Зою ч > -ОЛЧЗУЇ~/із-Б>6-*і
Д ЕК Л А РА Ц ІЯ
відповідності м атеріально-технічної бази вим огам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця Кооператив "Комунальник"___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52100, Дніпропетровська обл.. П’ятихатський район, м. П'ятихатки. вул. Степна._____
місцезнаходження,
____________________________ будинок 2А_____________________________________
___________________________ код ЄДРПОУ 20276017___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________керівник - директор Сайко Іван Павлович____________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_________________________ тел.

(05651) 3-19-64, моб. (096) 91-324-41_________________________

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;

_____на території Дніпропетровської області та згідно укладених договорів
підряду
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищ еної 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______________
_______________________________ не проводився_______________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Сайко Іван Павлович_________________________________________________
(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 робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів (п. 12 додатку 6 до Порядку).
(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 (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

З робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм - З
кількість робочих місць, у том у числі тих,
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на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм,

Підприємство має власні приміщення (адміністративна булівля, яка використовується
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

для офісу, складських, виробничих потреб) за адресою: м. П'ятихатки. вул. Степна,_____
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

___________________________________ буд. 2А__________________________________
Інші відомості: Директор Сайко І.П. пройшов навчання та перевірку знань з_____
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Закону України "Про охорону праці". ПБЕЕС, ПТЕЕС в СП "П'ятихатська дистанція
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

сигналізації та зв'язку" РФ "Придніпровська залізниця" AT "Укрзалізниця" в комісії
AT "Укрзалізниця" (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони пратті
від 03.01.2019 № 6, посвідчення № 00002365).____________________________________
Наказом на по підприємству від 09.01.2019 № 3 створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці. Голова комісії - директор Кооператив "Комунальник” Сайко І.П.
та члени комісії: інженер Сайко І.В.. майстер Малоок В.І.___________________________
Голова комісії: директор Кооператив "Комунальник" Сайко І.П.. пройтттов навчання: ч
Закону України "Про охорону праці", ПБЕЕС, ПТЕЕС в СП "П'ятихатська дистанція
сигналізації та зв'язку" РФ "Придніпровська залізниця" AT "Укрзалізниця" в комісії
AT "Укрзалізниця" (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони прані
від 03.01.2019 № 6, посвідчення
№ 00002365): з "Правил безпеки систем
газопостачання" в ПАТ "Криворіжгаз" в комісії ПАТ "Криворіжгаз" (протокол від
07.07.2017 № 13, посвідчення № 296), як особа відповідальна за безпечну експлуатацію
та технічний стан димових і вентиляттійних каналів:
Члени комісії: інженер Сайко І.В. пройшов навчання: з Закону України "Про охорону
праці", ПБЕЕС, ПТЕЕС в СП "П'ятихатська дистанція сигналізації та зв'язку" РФ
"Придніпровська залізниця" AT "Укрзалізниця" в комісії AT "Укрзалізниця” (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.01.2019 № 5,
посвідчення № 00002314):
майстер Малоок В.І. пройшов навчання: з Закону України "Про охорону праці". ПБЕЕС,
ПТЕЕС в СП "П'ятихатська дистанція сигналізації та зв'язку" РФ "Придніпровська
залізниття" AT "Укрзалізниця" в комісії AT "Укрзалізниця” (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 03.01.2019 № 6, посвідчення № 00002366): з
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" в ДП "ДНКК "Моноліт"
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії
з перевірки знань від 09.12.2016 № 1282, посвідчення № 080174). IV група з
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В;
Наказом по підприємству від 09.01.2019 № 2 переглянуто та затверджено
"Положення про систему управління охороною праці": "Положення про службу охорони
праці": "Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці": "Положення про порядок видачі та застосування нарядів - допусків на
виконання робіт піттвитттеної небезпеки": "Положення про діяльність уповноважених
найманими працівниками осіб з питань охорони праці"._______________________
Наказом від 09.01.2019 № 4 призначено відповідальним за огляд і чистку димових і
вентиляційних каналів директора кооперативу "Комунальник" Сайко І.П., який пройшов
навчання та перевірку знань з "Правил безпеки систем газопостачання" в ПАТ
"Криворіжгаз" в комісії ПАТ "Криворіжгаз" (протокол від 07.07.2017 № 13, посвідчення
№ 296). як особа иі япоиї пальна за безпечну експлуатацію та технічний стан димових і
вентиляційних каналів._____________ _ _ _ _ _ ____________________________ —_____
Наказом від 09.01.2019 № 4 призначено відповідальним за проведення ремонту
димових і вентиляційних каналів в П'ятихатському районі директора кооперативу
"Комунаттьник" Сайко І.П., який пройшов навчання та перевірку знань з "Правил безпеки

з
систем газопостачання" в ПАТ "Криворіжгаз" в комісії ПАТ "Криворіжгаз" (протокол від
07.07.2017 № 13, посвідчення № 296), як особа відповідальна за безпечну експлуатацію
та технічний стан димових і вентиляттійних каналів._______________________________
Наказом від 10.01.2018 № 10 створено службу з охорони праці, в особі інженера
наявність служ би охорони праці,

