ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально - технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці
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Відомості про роботодавця Комунальне підприємство « Сансервіс » Криворізької міської пади
( для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

________50007 Дніпропетровська обл.м.Кривий Ріг,пр-т Героїв-підпільників,буд.15, прим.15
м ісцезнаходж ення,

код згідно з ЄДРПОУ : 3 0 6 4 4 3 3 6
код згідно з ЄДРПОУ

Директор; Хворост Ілля Анатолійович тел./ факс (0564) 94-74-94; sanservis.kr@gmail.com
прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону, телеф аксу, адреса електронної пошти
(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 телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

_______________________ м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область___________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки
та \або експлуатації (застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору
страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди : Згідно додатку 1 до Порядку і
правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів
госполдарювання за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до постанови Кабінету
Мністрів України № 1788 від 16.11.2002р., на КП « Сансервіс» КМР страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами не проводиться , у зв’язку з тим, що підприємство не
являється об’єктом підвищеної небезпеки.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його в и д а ч і)

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

________ Я, Хворост Ілля Анатолієвич - директор КП «Сансервіс» КМР___________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра ;_____________________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки, та\або машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, тип, або марка (за наявності)
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються
та/або експлуатуються без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць: 217 . в тому числі тих . на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 13_____ ___________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм

Кількість будівель і споруд : 4, Адміністративно- технічний корпус розташований під одним
дахом з виробничими приміщеннями ( вул. Бикова 6 г);_____________________________________
кількість будівель і споруд (приміщ ень) виробничих о б ’єктів,

- Адміністративно- побутове приміщеня. складське та будівля майстерні (вул.КирилоМифодіївська 5):
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- Адміністративне приміщення по пр-ту Героїв-підпільників 15 прим. 15.
КП «Сансервіс» КМР складається з наступних виробничих дільниць:
цехів, дільниць, структурних підрозділів)

дільниця озеленення Центрально-Міського району;
- дільниця озеленення Металургійного району;
дільниця озеленення Покровського району;
дільниця озеленення Тернівського району;
- дільниця озеленення Інгулецького району;
- дільниця озеленення Саксаганського району;
дільниця озеленення Довгинцівського району;
- автотранспортний цех;
- дільниця благоустрою.
Інші відомості :
Директор підприємства - Хворост Ілля Анатолійович, пройшов навчання та перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомолги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, комісією, створеною на підставі
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017р., № 102
у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» (витяг з протоколу № 532 від 27.12.
2017р.)
з
головою
комісії
Волоховим
О.Ю.начальником
Криворізького
гірничопромислового управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Наказом по підприємству № 18 від 03.01. 2018р., створено комісію з перевірки знань з
питань охорони праці у працівників підприємства у такому складі:
Голова комісії : Директор підприємства Хворост I.A.,
Члени комісії : інженер з охорони праці Настусенко Н.М, та голова Профспілкового
комітету Безкровна О.М.
Члени комісії Настусенко Н.М. та Безкровна О.М
пройшли перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, наданню першої ( домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісіями, створеними
наказами Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 у ДП «Навчальнокурсовий комбінат «Кривбасбуд» ( витяг з протоколу № 619 від 03.10.2018р.), та наказом
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 27.06.2017р. №102 у ДП
«Навчально- курсовий комбінат «Кривбасбуд» ( витяг з протоколу № 532 від 27.12.2017р.)
IV гр.
Наказом по підприємству № 308 від 22.11.2018р.призначені відповідальні особи за
організацію безпечного виконання робіт на висоті, керівники структурних підрозділів :
Містрюков О.С., Коваленко О.В., Кича О.В., Шилова О.В., Трофімова В.О.,Ніколаєнко С.В.,
Філіппова Р.М .Лодоляка Т.І., Денисюк О.І. пройшли навчання та перевірку знань з
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних
пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, створеною на підставі
наказу Криворізького гірничопромислового управління головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 21.03.2018р., №68 у ДП « Навчально-курсовий комбінат
«Кривбасбуд» ( витяг з протоколу № 340 від 20.06.2018р.) Та навчання з Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісією, створеною на
підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
21.03.2018р. №68, у ДП « Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд»,( витяг з протоколу
№763 від 21.11.2018р.)
• Наказом по підприємству № 13 від 03.01.2018р., керівників структурних підрозділів
Містрюкова О.C., Коваленко О.В., Кичу О.В., Шилову О.В., Трофімову В.О.,Ніколаєнко С.В.,
Філіппову Р.М .Лодоляку Т.І., Денисюк О.І. призначені
відповідальними за пожежну
безпеку у керованих структурних підрозділах і пройшли навчання та перевірку знань з
питань пожежної безпеки комісією, створеною на підставі наказу ДП « Навчально- курсовий
комбінат «Кривбасбуд» № 12 від 04.01.2016р., (витяг з протоколу № 403 від 11.10.2016р.)
• Наказом по підприємству № 13 від 03.01.2018р., керівників структурних підрозділів
Містрюкова О.С., Коваленко О.В., Кичу О.В., Шилову О.В., Трофімову В.О., Ніколаєнко

