
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про р о б о т о д а в ц я ________________________________________________________

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СІТІКОМСЕРВІС»;
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

52406, Дніпропетровська обл., Солонянський р-н, село Аполлонівка, вул. Юбкіна, буд. 29;
місцезнаходження,

___________код згідно СДРПОУ 40010674; директор Кузнецов Сергій Миколайович,
код згідно з ЄДРГІОУ, прізвище, ім ’я та по батькові керівника,

_________________________ тел. 067-426-70-34, e-mail: ksnl810@ ukr.net____________________
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 на території України (на об’єктах замовника згідно укладених договорів)

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

згідно Додатку 1 до Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільної_______
(найменування страхової компанії, 

відповідальності суб’єктів господарювання... згідно Постанови КМУ від 16.08.2002 р. №1788,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

страхування не проводиться, так як Товариство не є об’єктом підвищеної небезпеки___________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________________________

_____________________________________ 18 листопада 2020 року__________________________________
(дата проведення аудиту)

^  Кузнецов Сергій Миколайович,
(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 в замкнутому просторі (топках)_____________________________________________________

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів___________________________________
(найменування виду робіт

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
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Кількість робочих місць -  3 (постійно -  3, за суміщенням - 2), у тому числі тих, на яких
кількість робочих місць, у тому числі тих, 

існує підвищений ризик виникнення травм -  3.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, провул. Біологічний, буд. 12а (право власності
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Кузнецова С.М.) ________________________________________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Відповідальні особи, які забезпечують дотримання вимог законодавства
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають,

з питань охорони праці -  директор Кузнецов Сергій Миколайович, начальник дільниці по_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

ремонту і технічному обслуговуванню димових та вентиляційних каналів житлових та________

громадських будинків, газоходів та вентиляційних систем котелень (майстер) Кухарук________

Костянтин Прокопійович, пройшли навчання в ДП «ДНКК «М ОНОЛІТ» ДПАТ_______________

«БУДІВЕЛЬНА КОМ ПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань комісією Головного управління

Держпраці у Дніпропетровській області:_____________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (витяг з протоколу №1612

від 19.12.2018 р.);___________________________________________________________________________

пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань комісією Головного_____

управління Держпраці у Дніпропетровській області:__________________________________________

- Законодавства України про охорону праці. Основні положення ЗУ «Про охорону праці»,

«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими_______

Законами України. Законодавство України про працю (витяг з протоколу № 388 та №387 від 

11.11.2020 р.);_______________________________________________________________________________

- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (виписка з 

протоколу № 320 від 16.08.2019 р.);___________________________________________________________

- «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98;_______

«Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97; «Правила__________

експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації 

електроустановок споживачів» п. 1.3; «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної 

безпеки» розділ 7, 8; IV група з електробезпеки до 1000 В (виписка з протоколу №311 від_____

12.08.2019 р.);



пройшли навчання в ТОВ «УКК «ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань комісією на підставі

наказу №372 від 12.08.2019 р. за участю директора АТ «Українська пожежно-страхова 

кампанія» Волкова О.І.:

- «Правил пожежної безпеки в Україні», «Кодексу цивільного захисту України», Постанови

КМУ №444 від 26.06.2013 р. (виписка з протоколу №308 від 12.08.2019 р.).___________________

Наказом №07 від 17.09.2020 р. затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, призначено

відповідальним за видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки_________

директора Кузнецова С.М.__________________________________________________________________

Наказом №08 від 17.09.2020 р. призначено:__________________________________________________

- відповідальною особою за організацію та безпечне виконання робіт на висоті, за стан драбин 

та своєчасне проведення їх іспитів; за своєчасне проведення випробувань запобіжних поясів, 

страхувальних канатів та приладдя до них; відповідальним за ведення «Журналу обліку та 

зберігання засобів захисту» начальника дільниці (майстра) Кухарука К.П.;___________________

- відповідальним за забезпечення працівників засобами індивідуального захисту та їх_________

справність директора Кузнецова С.М._______________________________________________________

Наказом №09 від 17.09.2020 р. призначено особою, відповідальною за пожежну безпеку на

підприємстві та на об’єктах начальника дільниці (майстра) Кухарука К.П.____________________

Наказом №10 від 17.09.2020 р. призначено відповідальною особою за справний стан і________

безпечну експлуатацію електрогосподарства директора Кузнецова С.М., IV група з___________

е л е к т р о б е з п е к и . _______________________________________________________________________

Наказом №11 від 17.09.2020 р. призначено відповідальним за видачу нарядів-допусків на
$

виконання робіт підвищеної небезпеки директора Кузнецова С.М._______________________

Наказом №12 від 17.09.2020 р. призначено відповідальним за зберігання та справність________

електроінструмента начальника дільниці (майстра) Кухарука К.П., IV група з електробезпеки.

