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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ
МІСЬКИЙ В О Д О К А Н А Л » _______________________________________________________

(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,
53860, Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Садова, 2,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
СДРПОУ 32626811. Накрапає Наталія Петрівна, тел.:067-18-15-186. zmvtv@ukr.net_________

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;

Дніпропетровська область, Апостолівський район, м. Зеленодольськ, вул. Садова, 2; вул.
Наташі Малаевої, 3; вул. Енергетиків, 1 А, об’єкти Замовників в межах Дніпропетровської
області________________________________________________________

місце виконання робіт підвищ еної 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__________________

ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ», до 31 липня 2019р., № 4422.0000068 
24.07.2018р.__________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудит у)

Я, Накрапає Наталія Петрівна,______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної 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 роби 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки:

Технологічні транспортні засоби:
автомобіль спеціальний вакуумний МДК-1А, марка МАЗ 555102, державний номерний 
знак АЕ 3749НВ, рік виготовлення 2012, Білорусь, Україна;
асенізаційна машина К0-503В, марка ГАЗ 3307, державний номерний знак АЕ6457АК, 
рік виготовлення 2005, Україна;

- бульдозер Б10М 0111-1Е, державний номерний знак 35864АЕ. рік виготовлення 2012, 
Росія;

- машина універсальна збирально-навантажувальна МТЗ-82, державний номерний зич.; 
35565АА, рік виготовлення 2006. Білорусь;
сміттєвоз, марка ГАЗ 3309, державний номерний знак АЕ1236СР, рік виготовлення 200
Україна;
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- сміттєвоз МБЗ-2, марка ГАЗ 3309, державний номерний знак АЕ8232ЕР, рік 
виготовлення 2011. Росія;
поливомийний автомобіль, марка ЗІЛ 431412. державний номерний знак АЕ8930АЕ, рік 
виготовлення 1989, Росія;

- причеп тракторний, марка 7 СХ-5. державний номерний знак 27933АЕ. рік виготовлення 
2011, Україна;

- причеп тракторний, марка 7 СХ-5, державний номерний знак 27934АЕ, рік виготовлення 
2011, Україна;

- причеп тракторний, марка ХІМ832601, державний номерний знак 04791АА, рік 
виготовлення 1991. Україна;

- причеп тракторний, марка 2 ПТС 4, державний номерний знак 27983АА. рік 
виготовлення 1988, Україна;
причеп тракторний, марка 2 ПТС-4, державний номерний знак 04789АА, рік 
виготовлення 1988, Україна;

- причеп тракторний, марка 2ПТС-4, державний номерний знак 26054АЕ, рік 
виготовлення 1992, Україна;

- причеп тракторний, марка 2 ПТС-4, державний номерний знак 04788АА, рік 
виготовлення 1989, Україна;

- причеп тракторний, марка 2 ПТС-4, державний номерний знак 04790АА. рік 
виготовлення 1990, Україна;
причеп тракторний, марка 2 ПТС-4, державний номерний знак 04787АА, рік 
виготовлення 1976, Україна;

- причеп тракторний, марка 2 ПТС-4, державний номерний знак 39138АЕ, рік 
виготовлення 1999, Україна;

- трактор, марка Dongfend РР 244Е. державний номерний знак 27919АЕ. рік виготовлення 
2011. Китай;
трактор з навантажувачем, марка МТЗ-82, державний номерний знак 27952АЕ, рік 
виготовлення 2011, Україна;

- трактор, марка Т-40, державний номерний знак 27962АА, рік виготовлення 1989, Росія;
- трактор, марка Т-40, державний номерний знак 27963АА, рік виготовлення 1989, Росія;
- трактор, марка Т-40, державний номерний знак 27964АА. рік виготовлення 1988, Росія;
- трактор, марка Т-40, державний номерний знак 27961 АА, рік виготовлення 1991, Росія;
- трактор, марка Т-40, державний номерний знак 38591АЕ, рік виготовлення 1985, Рос ія;
- трактор, марка Т-40, державний номерний знак 26053АЕ, рік виготовлення 1986, Росія;
- екскаватор, марка «Борекс» 2201. державний номерний знак 42932АА. рік виготовлення 

2008. Україна;
- екскаватор, марка ЗК 18-20. державний номерний знак 42933АА. рік виготовлення 2008. 

Росія;
- екскаватор, марка ЗО 2621. державний номерний знак 26051АЕ. рік виготовлення 1992. 

Україна;

________14 робочих місць, з них 12. 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),

1 дільниця та об’єкти Замовника_______________________
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці 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., навчально-курсовий 
комбінат «Кривбасбуд»);
- Відповідальний за технічний стан і безпечну експлуатацію газового господарства начальник 
виробничо-технічного відділу Рехліцький Віталій Йосипович (наказ № 33 від 15.03.2018 p.; 
посвідчення № 00002270, від 11.10.2017р., навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»);
- Відповідальний за організацію експлуатації та технічний стан технологічних транспортних 
засобів -  майстер транспортної дільниці Полозок Віктор Петрович (наказ № 20 від 
19.02.2018р.).

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.

