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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа -  підприємець Колєснік Сергій Вікторович, паспорт АН №241575, 
виданий Верхньодніпровським РВ УМВС України у Дніпропетровській області__________
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

51650, Дніпропетровська область. Верхньодніпровський район, селище Дніпровське, 
вулиця Кірова,85, код 2899603771___________________ ___________________________________

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

0933027673, 0979250762. ко!іезпік79@і.иа______________________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України _________________________________________
місце виконання робіт підвищеної 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 Договір не укладався_____________

(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, Колєснік Сергій Вікторович_________________________________________________
(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, устатковання підвищеної небезпеки:

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів; роботи, що виконуються на 
висоті понад 1,3. метра_________________________________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

____________________________________ 2 робочих місця__________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

в тому числі 1 на яких існує підвищений ризик виникнення травм_________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

виробничі дільниці згідно договорів підряду____________________________________________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

офісне та складське приміщення за адресою: 51650, Дніпропетровська область.
Верхньодніпровський район селище Дніпровське, вул. Олександра Островського, буд. 7

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ Функції служби з охорони праці поклав на себе та призначив 
відповідальним за безпечним виконанням робіт з обстеження, ремонту та чищення 
димарів та безпечне виконання робіт на висоті Колєсніка Сергія Вікторовича. Колєснік С. 
В. пройшов навчання та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (наказ про створення комісії №68 від 21.03.18р.) у ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» з питань охорони праці (витяг з протоколу №572 від 14.06.2018 р, та №460 
від 17.05.2018 p.), з питань охорони праці під час виконання робіт на висоті «НПАОП 
0.00-1.15-07» (протокол №480 від 22.05.2018 p.). Наказом №1 від 02.01.14 створена 
служба з охорони праці, в особі Колєсніка С. В., наказом №4 від 02.01.14 затверджено 
положення про службу з охорони праці, наказом №6 від 02.01.14 призначений 
відповідальний за видачу нарядів -  допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки
Колєснік С. В. ________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки;

Д ля виконання робіт розроблені та переглянуті інструкції з охорони праці:
- Інструкція з охорони праці для чистильника димоходів та топок, наказ №4 від 02.01.19;
- Інструкція з охорони праці «По наданню першої медичної допомоги при нещасних 
випадках» наказ №4 від 02.01.19_______________________________________________________
- Інструкція з охорони праці «При виконанні робіт на висоті», наказ №4 від 02.01.19

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

При виконанні робіт ФОП Колєснік С. В. керується нормативно -  правовими актами: 
Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00.-1.15-07 «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці»; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». 
Перелік журналів, що заведені у підприємця Колєснік С.В.: журнал проходження 
первинного (вступного) інструктажу, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці на робочому місці; журнал реєстрації інструктажів з охорони праці;журнал видачі 
інструкцій з охорони праці; журнал реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки; журнал обліку та зберігання засобів захисту, журнал з техніки 
безпеки та охорони праці, журнал реєстрації нещасних випадків невиробничого характеру, 
журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків, журнал обліку виконаних



робіт та послуг протипожежного призначення по обслуговуванню, ремонту, чищенню та 
профілактики димоходів та повітропроводів, журнал технічного огляду димоходів, 
журнал технічного огляду димоходів в зимовий період, журнал нумерації димоходів. 
Робітник Іванчук Геннадій Віталійович пройшов навчання на здобуття професії 

чистильник димоходів, лежаків та топок 4р. (посвідчення № 6996) та перевірку знань з 
питань охорони праці (витяг з протоколу №572 від 14.06.2018 p., та №460 від 17.05.18)., з 
питань охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №48 від 22.05.2018р.). 
Підприємцем проводяться вступні, первинні та повторні інструктажі з охорони праці. 

Робітники, які виконують роботи на висоті, щороку проходять спеціальне навчання. 
відповідні інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці та правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд». Працівники 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно норм 
видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних 
нормативних актів;
Наказом №5 від 02.01.2019 р. підприємця Колєснік С.В. призначено відповідальним за 
проведення випробувань засобів індивідуального захисту робітників та проведення 
періодичної державної повірки вимірювальних засобів. Каски, запобіжні лямкові пояси 
тип Г1Л -  2шт. (протокол випробувань №12/01 від 12.01.2019р.), драбина алюмінієва 
«стременна» (виробництво 2019 рік) використовують за призначенням, зберігають у 
технічно справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників. Перевірка димових та вентиляційних каналів проводиться за 
допомогою приладів: прибор для інструментальної перевірки кратності повітрообміну ІС- 
1 №554 (свідоцтво про повірку засобу вимірювальної техніки №22-02/00102 від 
20.03.2019, видане ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»); прибор для визначення 
розрідження у димоході мановакуумоментр ММЦ-200 № 552 (свідоцтво про повірку 
засобу вимірювальної техніки №39-02/0295 від 21.03.2019, видане ДП 
«УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ»). Чищення димових та вентиляційних каналів проводиться 
за допомогою груш, штанг, йоржів та інших пристосувань.

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

У ФОП К о л є с н і к  С.В. існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та 
навчально-методичне забезпечення, а саме: Закон України «Про охорону праці»; 
«Правила охорони праці при виконання робіт на висоті»; «Інструкція з технічного 
обслуговування димових та вентиляційних каналів», «Правила безпеки систем 
газопостачання України»; «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями». Працівники навчаються у спеціалізованих навчальних закладах раз на рік, 
своєчасно проводиться медогляд робітників. Наявний стенд з охорони праці, на якому 
розміщено нормативні акти з охорони праці та плакати.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів 
господарювання у територіальному органі Держпраці ___

(ініціали та прізвище)
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