Наказом №05 від 15.09.2020 р. створено службу з охорони праці. Функції служби охорони
наявністю служби охорони праці, 

праці покладено на директора Кузнецова С.М. Затверджена програма і тривалість вступного

інструктажу з питань охорони праці на підприємстві._________________________________________

Наказом №12/11 від 12.11.2020 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці.



Голова комісії -  директор Кузнецов С.М., члени комісії -  майстер Кухарук К.П., викладач

охорони праці Терентьев А.З.____________________________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію (наказ №06 від 15.09.2020 р.):_____________

- Положення про службу охорони праці;_________________________________________________

- Положення про систему управління охороною праці на підприємстві;____________________

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

- Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту;_______________________________________________________

- Положення про порядок допуску до робіт підвищеної небезпеки;________________________

- Положення про спеціальне навчання, інструктажі і перевірку знань з питань пожежної 

безпеки;_________________________________________________________________________________

- посадові інструкції, інструкції з охорони праці, виробничі інструкції, технологічні карти, у 

тому числі: №1 Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці; №3 Інструкція з 

охорони праці для пічників-чистильщиків; №4 Інструкція з охорони праці по організації та 

виконанню робіт підвищеної небезпеки; №5 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт 

на драбинах і стрем’янках; № 6 Інструкція з охорони праці при роботах у замкнутому просторі; 

№7 Інструкція з охорони праці при муруванні котельних агрегатів, чистці котлів та газоходів; 

№9 Інструкція з охорони праці при експлуатації захисних поясів та порядок проведення їх

іспитів; №10 Інструкція з охорони праці при застосуванні шлангових протигазів; №11_________

Інструкція з охорони праці при роботі з ручним інструментом та пристроями; №12 Інструкція 

з охорони праці при роботі із застосуванням переносного електроінструмента; №13 Інструкція 

з охорони праці при виконанні робіт на висоті; виробнича інструкція пічника по ремонту і 

технічному обслуговуванню димових та вентиляційних каналів; виробнича інструкція по

перевірці і очищенню газоходів котлів, димових труб і стану систем вентиляції котелень;_____

технологічна карта на будівельні роботи по ремонту димарів і вентиляційних каналів на даху 

будівель; технологічна карта на роботи у топках, газоходах, повітропроводах і димових трубах

котелень.____________________________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання 

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації_________
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вступного інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань_____

охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; 

журнал реєстрації інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони 

праці; журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт підвищеної небезпеки; журнал

обліку робіт за нарядами і розпорядженнями; журнал результатів перевірки контрольно-______

вимірювальних приладів.____________________________________________________________________
та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять________

медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком 

проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженим наказом МОЗ 

України від 21.05.2007 р. №246. Усі працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, - 

пічники-чистельщики, пройшли попередній медогляд і не мають протипоказань до роботи на

висоті та у замкнутому просторі. __________________________________________________________

Наказом №02 від 15.09.2020 р. організацію проведення медичних оглядів покладено на_______

директора підприємства Кузнецова С.М. у КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико-

санітарної допомоги №8». ____________________________________________________________

Наказом №03 від 15.09.2020 р. на підприємстві створено дільницю по ремонту і технічному

обслуговуванню димових та вентиляційних каналів житлових та громадських будинків,______

газоходів та вентиляційних систем котелень, у складі - начальник (майстер) дільниці,_________

пічник-чистельщик (2 особи). Наказом №04 від 15.09.2020 р. введено в дію «Положення про

дільницю по ремонту і технічному обслуговуванню димових та вентиляційних каналів________

житлових та горомадських будинків, газоходів та вентиляційних систем котелень»,___________

«Положення про проведення контролю за якістю перевірок стану димових та вентиляційних

каналів в житлових будинках».______________________________________________________________

Для виконання заявлених робіт робітники підприємства мають відповідну кваліфікацію, 

пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в об’ємі виконуваних робіт:

- начальник дільниці (майстер) Кухарук К.П. отримав повну вищу освіту за спеціальністю 

«Технологія машинобудування, металургійні верстати і інструменти» у Дніпропетровському

металургійному інституті, кваліфікація інженер-механік (диплом ТВ №842384, 1989 р.);
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пройшов навчання за професією «Пічник-чистельщик» у ТОВ «УКК «Дніпробуд» (посв.______

№17585 від 25.01.2007 р.), отримав кваліфікацію -  3 розряд;_________________________________