C.B., Філіппову Р.М .Л одоляку Т.І., Денисюк О.І. призначені відповідальними за охорону
праці у керованих структурних підрозділах і пройшли навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомолги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки комісією, створеною на підставі наказу
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018р. № 68 у ДП «
Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» ( витяг з протоколу № 619 від 03.10.2018р.)
• Наказом по підприємству № 13 від 03.01.2018р., керівників структурних підрозділів
Містрюкова О.С., Коваленко О.В., Кичу О.В., Шилову О.В., Трофімову В.О.,Ніколаєнко С.В.,
Філіппову Р.М .Л одоляку Т.І., Денисюк О.І. призначені відповідальними за електробезпеку
у керованих структурних підрозділах і пройшли навчання та перевірку знань з питань
електробезпеки комісією ДП « Навчально- курсовий комбінат «Кривбасбуд» (витяг з
протоколу № 364 від 28.09.2016р„ III гр. у кожного). Голова комісії Волохов О.Ю.- начальник
Криворізького гірничопромислового управління Держпраці у Дніпропетровськії області.
( прізвищ е ім ’я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Наказом по підприємству №30 від 03.01.2018р., оновлено службу охорони праці.
Інженер з охорони праці - Настусенко Н.М.______________________________________________
наявність служби охорони праці

Всі водії автопідіймачів: Молотай О.В., Сторчак А.П., Кравчук В.І., Бичков О.Ю.,
Посвтянко О.Г пройшли навчання та перевірку знань Правил охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18)комісією, створеною на підставі наказу управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018р„ у ДП «Навчально-курсовий
комбінат «Кривбасбуд» ( витяг з протоколу № 735 від 07.11.2018р.)
• Працівники, що залучаються до роботи з робочої платформи автопідіймача:
Панчук Ю.П., Мутерко С.М., Казмерчук Ю.М., Вовк В.В., Р.,Серенін М.О., Долматов С.М.,
Чернявський O.A., Гірько О.В. пройшли навчання та перевірку знань Правил охорони праці
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) комісією, створеною на підставі наказу управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018р„ у ДП «Навчально-курсовий
комбінат «Кривбасбуд» (витяг з протоколу № 340 від 20.06.2018р., а також за Правилами
охорони праці під час виконання робіт на висоті( НПАОП 0.00-1.15-07), у ДП «Навчальнокурсовий комбінат «Кривбасбуд» (витяг з протоколу № 798 від 05.12.2018р.
На підприємстві переглянуто та затверджено інструкції з охорони праці на види робіт
підвищеної небезпеки та на професії ♦ Наказом по підприємству № 31 від 10.01.2017р.
затверджено перелік інструкцій, що діють на підприємстві. У тому числі « Інструкції з
охорони праці при виконанні робіт на висоті» № ЗО (введена в дію наказом №79 від 01.03
2018р.). Працівники на підприємстві проходять навчання, перевірку знань та відповідні
інструктажі з питань охорони праці у відповідності згідно_____ НПАОП 0.00-4.12-05 «
Положення про порядок проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань
охорони праці», затверджене наказом № 79 від 01.03.2018р. На підприємстві ведуться
журнали : журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення
первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів.
(інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці)

В наявності необхідна експлуатаційна документація на автопідйомну техніку. На КП
«Сансервіс» КМР є паспорти на все обладнання та механізми.
експлуатаційна документації,

Обладнання та механізми знаходяться у справному стані, що підтверджується актами
перевірок та протоколами випробувань.
- Перевірка автопідіймача телескопічного АП- 18-09 від 08.12.2017р. (2 од.)
- Протокол випробування № 704 від 10.10 2017р.,автопідіймач, типу АП17А ,
- Автопідіймач, марки AT 28/4, придбано 22.08.20118р.Зареєстрована Криворізьким
ЕТЦ 24.09.2018р.

Згідно з наказом №12 від 03.01.2018р.,працівники підприємства забезпечені спецодягом,
засобів індивідуального захисту,

спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту : пояси запобіжні, (проведено
випробування Електротехнічною лабораторією TQB « НВК Криворіжелектромонтаж»,
протокол випробувань № 681 від 08.11.2018р.), каски з навушниками захисні, окуляри
захисні, перчатки, тощо. Засоби індивідуального захисту підлягають випробуванням та
оглядам у відповідні строки. Наказом по підприємству № 19 від 03.01. 2018р.,
створено комісію з приймання та перевірки засобів індивідуального захисту, що
надходять на підприємство на їх відповідність вимогам нормативних документів.
Підприємство забезпечене нормативно- правовою документацією, що
нормативно-п равової та матеріально-технічної бази навчально- методичного забезпечення)

розповсюджується на работи підвищеної небезпеки, які декларуються. Матеріальнотехнічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і дозволяє
дотримуватися вимог нормативно- правових актів з охорони праці, під час виконання
робіт, які декларуються. Нормативно- правова база зберігається на паперових та
електронних носіях за місцем розташування адміністративного приміщення
підприємства. Підприємство має навчально-методичне забезпечення для організації
роботи з навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

І.А.Хворост
( ініціали та прізвище)

МП
/J

201 8р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
______________________
органі Держпраці « /У ' »
2018р., №
/У

Примітки :

1. Ф ізична осос- 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) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої
релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

