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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця______ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ________
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІТІСЕРВІС-КР». 50008, Дніпропетровська 

область, місто Кривий Ріг, вулиця Генерала Радієвського, будинок 34А
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

______________________________ 38788964_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ

директор Гоц Олена Іванівна, +38(067) 989-38-81; sitikrl4gmail.com
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;

роботи виконуються згідно з договорами підряду (або зазначається
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

конкретна адреса виконання робіт підвищеної небезпеки) та/або 
експлуатації (застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки по Дніпропетровській області, житловий фонд: Металургійний,
Інгулецький, Центрально-Міський райони міста Кривий Ріг___________ .

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої ш коди________________ не укладався__________________________ .

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
добровільний аудит з охорони праці не проводився___________________ .

(дата проведення аудиту)

Я ,__________ Гоц Олена Іванівна,________________________________
(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: роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра; обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів:

ч (найменування виду^робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

зварювальні роботи.___________________________________________________ *■
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються

\--



та /або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання в ідповідного дозволу,

__________________________  12 робочих місць__________________________
кільк ість робочих м ісць, в том у числі тих,

_______в тому числі 10 на яких існує підвищений ризик виникнення травм
на яких існує п ідвищ ений  ризик виникнення травм ,

_______будівель -  1052, споруд (приміщень) -  2 (оренда)._________________
будівель і споруд (прим іщ ень), ви робничих об 'єктів

виробничих об'єктів -  3, дільниць -  3, структурних підрозділів -  6______
(цехів, дільниць, структурних п ідрозділ ів)

Інші відомості Гоц Олена Іванівна, директор -  відповідальна________
(п р ізвищ е, ім'я та по батькові осіб, які відповідаю ть

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та
за дотри м ан н я вим ог закон одавства з питань охорони праці та  п ром ислової безпеки;

промислової безпеки, пройшла навчання в ТОВ «Навчально-курсовий 
центр «Моноліт», та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, з курсу «Охорона праці-загальний 
курс» витяг з протоколу від 17.07.2019, №7/110: «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з 
протоколу від 03.07.2019, №7/13, присвоєно 4-ту групу з електробезпеки з 
допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В; в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» з «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) 
витяг з протоколу від 14.11.2019, №1030; з «Питань пожежної безпеки 
посадових осіб» витяг з протоколу від 14.11.2019, №1047; «Правил безпеки 
систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15), «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11- 
85) витяг з протоколу від 14.11.2019, №1038; «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з 
протоколу від 14.11.2019, №1040. Наказом від 15.11.2019, №113 створено 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії, директор 
Гоц О.І., та члени комісії: Колісник JIM  -  начальник дільниці, пройшла 
навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань 
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з 
курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від 17.07.2019, 
№7/110; «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 03.07.2019, №7/13, присвоєно 
4-ту групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В; в Приватному закладі «Центр професійної освіти і 
навчання» з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з протоколу від 14.11.2019, №1030; з 
«Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
14.11.2019, №1047; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00- 
1.76-15), «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу від
14.11.2019, №1038; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (НГІАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 14.11.2019, 
№1040; Юнда І.В. -  головний інженер, пройшов навчання в ТОВ 
«Навчально-курсовий центр «Моноліт» та перевірку знань в комісії