- пічник-чистельщик (директор) Кузнецов С.М. отримав повну вищу освіту за спеціальністю 

«Командна тактика» у Харківському вищому військово-авіаційному училищі, кваліфікація 

офіцер, льотчик-інженер (диплом Д-І №068590, 1980 р.), пройшов навчання за професією 

«Пічник» у ТОВ «УКК «Дніпробуд» (посв. №21614 від 27.09.2010 р.), отримав кваліфікацію - 

З розряд;____________________________________________________________________________________

- пічник-чистельщик Сторожко С.Г. отримав повну середню освіту за спеціальністю «Промис

лове та цивільне будівництво» у Дніпропетровському будівельному технікумі (диплом ВТ-1 

№254955 від 27.04.1982 р.), пройшов навчання за професією «Пічник по ремонту та експлуа

тації печей та димоходів для відводу продуктів спалювання палива» у ДМ УВК (посв. №5803 

від 30.07.1991 р.)____________________________________________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство має наступне

обладнання, інструменти та прилади: тягомір типу ТНМП-52 (зав. 362049, дата перевірки

02.05.2020 р. ДП «Дніпростандртметрологія»); термоанемометр типу DT-8880 фірми «СЕМ»

(зав. №11104937, дата перевірки 30.09.2020 р. ДП «Дніпростандртметрологія»); трубоочисна

гиря ДуЮО та Ду150; набір зубил; трубоочисний йорж; трубоочисне дзеркало; трубоочисний

снаряд Ду80; відро для збирання сажі і будівельного сміття (2 од.); кірочка для оброблення

цегли (2 од.); пічний молоток для оброблення цегли (2 од.); кельма для укладання і___________

розстилання розчину на поверхні цеглового ряду (2 од.); лопатки (2 од.); косинець для________

розмітки прямих кутів; правило для перевірки правильності ведення кладки; схил для_________

перевірки вертикальності кладки; будівельний рівень для перевірки горизонтальності рядів

кладки; складний метр (рулетка); переносний ручний електричний світильник з рефлектором

напругою 12В; шахтний інтерферометр типу ШИ-1 (зав. № 205279); драбина (інв. №4;_________

протокол випробування № 50 від 08.09.2020 р. АТ «ДНІПРОГАЗ»); сигнальна стрічка._________
експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18,______

6

працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами



індивідуального захисту: комбінезон бавовняний (на 12 міс.); черевики шкіряні (на 12 міс.);
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рукавиці комбіновані (на 1 міс.); каска захисна (до зносу); окуляри захисні (до зносу); пояс

запобіжний лямковий типу 2ПЛ-К (інв. №2; зав. № 010192; протокол випробування №51 від

08.09.2020 p. AT «ДНІПРОГАЗ»); пояс запобіжний безлямковий (інв. №3; зав. №010198;______

протокол випробування №51 від 08.09.2020 p. AT «ДНІПРОГАЗ»); мотузка рятувальна (інв.

№1; протокол випробування №52 від 08.09.2020 p. AT «ДНІПРОГАЗ»); шланговий ізолюючий

протигаз типу ПШ -1С з довжиною шлангу 10 м (2 од.); прокладення амортизаційне для______

для захисту колінних суглобів. Ведеться журнал обліку та зберігання засобів захисту._________
засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності - Закон України «Про охорону праці», Типове положення про

службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.21-04), Типове положення про порядок проведення

навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05), Правила безпеки

систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15), Правила охорони праці під час роботи з________

інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13), Правила охорони праці під час виконання

робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07), Правила безпечної експлуатації електроустановок_____

споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) та інші. Підприємство має методики розрахунків димоходів

від проточних газових водонагрівачів, від опалювальних котлів, методику визначення витрати

повітря у повітря-приймальних пристроях і каналах витяжних систем вентиляції, нормативні

документи - ДСТУ Б EN 13384-1:2010 Димоходи. Методи теплотехнічного та_________________

аеродинамічного розрахунків. Частина 1: Димоходи з підключенням одного теплогенератора

(EN 13384-1:2002+А2:2008, IDT); ДСТУ Б EN 13384-2:2010 Димоходи. Методи_______________

теплотехнічного та аеродинамічного розрахунків. Частина 2: Димоходи з підключенням_______

декількох теплогенераторів (EN 13384-2:2003+А1:2009, ЮТ)._________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними

итань охорони праці, що регулярно___________

друкованих видань.__________________________
бази навчально-методичного забезпечення)

С.М. Кузнецов 
(ініціали та прізвище)

19 листопада 2020 р.

тивно- правовими актами з п

ернет-ресурсів та
матеріально-технічної



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 ^ Ь .  № / 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, 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.
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