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Відомості про роботодавця

”даШ 1Ш £==------ - -

Приватне Підприємство «ВАЛЕНТИНА СЕРВІС»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. Дніпропетровська обл..м. Дніпро,вул.Шолохова,б>уд.5,к. 150, кодзгідно з ЄДРПОУ 33185470
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Павлова Наталія 0лександрівна.+38(056)788-12-08: т/ф.(056)373-39-19; Qolovindmitro@ukr.net
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;

________________________ країна Україна: Дніпропетровська область______________________
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
не складався
(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. Павлова Наталія Олександрівна директор Приватного Підприємства «ВАЛЕНТИНА 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, устатковання
підвищеної небезпеки:
обстеження, ремонт та чищенння димарів, повітропроводів; роботи, то 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

кічькість робочих місць - 4: у тому числі - 1 на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ПП«ВАЛЕНТИНА СЕРВІС» орендує нежитлове приміщення загальною площею 15 м2. розміщене за
адресою: м. Дніпро, вул. О. Кониського . буд. 1. к. 2 - Договір оренди № 01-05/02 від 01.05.ІЗ.р. з ФОП
Постіна Т.В., ідентифікаційний код - 1812101843. -Дільниця з будівництва і експлуатації димових
та вентиляційних каналів:_____________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

нші відомості: • Павлова Наталія Олександрівна - директор.'-Закінчила у 1999 у. Одеську державну
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

академію будівництва та архітектури, за спеціальністю - "Теплогазопостачання і вентиляція",
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

спеціаліст ; - Загальний курс охорони праці, нормативна документація з охорони прані. Протокол
№ 36 від 04.12.15.р. ТОВ НВП « УКК ПРОФ1ЛАЙН» перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання ». ДБН В.2.5-20-2001 «Газопоста
чання». Протокол № 281 від 08.10. 15.р. ТОВ « УКК ПРОФІ ЛАЙН» перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області.
• Кравченко Сергій Анатолійович - начальник дільниці:
-Закінчив у 2002 р. Запорізьку дер-жавну інженерну академію, за спеціальністю - "Технологія
машинобудування ", інженер-технолог.
- "Присвоєна кваліфікація пічник 4 розряду. Допускається до обслуговування димових та венти
ляційних каналів". Посвідчення № 27217 від 21.08.07.р. ТОВ «УК "Дніпробуд"».
- Загальний курс охорони праці, нормативна документація з охорони праці. Протокол №>277 від
06.10.15.р. ТОВ « УКК ПРОФІ ЛАЙН» перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області.
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання ». ДБН В.2.5-20-2001
«Газопостачання». Протокол № 281 від 08.10. 15. р. ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» перевірка знань
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правша охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 271
від 02.10.15.р. ТОВ « УКК ПРОФІ ЛАЙН» перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання ». ДБН В.2.5-20-2001 «Газопоста
чання». НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових ка-налів»,
виробничі інструкції для пічників. Протокол № 1 від 20.03.18.р. Комісія ПП «ВАЛЕНТИНА СЕРВІС»
• Глиняний Олександр Олексійович - майстер
- Закінчив у 1975 р. Сімферопольський технікум залізничного транспорту, за спеціальністю - "Будів
ництво та експлуатація шляхового господарства залізничного транспорту", технік-шляховик.
- "Присвоєна кваліфікація робочій по ремонту та очистці ДК та ВК". Посвідчення № 34765 від
05.03.99.,п. ЛЛК УККОУКГ.
- Загальний курс «Охорона праці». Протокол № 277 від 06.10.15 .р. ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН».
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання » перевірка знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області.
ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання». Протокол № 281 від 08.10.15.р. ТОВ УКК «ПРОФІ ЛАЙН»
перевірка знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 270
від 02.10.15. р. ТОВ « УКК ПРОФІ ЛАЙН» » перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання ».ДБНВ.2.5-20-2001 «Газо
постачання». НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових ка
налів». виробничі інструкції для пічників. Протокол № 2 від 20.03.18.р. Комісія ПП «ВАЛЕНТИНА
СЕРВІС»_____________________________________________________________________________
• Головін Дмитро Миколайович - пічник:
- "Присвоєна кваліфікація пічник. Допускається до кладки печей: прочистки димових та вентиля
ційних каналів". Посвідчення № 8283 від 12.10.09.р. ТОВ «УК "Дніпробуд"».
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання », ДБН В.2.5-20-2001 «Газо
постачання». НПАОП 45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димових ка
налів». виробничі інструкції для пічників. Протокол № 2 від 20.03.18.р. Комісія ПП «ВАЛЕНТИНА
СЕРВІС».
______________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 271
від 02.10.15.р. ТОВ « УКК ПРОФІ ЛАЙН» перевірка знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровській області.
• Призначення відповідальних осіб, допуск до робіт з підвищеною небезпекою:
- Наказом № 2 від 25.04.16.Р. Затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою.
Відповідальним за безпечне виконання робіт призначено - начальника дільниці Кравченко С.А.
- Наказом № 3 від 25.04.16.Р. На Підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби
охорони праці директор залишив за собою.

