників в межах Дніпропетровської
області___________________________________________________________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої ш коди______________________
ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ», до 31 липня 2019р.. № 4422.0000068
24.07.2018р._____________________________________________________________________________
(найм енування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Накрапає Наталія Петрівна,_____________________________________________________
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ри дичної 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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
________ 13 робочих місць, з них 10, на яких існує підвищений ризик отримання травм________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

З дільниці та об’єкти замовника_________________________________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інш і відомості
Прізвище. ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праиі та промислової безпеки:
На КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»
наказами по підприємству призначені:

Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому, директор підприємства
Накрапає Наталія Петрівна,
за безпечне виконання робіт по дільницям, а саме:
Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства - начальник
виробничо-технічного відділу Рехліцький Віталій Йосипович (наказ № 31 від 12.03.2018р.; 4 гр. з
електробезпеки, посвідчення № 00003129 (подовж.) від 15.11.2017р.);
Відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства начальник
виробничо-технічного відділу Рехліцький Віталій Йосипович (наказ № 33 від 15.03.2018 р.;
посвідчення № 00002270, від 11.10.2017р.);
Відповідальні за безпечне виконання робіт на висоті майстри: Капуста Ніла Анатоліївна, Щур
Любов Миколаївна, Дашко Анатолій Павлович (наказ №07 від 06.01.2016р.).
Наявність служби охорони праці:
На підприємстві наказом № 127 від 06.07.2018 року створена
служба з охорони праці в особі Борисевич Людмили Вікторівни - інженера з охорони праці,
Ярошенко Олени Борисівни - техніка.
Наказом № 72 від 20.06.2014 року затверджено Положення про службу охорони праці та
наказом № 128 від 06.07.2018 року затверджено Положення про систему управління охороною праці
на підприємстві.
Інформаиія про інструкції з ОП: На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охороні
праці по професіям та видам робіт згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на
підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в декларації: Наказ № 34 від 07.03.2016 року;
Наказ № 01 від 03 січня 2017 року; Наказ № 33 від 09 березня 2017 року; Наказ № 153 від 18 жовтня
2017 року; Наказ № 48 від 05.04.2017, Наказ № 49 від 18.04.2017р.:
Інструкція з охорони праці № 12 для електромонтера з ремонту і обслуговування
електрообладнання;
Інструкція з охорони праці № 54 при виконанні робіт, пов’язаних з валкою дерев бензопилою;
Інструкція з охорони праці № 63 для покрівельників;
Інструкція з охорони праці № 64 для маляра;
Інструкція з охорони праці № 67 для озеленювача;
Інструкція з охорони праці № 73 по застосуванню запобіжних поясів на висоті;
Інструкція з охорони праці № 79 під час робіт з ручним електрифікованим інструментом;
- Інструкція з охорони праці № 81 під час робіт з ручними інструментами та пристроями;
Інструкція з охорони праці № 106 по наданню першої долікарської допомоги;
Інструкція з охорони праці № 114 при виконанні робіт на висоті.
Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Директор КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ
ВОДОКАНАЛ» Накрапає Наталія Петрівна пройшла навчання та перевірку знань за загальним
курсом з питань охорони праці посвідчення № 00000913, від 29.06.2016р. в навчально-курсовому
комбінаті «Кривбасбуд» (місто Кривий Ріг).
На підприємстві наказом № 01 від 02.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки
знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних
Правил з охороні праці, електробезпеки, надання першої медичної допомоги, та мають
посвідчення про перевірку знань.
№
п\п

П різвищ е та імя по
батькові

П осада

№ , дата
посвідчення
навчання з
охорони праці
(загальний курс)

№ , дата
посвідчення
навчання з правил
охорони праці під
час виконання
робіт на висоті

№ , дата
посвідчення
навчання з правил
охорони праці під
час роботи з
інструментом та

М ісце
проведення
навчання

пристроями
1

Гвоздьов А натолій
Георгійович

Заступник
д и р е к т о р а (голова
ком ісії)

№ 00002244,
від 28.12.2016р.

№ 00001561,
від 21.06.2017р.

№ 0024,
від 2 7 .0 4 .2 0 18р.

навчальнокурсовий
комбінат
«Кривбасбуд»
(місто Кривий
Ріг)

2

Борисевич
Л ю дмила
Вікторівна

Інж енер з охорони
праці (член
ком ісії)

№ 00002394,
від 25.10.2017р.

№ 00001563,
від 21.06.2017р.

№ 00002517,
від 0 1 .1 1.2017р.

навчальнокурсовий
комбінат
«Кривбасбуд»
(місто Кривий
Ріг)

3

Рехліцький В італій
Й осипович

№ 00002395,
Н ачальник
від 25.10.2017р.
виробничотехнічного відділу
(особа
відповідальна за
електрогосподарс
тво - член комісії)

№ 00001562,
від 21.06.2017р.

№ 00002516,
від 0 1 .1 1 .2017р.

навчальнокурсовий
комбінат
«Кривбасбуд»
(місто Кривий
Ріг)

4

Капуста Н іла
А натоліївна

М айстер дільниці
рем онтнобудівельних робіт
(голова
проф спілкового
ком ітету - член
к о м іс ії)

№ 00000914,
від 29.06.2016р.

№ 00001565,
від 21.06.2017р.

№ 00002522,
від 0 1 .1 1.2017р.

