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15 СЕР 2019 '  ' ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВК Сервіс»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, м. Дніпро, провулок Січовий, будинок 21, офіс 8; код згідно з ЄДРПОУ 39123341
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_________ Богдан Ірина Валеріївна: т. 050 927 20 65; Воасіап.ап2000@0таі1.сош_________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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 України; Дніпропетровська область; м. Дніпро_____________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди не складався

(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 аудиту)

Я, Богдан Ірина Валеріївна директор Товариства з обмеженою відповідальністю 
«ДВК Сервіс»

(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 та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 

обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів, 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 (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць -  13; у тому числі -  10, на яких і с н у є  підвищений ризик_____
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому ЧИСЛІ ТИХ, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм
_________________________будівель і споруд ('приміщень') -  1 ,________________________

будівель і споруд (приміщень),

__________ виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) -  0__________
виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:Bogdan.an2000@Gmail.com


Інші відомості: Особи відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки: директор Богдан І. В.: Перевірку знань Законів 
України «Про о х о р о н у  праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили 
втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до 
нормативно-правових актів пройшла 13.08.2018р. протокол № 184/4.4/2018; - Перевірку 
знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДБНВ 2.5-20-2001 
«Газопостачання» пройшла 24.09.2018р. протокол № 1067: - Перевірку знань “Правил 
пожежної безпеки в Україні” НАПБ А.01.001-2015 р. пройшла 04.10.2018р. протокол № 
1114; - Перевірку знань “Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті” НПАОП 
0.00-1.15-07 пройшла 19.09.2018р. протокол №1041_____________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом від 01.09.2014 №06 створена служба охорони праці. Відповідальна особа за 
стан охорони праці -  зам. директора Савельєв В. М„ наказом №06 від 03.01.2017р.; - 
Перевірку знань «ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ». «ПРАВИЛА 
БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ» НПАРП40.1- 
1.21 -98»ПРАВИЛА ТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК 
СПОЖИВАЧІВ» «ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» “(розділ 4.П.1) пройшов 
13.01.2017р. протокол № 4 ТОВ «Учбовий Комбінат «Дніпробуд» з головою комісії 
Снісар В. В. -  начальник ГУ Держпраці у Дніпропетровській області; - Перевірку знань 
Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до нормативно-правових актів пройшов 18.01.2017р. протокол № 25;________
- Перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДБНВ
2.5-20-2001 «Газопостачання» пройшов 04.01.2017р. протокол № 1: - Перевірку знань з 
питань пожежної безпеки НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
пройшов 30.01.2017р. протокол № 60; - Перевірку знань “Правил охорони праці при 
виконанні робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 пройшов 14.02.2017р. протокол №106^

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Стовба Тетяна Миколаївна -  інженер:
- Перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». ДБНВ
2.5-20-2001 «Газопостачання» пройшла 24.09.2018р. протокол № 1067; - Перевірку знань 
“Правил пожежної безпеки в Україні” НАПБ А.01.001-2015 р. пройшла 04.10.2018р. 
протокол № 1114; - Перевірку знань “Правил охорони праці при виконанні робіт на 
висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 пройшла 19.09.2018р. протокол №1041:^ ^ ^ ; - /

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з 

питань охорони праці у відповідності до «Положення про порядок проведення навчання, 
інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці робітників ТОВ «ДВК Сервіс». А 
саме чистильники та пічники: «Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті» 
НПАОП 0.00-1.15-07 протокол № 97 від 30.01.2019р.: «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 протокол № 35 від 15.01.2019р.: 
«Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.76-15 ДБНВ 2.5-20-2001 
«Газопостачання» 31.01.2019р. протокол № 100; «Правила безпеки систем
газопостачання». НПАОП 0.00-1.76-15 ДБНВ 2.5-20-2001 «Газопостачання» 31.01.2019р. 
протокол № 101:

Працівники підприємства забезпечені спецодягом (костюм робочий, тканина 
саржа, рукавички з манжетом, спецвзуттям (черевики робочі на гумі із шкіри) та засобами 
індивідуального захисту (каска, окуляри захисні, пояси запобіжні інв.. № 19.20.21.23 
протокол № 239 від 26.06.2019 р„ страхувальні канати № 1.2.3.4 протокол №240 від
26.06.2019 р. КП «Міськсвітло» ДМР), мотузка пенькова довжиною 35-40м„ шар



металевий 0100 мм„ йорж металевий, дзеркало, відра, кельма, совок, кирка-молоток.
рівень, віники, анемомент крильчатий АСО-3 №797 ( виробник: ЕПМНВО
«Гідрометприлад» м. Москва РФ. свідоцтво про повірку засобу № 12-0786-19 від
15.03.2019 р.). Індикатор витрати і тяги ІРіТ-4 4.00.00 РЕ №146 (виробник СК ТБ 
«Турбулентність» протокол №84/19-В від 27.02.2019 р.)