наказом № 12 від 24.04.16.Р. На підприємстві створено постійно діючу комісію для перевірки знань
працівників з питань охорони праці у складі:
• Голова комісії: Павлова Н.О. - директор. • Члени комісії: Кравченко С.А. - начальник дільниці.
• Глиняний О. О, - майстер.
- Наказом № 13 від 27.04.16.р. Відповідальність за проведення первинного та повторного
інструктажів директор залишив за собою.
-Наказом № 7 від 25.04.16.р. На підприємстві створена діпьниця по перевірці, чищенню димових
каналів, обмуруванню котлів. Начальником дільниці призначено - Кравченко С.А. Відповідальним за
стан охорони праці на дільниці призначено начальника дільниці Кравченко С.А. До складу дільниці
входять: майстер - Глиняний 0.0.: пічник -1 чоловік.
-Наказами №№ 4- 6 від 25.04.16.Р. Створено комісію по випробуванню монтажних поясів, страху
вальних мотузок та драбин у скчаді:
• Голова комісії: Павлова Н.О. - директор. Члени комісії: Кравченко С.А. - начальник дічьниці.
Глиняний 0 .0. - майстер.
- Наказом 17 від 28.04.16.р. Відповідальним за безпечну експлуатацію електрогосподарства та
електробезпеку на Підприємстві призначено - начальника дічьниці Кравченко С.А.
Наказом № 19 від 28.04.16.Р. Відповідальним за проведення робіт на висоті та поблизу ліній елек
тропередач, з правом видачі наряд-допусків призначено - начальника дільниці Кравченко С.А.
- Наказ № 16 від 28.04.16.Р. Про обов 'язкові медогляди попередній та періодичні. Контроль за ви
конанням наказу директор залишив за собою __________________________________________ ^
-

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

• Наказом № 14 від 27.04.16.Р. на Підприємстві затверджено та введено в дію:- Перелік робіт з
підвищеною небезпекою виконуємих Підприємством: - Положення про систему управління охороною
праці підприємства: - Положення про службу охорони праці підприємства - Положення про;
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

навчання, інструктаж і перевірку знань робітників з питань охорони праці та протипожежної
безпеки; -Положення про роботу уповноваженого трудового колективу з питань ОП;
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

Наказом 11 від 26.04.16.Р. Затверджено та введено в дію Посадові інструкції: директора №1
начальника дільниці№2. майстра №3.пічника№ 4. а також Інструкції з охорони праці №5.
Наказом № 33 від 26.12.11.Р. Затверджено та введено в дію:- Посадові інструкції: директора М І,
інженера з охорони праці №2. ІТР та персоналу по ремонту і технічному обслу-говуванню ДВК №6;
- Інструкцію з проведення вступного інструктажу з питань охорони праці №14;
- Інструкції з охорони праці № 6:- Технологічна інструкція з будови димоходів №8; Інстукція з без
пеки експлуатації монтажних поясів стосовно до конкретних умов № 10; - Технологічна інструкція
з перевірки та прочистки ДВК №12;- Положення по проведенню відомчого контролю при
будівництві систем газопостачання тиском до 1,2 МПа та будівництві вентиляційних каналів; Положення про проведення контролю з безпечної експлуатації ДВК:- Положення по технічному
обслуговуванню та текучому ремонті та будові ДВК житлових будинків; Відповідальність за
ознайомлення працюючих з означеними Положеннями і Інструкціями директор залишив за собою.
• Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової без
пеки за відповідністю яким працює Підприємство:
- Закон України «Про охорону праці». -«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної не
безпеки та на експлуатацію ('застосування') машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
Постанова КМУ від 26.10.11.р.№ 1107. - НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпе
чення роботодавцями охорони праці працівників». -НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про
службу охорони праці». -НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві. -НПАОП0.00-4.12-05 «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 0.00-1.76-15 «Правила
безпеки систем газопостачання».- С.НиПП-35-76 «Котельные установки». - СНиП 2.04.05-91
«Отопление, вентиляция и кондиционирование». - ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові
будинки. Основні положення». - СНиП2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».- «Положе
ние о техническом обслуживании внутренних систем газоснабжения жилых зданий, общественных
зданий, предприятий бытового и коммунального назначения». Утверждено приказом ГАКХ Укргаз
от 30.07.97.г. № 35. - НПАОП45.25-1.01-92 «Правила виконання робіт щодо ремонту печей та димо
вих каналів».-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів».
нормативно-правової