навчальнокурсовий
комбінат
«Кривбасбуд»
(місто Кривий
Ріг)

Посадові особи підприємства, відповідальні за виконання робіт, заявлених в Декларації,
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в навчально-курсовому комбінаті
«Кривбасбуд» (місто Кривий Ріг):
Загальний курс охорони праці:
• Щур Любов Миколаївна (майстер дільниці нагляду за зеленими насадженнями міста),
посвідчення № 00002398, від 25.10.2017р.;
• Дашко Анатолій Павлович (майстер дільниці з ремонту та обслуговуванню електрообладнання
та електричних мереж), посвідчення № 00002397, від 25.10.2017р.
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07):
• Щур Любов Миколаївна (майстер дільниці нагляду за зеленими насадженнями міста), посвідчення
№ 00001402, від 21.06.2017р.;
• Дашко Анатолій Павлович (майстер дільниці з ремонту та обслуговуванню електрообладнання
та електричних мереж), посвідчення № 00001566, від 21.06.2017р.
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.001.71-13):
• Дашко Анатолій Павлович (майстер дільниці з ремонту та обслуговуванню електрообладнання
та електричних мереж), посвідчення № 00002521, від 01.11.2017р.
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98):
• Дашко Анатолій Павлович (майстер дільниці з ремонту та обслуговуванню електрообладнання
та електричних мереж), посвідчення № 00002964 від 15.11.2017р. (4 гр.).
На підприємстві наказом № 49 від 02.04.2018 року затверджено та введено у дію Положення
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по
професіях з перевірки знань з питань охорони праці, затверджено план - графік, згідно якого
проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З працівниками проводяться
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.
Після перевірки знань з питань охорони праці на підприємстві оформлюються протоколи для
допуску робітників до виконання робіт у тому числі, заявлених в Декларації:

- протоколи № 40 від 01.06.2018р., № 57 від 18.09.2017р., № 60 від 13.10.2017р., № 53 від
03.08.2018р., № 39 від 18.05.2018, № 42 від 15.06.2018р., № 28 від 20.04.2018р., № 5 від 26.01.2018р.,
№ 52 від 04.09.2017р. про перевірку знань з питань охорони праці - допускаються до роботи 10 осіб.
Працівники (10 осіб), що виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли спеціальне
навчання і перевірку знань:
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті: протокол перевірки знань № 81
від 22.03.2017р. посвідчення № 00000505; протокол перевірки знань № 81 від 22.03.2017р.
посвідчення № 00000499; протокол перевірки знань № 62 від 14.02.2018р. посвідчення №
00000531; протокол перевірки знань № 62 від 14.02.2018р. посвідчення № 00000528; протокол
перевірки знань № 62 від 14.02.2018р. посвідчення № 00000529; протокол перевірки знань №
62 від 14.02.2018р. посвідчення № 00000530; протокол перевірки знань № 62 від 14.02.2018р.
посвідчення № 00000533; протокол перевірки знань № 62 від 14.02.2018р. посвідчення №
00000534; протокол перевірки знань № 62 від 14.02.2018р., посвідчення № 00000535 (в
учбово-курсовому комбінаті «Кривбасбуд» (місто Кривий Ріг)), протокол перевірки знань
№ 188/2 від 05.07.2018р., посвідчення № 00000501 (ТОВ «ЦТОР» (місто Кривий Ріг)).
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорти, інструкції з експлуатації та інша
експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, машини, механізми.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту (касками, запобіжними поясами, захисними окулярами, та інше), згідно Норм видачі
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів.
Засобам індивідуального захисту проводяться огляди та необхідні випробування із
занесенням у відповідні журнали, які передбачені Правилами безпечної роботи з інструментом та
пристроями.
Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві в наявності законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці:
1. Закон України «Про охорону праці».
2. Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене Держкомітетом України по нагляду за охороною праці 26.01.05р. № 15 (НПАОП 0.004.12-05).
3. Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки».
4. Конституція України, Закон України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України,
нормативно-правові акти органу виконавчої влади.
5. Кодекс законів про працю України, Цивільний і Господарський кодекси України, Кодекс
цивільного захисту.
6. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999р. №
1105-XIV.
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок проведення атестації робочих місць за
умовами праці» від 01.08.1992р. № 442.
8. Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань і аварій на
виробництві, затверджений Постановою КМ України від 30.11.2011р. № 1232.
9. Правила експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01).
10. Правила будови електроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01).
11. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1 -1.21 -98),
затверджені комітетом по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики
України від 09.01.1998р. № 4.

12. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), затверджені
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
27.03.2007р. № 62.
13. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Держкомітету
України з нагляду за охороною праці від 29.01.1998р. № 9 (НПАОП 0.00-4.15-98).
14. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13),
затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013р.
№966.
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.
Під час виконання робіт використовуються запобіжні пояси, драбини, підмостки та інше, що
знаходяться у технічно справному стані та проходять технічне обслуговування, ремонт,
експлуатаційне випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.
На підприємстві є в наявності навчально-методичне забезпечення: кутки з охорони праці,
плакати, інструкції та відповідні знаки та пам’ятки з охорони праці, пожежної безпеки,
електробезпеки, техногенної безпеки, надання домедичної допомоги потерпілим при нещасному
випадку.
Всі виробничі дільниці КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» забезпечені інструкціями з питань охорони праці за професіями та по
видах робіт, наочними посібниками, попереджувальними та інформаційними табличками та інше.
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про проведення навчання та
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
нормативно-правсуш їта матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
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П римітки:

1. Ф ізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання ви м ог П орядку видачі дозволів на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) маш ин, м еханізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Р еєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичним и особами, які через
свої релігійні переконання відм овляю ться від його прийняття та повідом или про це відповідном у органу
держ авної п одаткової служ би і маю ть відм ітку в паспорті.