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу 
«Охорона праці-загальний курс», витяг з-протоколу від 05.12.2018, №12/9; 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 
40.1-1.21-98) витяг з протоколу від 05.12.2018, №12/30, присвоєно 4-ту 
групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках 
напругою до 1000В; «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з протоколу від 05.12.2018, №12/16- 
1; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
28.12.2018, №180; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-
1.76-15), «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу від
05.12.2018, №12/32; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 12.12.2018, 
№12/59; Стулін В.В. -  інженер з охорони праці, пройшов навчання в 
Приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання» та перевірку
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області з курсу «Охорона праці-загальний курс», витяг з протоколу від
14.11.2019, №1032; «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07) витяг з протоколу від 14.11.2019, №1030; 
«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 
40.1 -1.21 -98) витяг з протоколу від 14.11.2019, № 1034, присвоєно 4-ту групу 
з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до 
1000В; з «Питань пожежної безпеки посадових осіб» витяг з протоколу від
14.11.2019, №1047; «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-
1.76-15), «Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85) витяг з протоколу від
14.11.2019, №1038; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13) витяг з протоколу від 14.11.2019,
№1040.____________________________________________ _________
Наказом від 15.11.2019, №107 призначена відповідальна особа за 
організацію і безпечне виконання робіт на висоті по підприємству -  
головний інженер Юнда І.В.; начальник дільниці Колісник Л.М. призначена 
відповідальною особою за облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань, ведення 
Журналу обліку та зберігання засобів захисту, з правом видачі наряд- 
допусків. Наказом від 15.11.2019, № 108 призначена відповідальна особа за 
безпечне виконання зварювальних робіт -  начальник дільниці Колісник 
Л.М. Наказом від 15.11.2019, №109 призначені відповідальні особи за газове 
господарство на підприємстві — головний інженер Юнда І.В., на дільницях 
начальник дільниці Колісник Л.М. Наказом від 02.01.2019, №6 призначений 
відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства -  головний інженер Юнда І.В. Наказом 
від 15.11.2019, №110 призначений відповідальний за пожежну безпеку на 
підприємстві -  головний інженер Юнда І.В. Наказом по підприємству від
15.11.2019, №112 створена та діє служба охорони праці в особі інженера з 
охорони праці Стуліна В.В.____________________________________________

наявність служби охорони праці.



Працівники, які виконують роботи, -що декларуються, навчені та мають
відповідні посвідчення, а саме: електрогазозварники -  Конченко А.В, 
пройшов навчання у Середньому профтехучилищі №27 м. Кривого Рогу, 
Диплом Г№393146 від 17.07.82: Траман С.М. прошов навчання в 
Професіно-технічному училищі №66 м. Кривого Рогу, Диплом ГЗ №016045 
від 20.04.95; Власенко Ю.М. пройшов навчання в СПТУ №31 м. Кривого 
Рогу, Диплом Б № 848067 від 13.06.89; Жир П.А. пройшов навчання у 
Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки м. Кривого Рогу, 
Свідоцтво №27852612 від 07.07.2005 та отримали кваліфікацію -
електрогазозварник. Наказом від 15.11.2019 №111 призначені 
відповідальними за безпечну експлуатацію та технічне обслуговування, 
перевірки стану, прочищення та ремонту димових і вентиляційних каналів 
газового обладнання громадських, адміністративних та житлових будинків, 
які мають кваліфікаційні посвідчення за професією пічник, пройшли 
навчання з «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) 
- допускаються до обслуговування димових та вентиляційних каналів 
газовикористовувальних установок: Янкова О.В., пройшла навчавчання в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт» , посвідчення № 11683 витяг з 
протоколу від 04.09.2019, № 9/13; Арсієнко О.М., пройшла навчавчання в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт», посвідчення № 008538 витяг з 
протоколу від 19.12.2018, № 12/109; Шеліхова О.О. пройшла навчавчання в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт», посвідчення № 008543 витяг з 
протоколу від 05.12.2018, № 12/8-1; Дмитрук С.О. пройшла навчавчання в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт», посвідчення № 008541 витяг з 
протоколу від 19.12.2018, № 12/109; Вовченко Н.М. пройшла навчавчання в 
ТОВ «Навчально-курсовий центр «Моноліт», посвідчення № 15934 витяг з 
протоколу від 05.12.2018, № 12/8-1; Робітники, які виконують роботи на 
висоті; зварювальні роботи; обстеження, ремонт і чищення димарів, 
повітропроводів, щороку проходять: спеціальне навчання, відповідні 
інструктажі, перевірку знань з питань охорони праці відповідних 
нормативно-правових актів охорони праці, у тому числі з «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), 
«Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП 0.00-1.76-15) «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21- 
98) в комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства ТОВ 
«СІТІСЕРВІС-КР» в обсязі виконуваної ними роботи (протоколи останньої
перевірки від 19.11.2019) та в Приватному закладі «Центр професійної
освіти і навчання», ТОВ «Навчально-курсовому центрі «Моноліт» м. 
Кривий Ріг. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці на 
підприємстві, спеціальне навчання, організація і проведення інструктажів з 
питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Типового 
положення «Про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». Екзамени проводяться традиційними методами за білетами. 
Наказом по підприємству від 29.01.2019, №60 введено в дію інструкції з



охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі: для
електрогазозварника, для пічника, під час виконання робіт на висоті; з

ін стоукн ій  nDO пооведення навчання та  інструктаж у з питань охорон и  праці

безпечної експлуатації запобіжних поясів у т.ч. порядок їх випробування. 
В наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти та інструкції 
з експлуатації) на обладнання, яке використовується при виконанні

ксплуатаційної документації,

робіт підвищеної небезпеки: зварювальний інвертор VITA MINI-300Ь,зав. 
№07523 (протокол перевірки №32152994-29.11.18-1100/1-19 від 
19.11.2019р.), зварювальний інвертор VITA MINI-300L, зав. №112/3/067 
(протокол перевірки №32152994-29.11.18-1100/2-19 від 19.11.2019р.), 
які періодично провіряються (1 раз на 6 місяців) в ТОВ 
«ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», анемометр крильчатий АСО-3 зав. №7118 
(свідоцтво про перевірку від 13.07.2019р.), анемометр крильчатий АСО-3 
зав. № 3964 (свідоцтво про перевірку від 08.02.2019р.), тягонапорометр 
ТНМП-5243 зав. № 91715 (паспорт повірки приладу від 16.05.2019р.), 
тягонапорометр ТНМП-5243 зав. № 13174 (паспорт повірки приладу від 
13.11.2019р.) пояси лямкові запобіжні (виробництво серпень 2019р.), 
драбини (виробництво липень 2019 рік), що використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані, та яким проводять їх 
технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. Працівники TOB «СІТІСЕРВІС-КР» забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з галузевими

засобів індивідуального захисту

нормами у повному обсязі з урахуванням специфіки умов праці. При 
виконанні робіт ТОВ «СІТІСЕРВІС-КР» керується нормативно-правовими 
актами: Закон України «Про охорону праці»: «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної безпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою КМУ України від 26 жовтня 2011 року №1107; 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 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» «Правила пожежної безпеки 
України»; НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання»; 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту»; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про 
комісію з питань охорони праці підприємства»; НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про
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службу охорони праці». TOB «СІТІСЕРВІС-КР» має куточок з о х о р о н и  

праці, який оснащений наочним приладдям, яке постійно оновлюється з 
журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці». Наказом від 02.01.2019, 
№4 введені в дію програми інструктажів з охорони праці. Наказом від
02.01.2019, №16 введені в дію програми навчання. Наказом від 02.01.2019. 
№9 введені в дію програми стажування для конкретних професій 
працівників з питань охорони праці.___________________________________

На підприємстві ведуться наступні журнали з охорони праці: реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці: реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці; реєстрації інструкцій з охорони 
праці; видачі інструкцій з охорони праці; реєстрації видачі нарядів-допусків 
на виконання робіт підвищеної небезпеки; видачі нарядів і розпоряджень; 
протоколів перевірки знань; реєстрація нещасних випадків на виробництві; 
обліку та зберігання засобів захисту.__________________________________J

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

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки._________________________________

S
Гоц О.І.

іш дайс|)! (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2(К ^  р. № / ^ / ,

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, устатковання 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.