•Фонд нормативних документів та технічної документації в Підприємстві складає понад ЗО видань,
який при необхідності поповнюється та актуалізується у видавництвах України:«Будінформ»,«Тех-

юполіс». Відповідальним за облік, зберігання та актуалізацію Фонду нормативно-технічної проект
ної документаиіїза Наказом № 20 від 28.04.Іб.р. директор залишив за собою. Підприємство має в
достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та нормативні акти з охорони праці.
•Управління виробництвом організовано і упорядковано на основі планування та реєстрації впровад
жених заходів для чого використовуються: накази, протоколи, листування, діловодство. В Підпри
ємстві ведеться наступна виконавча документація та документація з дотримання вимог техніки
безпеки та охорони праці: - Журнал реєстрації первинного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації повториш інструктажів з питань охорони праці. - Журнал реєстрації інструк
тажів з питань охорони праці на робочому місці.- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони
праці.- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.*Журнал реєстрації заявок на ремонт, очистку та
обстеження ДК і ВК. - Журнал реєстрації актів на ремонт, очистку та обстеження ДК і ВК. - Жур
нал обліку виконання робіт протипожежного призначення.-Журнал оперативного контролю. - Жур
нал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту.- Журнал випробувань запобіжних поясів, рятувальних поясів та мотузок. - Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної
безпеки. - Журнал перевірки знань з електробезпеки. - Журнал реєстрації осіб, потерпілих від
нещасних випадків.__________________________________________________________________ ,
експлуатаційної документації

• Матеріально-технічна база для здійснення господарської діяльності: Для виконання заявлених видів
робіт УПідприємства мається в наявності: - Анемометр крильчатий АСО-3. зав. № 13103,
повірено -08.11.2017. р. : -Мановакууметр цифровий ММЦ-2000. зав. № 604. повірено - 07.11.17.р.: Кулі металеві 0100, 050 мм - 5 од.; - Дзеркала - 3 од.: - Совки - 3 од.: Відра - 3 од.: - Лопатки - 3 од.;
- Кельма - 3 од.: - Кирки - 3 од.: - Иоржиметалеві - 4 од.: - Каски будівельні - 4 од.:- Захисні окуляри
- 5 од.:- Респіратори - 4 піт.: - Пояса монтажні, інв. № 1 та№ 2 - 2 од., випробуванні -16.01.І8.р..
акт № 2.: - Рятувальні мотузки інв. .\Ь 3 та№ 4 - 2 од., випробуванні - 16.01.18.р., акт М> 4. Згідно
чинних норм та правил, за Наказом № 15 від 28.04.Іб.р. працівники Підприємства забезпечуються
спецодягом та іншими засобами індивіду-ального захисту. Видача засобів захисту фіксується у
картках обліку, відповідальний за видачу - директор підприємства.
ПРИВАТНЕ ПІДПРЄМСТВО «ВАЛЕНТИНА СЕРВІС» додержується вимог законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт при
- Будівництві житлових і нежитлових будівель (КВЕД-2010: 41.20).
-Монтаж водопровідніх мереж, систем опалення та когдииінування 43.22.
-Інші спеціалізовані будівельніроботи.н.в.і.у. 43.99,
-Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об ’єктів 81.22______ а саме:
• Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів (п. 12 Додаток 6 до Порядку (в
редак-ції постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)
• Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, (п. 6 Додаток 6 до Порядку (в редакції пос
танови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48
_________
та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

- на підприємстві створений куточок з ОП, забезпечений методичними виданнями, норлштивноправова база оновлюється своєчасно за допомогою Інтернету та друкованих видань.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держи раці
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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 ".