Інформація про інструкції з ОП:

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та 
видам робіт згідно штатного розкладу та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому 
числі при виконанні робіт за допомогою технологічних транспортних засобів, вказаних в 
декларації: Наказ № 01 від 03.01.2017 року; Наказ № 33 від 09 березня 2017 року; Наказ № 151 
від 17 жовтня 2017 року, Наказ № 131 від 11 вересня 2017р., Наказ № 54 від 12 квітня 2018р., 
Наказ № 69а від 25 квітня 2018р.:

- Інструкція з охорони праці № 1 для осіб, допущених до управління та ремонту 
автотранспортних засобів;
Інструкція з охорони праці № 13 при роботі з навісною роторною косаркою;
Інструкція з охорони праці № 16 для тракториста, експлуатуючого комунально- 
збиральну техніку (навісна щітка дорожня НО-86);

- Інструкція з охорони праці № 27 для слюсаря-ремонтника;
Інструкція з охорони праці № 28 при роботі з електроталлю;

- Інструкція з охорони праці № 30 для стропальників, обслуговуючих вантажопідіймальні 
крани;

- Інструкція з охорони праці № 31 для водія автомобіля;
Інструкція з охорони праці № 32 для машиніста екскаватора;
Інструкція з охорони праці № 33 для тракториста;

- Інструкція з охорони праці № 34 по зберіганню, транспортуванню, експлуатації балонів 
з зрідженим газом;
Інструкція з охорони праці № 43 при транспортуванні, зберіганні та експлуатації 
балонів з киснем;



Інструкція з охорони праці № 92 для водія автотранспортних засобів по перевезенню 
сміття;
Інструкція з охорони праці № 106 по наданню першої долікарської допомоги;

- Інструкція з охорони праці № 112 для машиніста бульдозера;
Інструкція з охорони праці № 121 при експлуатації вакуумного автомобіля К0-503В.

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

Прізвище та 
імя по батькові

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

№ , дата
посвідчення
навчання з
питань
пожежної
безпеки
(пожежно-
технічний
мінімум)

№ , дата 
посвідчення 
навчання з 
правил охорони 
праці на 
автомобільному 
транспорті

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

Місце
проведення
навчання

1 Гвоздьов 
Анатолій 
Г еоргійович

Заступник
директора
(голова
комісії)

№  00002244, 
від
28.12.2016р.

№ 03061271
від
28.02.2017р.

№  1351, від 
27.07.2018р.

№  0024, 
від
27.04.2018р.

навчально-
курсовий
комбінат
«Кривбасбуд».,
ТОВ «ЦТОР»
(місто Кривий
Ріг)

2 Борисевич
Людмила
Вікторівна

Інженер 3 
охорони праці 
(член комісії-)

№  00002394, 
від
25.10.2017р.

№ 03061273
від
28.02.2017р.

№ 00002517,
від
0 1 .1 1.2017р.

навчально-
курсовий
комбінат
«Кривбасбуд»
(місто Кривий
Ріг)

3 Рехліцький
Віталій
Йосипович

Начальник
виробничо-
технічного
відділу (особа
відповідальна
за
електрогоспод  
арство -  член 
комісії)

№  00002395, 
від
25.10.2017р.

№ 03061272
від
28.02.2017р.

№  1352, від 
27.07.2018р.

№  00002516, 
від
01.11.2017р.

навчально-
курсовий
комбінат
«Кривбасбуд»,
ТОВ «ЦТОР»
(місто Кривий
Ріг)

4 Ярошенко
Олена
Борисівна

Технік 
(служби  
охорони праці 
-  член комісії)

№  1372 від 
27.07.2018р.

№ 1354, від 
27.07.2018р.

навчально-
курсовий
комбінат
«Кривбасбуд)
ТОВ «1 п  ОР»
(місто Криви
Ріг)



5 Капуста Ніла М айстер № 00000914, № 03061274 №  1353, від №  00002522, навчально-
Анатоліївна дільниці від від 27.07.2018р. від курсовий

ремонтно- 29.06.2016р. 28.02.2017р. 01.11.2017р. комбінат
будівельних «Кривбасбуд»,
робіт (голова ТОВ «ЦТОР»
профспілково (місто Кривий
го комітету - Ріг)
член к о м іс ії)

Відповідальна особа за організацію експлуатації та технічний стан технологічних 
транспортних засобів, вказаних в Декларації, -  майстер транспортної дільниці Полозок Віктор 
Петрович пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці:
- Загальний курс охорони праці (в ТОВ «ЦТОР» (місто Кривий Ріг)), посвідчення № 1861 
від 13.09.2018р.;
- «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00- 
1.71-13) (в навчально-курсовому комбінаті «Кривбасбуд» (місто Кривий Ріг)), посвідчення 
№00002523 від 01.11.2017р.);
- «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12) (в ТОВ 
«ЦТОР» (місто Кривий Ріг)), посвідчення № 00002523 від 01.11.2017р.).

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 за допомогою 
технологічних транспортних засобів, вказаних в декларації.

Всі робітники транспортної дільниці: водії автотранспортних засобів, трактористи, 
машиністи екскаватора, пройшли психофізіологічну експертизу про відповідність професійним 
вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки та тих, що потребують професійного добору 
в ТОВ «ЦТОР» в місті 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, згідно Норм видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів. Каски, драбини 
використовують за призначенням, зберігають у технічно справному стані та проводять технічне 
обслуговування, ремонт, експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників.



Всі виробничі дільниці КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬКИЙ 
МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» забезпечені інструкціями з питань охорони праці за професіями та 
по видам робіт, наочними посібниками, попереджувальними та інформаційними табличками та 
інше.

(прізвищ е, 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-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Н.П. Накрапає 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зарегстровапа у журна;ц обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці Уу 20_^р. №

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, устатковання підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере ; 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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