Сайко І.В., який пройшов навчання: з з Закону України "Про охорону праці", ПБЕЕС,
ПТЕЕС в СП "П'ятихатська дистанція сигналізації та зв'язку" РФ "Придніпровська
залізниця" АТ "Укрзалізниця" в комісії АТ "Укрзалізниця" (протокол засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 03.01.2019 № 5, посвідчення № 00002314); з
"Правил безпеки систем газопостачання" в ПАТ "Криворіжгаз" в комісії ПАТ
"Криворіжгаз" (протокол від 07.07.2017 № 13, посвідчення № 296), як особа
відповідальна за безпечну експлуатацію та технічний стан димових і вентиляційних
каналів;
Робітники підприємства згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" навчені і
пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці в комісії по перевірці знань
робітників з питань охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативноправових актів з охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших
відповідних Правил та за інструкціями з охорони праці, що діють на підприємстві
пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними
роботи. Робітники підприємства мають кваліфікацію: пічник Малоок В.І. пройшов
навчання за професією чистильник димоходів, боровів і топок в ПАТ "Криворіжгаз",
посвідчення від 18.09.2018 № 1395, з допуском до перевірки і прочищенню димових та
вентиляційних каналів; з "Правила безпеки систем газопостачання" в ПАТ
"Криворіжгаз", протокол від 18.09.2018 № 12, з допуском до перевірки і прочищенню
димових та вентиляттійних каналів; пічник Сайко В.І. пройшов навчання за професією
чистильник димоходів, боровів і топок в ПАТ "Криворіжгаз", посвідчення від 18.09.2018
№ 2704, з допуском до перевірки і прочищенню димових та вентиляційних каналів; з
"Правила безпеки систем газопостачання" в ПАТ "Криворіжгаз", протокол від 18.09.2018
№ 12, з допуском до перевірки і прочищенню димових та вентиляційних каналів; з
"Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної
безпеки України" в ДП "ДНКК "Моноліт" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області,
витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 09.12.2016 № IV група з
електробезпеки і допуск до роботи в електроустановках до 1000 В;
Переглянуто та затверджено директором підприємства Кооператив "Комунальник"
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

від 09.01.2019 інструкції з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на
професії, в тому числі для працівників, що обслуговують димові та вентиляційні канали,
про підготовку робочого місця та перевірки справності інструментів, захисних
пристроїв, за органічаттіто та контроль за будівництво та експлуатацію ДВК, з перевірки
ДИК інструментальним методом (робота з анемометром крильчатим АСО-3), при роботі
на висоті.________________________ ______ _ ____________________ _______________
Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства. На підприємстві ведуться "Журнал реєстрації_вступного
інструктажу з питань охорони праці". "Журнал реєстрації інструктажів з_питань
пожежної безпеки". "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці".________________ _____________________________________ ______
В наявності є необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі
експлуатаційної документації

та. що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та
інструкції з експлуатації на крильчатий анемометр "АСО-З". зав. № 927, 2017 р.в., країна
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виробник Україна,
повірку робочого засобу проведено
12.11.2018
ДП
"Кривбасстанлартметрологія" (свідоцтво про уповноваження № ПК 030-2014 від
29.12.2014); тягонапоромір ”НМП-52", зав. № 48183, 2004 р.в., країна виробник Україна,
повірку робочого засобу проведено 22.11.2018 ДП "Кривбасстандартметрологія";
монтажні пояси, зав. № 01,02 2016 р.в., країна виробник - Україна, акт повірку робочого
засобу проведено 15.02.2019 П’ятихатська дистанція сигналізації та зв’язку; капронова
мотузка, акт повірку робочого засобу проведено 15.02.2019 П’ятихатська дистанція
сигналізації та зв’язку; акт протоколу випробування від 09.01.2019 № 1; гиря (2 од),
йорж з вантажем, акт протоколу випробування від 09.01.2019 № 3; драбина, акт
протоколу__________ випробування__________ від__________ 09.01.2019__________ №
3._____________________________________________________________________
_____Працівники підприємства в повному обсязі забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
засобів індивідуального захисту

засобами інливідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 "Положення
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та
інтттими засобами індивідуального захисту" (комбінзоном робочим, полукомбінезоном
зимовим робочим, комплектом робочого спецодягу, спецвзуттям: зботики утепленні,
ботики робочі, рукавичками, запобіжними поясами). Засоби індивідуального захисту
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.______________________
_____Кооператив "Комунальник" забезпечений нормативно - правовою_______________
нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення

документацією: Закон України "Про охорону праці", "Порядок видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (в редакції постанови Кабінету
Міністрів України дід 7 лютого 2018 р. № 48), НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки
систем газопостачання". НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті". НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників". НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове положення
про службу охорони прані". НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з
охорони пратті". НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці". НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове
положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці",
НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною небезпекою". НПАОП 0.00-4.01-08
"Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та інтттими засобами індивідуального захисту", НПАОП 10.1-1.21-98 "Правила
безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правила технічної експлуатації
електроустановок споживачів", НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в
Україні".______________________________________________________________ ______
_____У Кооператива "Комунальник" є куточок з охорони праці, оснащений;
комп'ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці,_актами
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з
охорони праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами,
програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення
навчання інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства^
охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці._______________________ _____
_____Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці і промислової безпеки під час експлуатації обладнання, яке декларується.___

5
Всі працівники підприємства проходять медичний огляд при працевлаштуванні та
періодично 1 раз на рік в П’ятихатській районній лікарні по кооперативу
«Комунальник».

І.П. Сайко
(ініціали та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному
органі
Держпраці ^
20
р.
№

.

' с /

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.”.