В наявності нормативно-правові акти з охорони праці та навчально-методичне 
забезпечення (Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00
1.15-07, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, 
Перелік робіт з підвищено. Небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05, інструкція з охорони праці 
при виконанні робіт на висоті №6. інструкція з охорони праці для чистильника димоходів, 
лежаків та топок №5 введені в дію 03.01.2017р.). Матеріально-технічна база відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Куточок з
охорони праці обладнаний, має наглядні посібники, нормативно-правові акти.__________

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

На Підприємстві розроблено: «Інструкція з охорони праці для проведення
вступного інструктажу» № 1: «Інструкція з охорони праці для проведення первинного 
інструктажу на робочому місці» № 2: «Інструкція з охорони праці для пічника» № 3: 
«Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки» № 4: «Інструкція з охорони 
праці чистильника димоходів, лежаків та топок» № 5: «Інструкція з охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» № 6: «Інструкція з охорони праці з перевірки драбин, сходи» 
№ 7: «Інструкція з охорони праці з видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної 
небезпеки» № 8: «Інструкція з охорони праці при експлуатації персональних
комп’ютерів» № 9: «Інструкція з охорони праці для бухгалтера» № 10: «Інструкція з 
охорони праці по загальній електробезпеці» № 11: «Інструкція з охорони праці для 
директора» № 12; «Інструкція з охорони праці для проведення вступного протипожежного 
інструктажу» № 13: «Інструкція з охорони праці при проведенні періодичної перевірки 
димових та вентиляційних каналів житлових будинків» № 14; «Інструкція з охорони праці
з надання первинної долікарняної медичної допомоги» № 15__________________________
Всі інструкції затвердженні Наказом №10 від 03.01.2017р.____________________________

На Підприємстві ведеться наступна виконавча документація та документація з 
дотримання вимогу техніки безпеки та охорони праці: - Журнал обліку видачі інструкцій з 
охорони праці на підприємстві; - Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та 
інших засобів індивідуальної безпеки; - Журнал оперативного контролю за станом 
охорони праці; - Журнал протоколів перевірки знань; - Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці: - Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці; - Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; - 
Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту: - Журнал ведення 
протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці; - Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві: - Журнал реєстрації нарядів-допусків на 
проведення газонебезпечних робіт: - Журнал перевірки знань з техніки безпеки у 
персоналу з групою №1 за правилами електробезпеки

Перелік законодавчих та нормативно правових актів з питань охорони праці та 
промислової безпеки за відповідністю яких працює Підприємство: - Закон України «Про 
охорону праці»: - «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки»; 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони праці»: «Житлові будинки. Основні положення»ДБН В.2.2-15-2005 Зміна №4; 
«Опалення, вентиляція та кондиціонування» ДБН В.2.5-67:2013 : НПАОП 0.00-6.03-93 
«Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, 
що діють на підприємстві»: НПАОП 45.2-7.02-12 «Охорона труда та промислова безпеки у 
будівництві» ;НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці»: НПАОП 0.00-1.20-98 «Правила безпеки систем газопостачання України»; НПАОП



0.00-1.30-01 «Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями». Постанова КМУ
від 26.10.11р. №1107. -  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці, що діють на підприємстві»;

Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норма ти 
нормативні акти з охорони праці; Управління виробництвом організовано і упорядковано 
на основі планування та реєстрації впроваджених заходів для чого використовуються: 
накази, протоколи, листування, діловодство.

нормативно-правовоїтзл^Геріально-технічноїбази навчально-методичного забездеиення)

ґ?І/ С
(пийгіпс) (ініціали та прізвищі

02 0  8  20 /9  Р-

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

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. ”.


