
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

В х »  Зо/оуЛ -Об Ч І Ї І - И З-С&ЛУ, 
)нодав£ХВЗ з питань ,иДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам зак
охорони праці

Відомості про роботодавця___________ Виробничій кооператив "Содружество"_________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл. м. Дніпро, вул. Б. Хмельницького, буд. 4, код ЄДРПОУ 20274604
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ Попова Наталія Геннадіївна, 096-594-58-63,050-421-05-90,________________
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;

_____________________ Дніпропетровська обл. та згідно договорів підряду____________________
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці______не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,_______Попова Наталія Геннадіївна, голова Виробничого кооперативу "Содружество"
(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 чищення димарів, повітропроводів 
(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
кількість робочих місць -  5, у тому числі -2, на яких існує підвищений ризик 

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
ВК "Содружество" арендує нежитлове приміщення площею 15 м 2, розміщене за адресою: м. Дніпро, 
вул. Богдана Хмельницького, буд. 4 (Договір аренди№ 3 від 1 січня 2014 р. з ООО ТОП "ИСТОК")

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів,цехів, дільниць, структурних підрозділів



Ін ш і в ід о м о с т і Попова Наталія Геннадіївна, голова ВК "Содружество ", працює з 22 квітня 1992 р.
____________ освіта середнє-технічна, Дніпропетровський будівельній технікум, ______________

загальній курс навчань "Про охорону праці", Про загальнообов'язкове державне страхування”, ".Про 
об'єкті підвищеної небезпеки", (протокол № 186 від 27 липня 2017 р,. Коммунальне підприємство 

"Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області). НПАОП 00-1.76-15 "Правила безпеки систем газоповстачання", ДБН  
2.5-20-2001 "Газоповстачання" (протокол № 213-а від 27 жовтня 2015 p., Коммунальне 
підприємство "Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ  
Держпраці у Дніпропетровській області).
- Попов Сергій Васильович, майстер, працює з 21 червня 1996 p., освіта вища, Дніпропетровський 
металургійний інститут, загальній курс навчань "Про охорону праці", Про загальнообов'язкове 
державне страхування", "Про об'єкті підвищеної небезпеки", (протокол №  186 від 27літня 2017 р,. 
Коммунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради", 
комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області). НПАОП 00-1.76-15 "Правила безпеки систем 
газоповстачання", Д Б Н 2.5-20-2001 "Газоповстачання" (протокол № 213-а від 27 жовтня 2015 p., 
Коммунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради", 
комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області).
- Попов Кирило Сергійович, майстер, чистильник дімоходів, лежаків та топок, працює з 20 жовтня 
2013 p., освіта виша, Дніпропетровська медична академія, загальній курс навчань "Про охорону 
праці", Про загальнообов'язкове державне страхування", "Про об'єкті підвищеної небезпеки", 
(протокол № 186 від 27 липня 2017 p.. Коммунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат 
Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області). НПАОП 00- 
1.76-15 "Правила безпеки систем газоповстачання", Д Б Н 2.5-20-2001 "Газоповстачання" (протокол 
№ 16 від 01 лютого 2018 p., Коммунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат 
Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області).
- Ярута Евген Борисович, освіта середня, присвоєна кваліфікація чистильник дімоходів, лежаків та 
топок (посвідчення № 054298 від 19 листопада 2002 р., відане Коммунальним підприємством 
"Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області), працює з 5 серпня 2002 p., загальній курс навчань НПАОП 00-1. 76-15 
"Правила безпеки систем газоповстачання", Д Б Н 2.5-20-2001 "Газоповстачання" (протокол № 16  
від 01 лютого 2018p., Коммунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат 
Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області).
- Літвін Олександр Іванович, освіта середня, присвоєна кваліфікація чистильник дімоходів, лежаків 
та топок, (посвідчення № 132624 від 12 березня 2012 p., відане Коммунальним підприємством 
"Навчально-курсовий комбінат Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області),працює з 5 вересня 2015 p., загальній курс навчань НПАОП 00-1. 76-15 
"Правила безпеки систем газоповстачан- ня", Д Б Н 2.5-20-2001 "Газоповстачання" (протокол № 16 
від 01 лютого 2018 p., Коммунальне підприємство "Навчально-курсовий комбінат 
Дніпропетровської обласної ради", комісія ГУ Держпраці у Дніпропетровській області).
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки)
Призначення відповідальних осіб, допуск до робіт з підвищеною небезпекою:
- наказ № 1-ОТ від 4 січня 2018 р. Про створення служби охорони праці (обов'язки інженера по 
охороні праці покладено на майстра Попова С.В.);
- наказ № 2-ОТ від 4 січня 2018 р. Затверджено положення про охорону праці:
- наказ № 3-ОТ від 4 січня 2018 р. Затверджено інструкції про охорону праці, в тому числі посадові 
інструкції;
- наказ № 4-ОТ від 4 січня 2018 р. Затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою:
- наказ № 6-ОТ від 4 січня 2018 р. Про призначення відповідального за безпечне виконання робіт 
(відповідальним за безпечне виконання робіт призначено майстра Попова К.С.):
- наказ № 7-ОТ від 4 січня 2018 р. Про призначення відповідального за контроль якості виконання 
робіт:
- наказ № 8-ОТ від 4 січня 2018 р. Про призначення відповідального за забеспечення працівників 
засобами індивідуального захисту, випробування, зберігання та справність цих засобів 
(відповідальним призначено майстра Попова С.В.):
- наказ № 9-ОТ від 4 січня 2018 р. Про призначення відповідального за облік, зберігання та актування



Фонду нормативно-технічної документацій;
- наказ № Ю-ОТ від 4 січня 2018 р. Про обов'язкове медичне обстеження;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Затверджені та введені в дію Посадові інструкцій;
Затверджено Положення про навчання, інструктаж та перевірку знань робітників по питанням 
охорони праці та протипожежної безпеки;
Усі працівники забеспечені спецодягом та інструментом: кулі металеві 0  100 мм (3 од.), мотузка 
(150 м), йоржі металеві (3 од.), каски будівельні (2 од.), дзеркала (3 од.), лопатка пічника (3 од.), 
захисні окуляри (3 од.), респіратори (6 од.), монтажний пояс (2 од.) -  випробувані 22 травня 2018 р., 
рятувальні мотузки (2 од.), -  випробувані 22 травня 2018 р., відра (2 од.), кельми (3 од.), молотки (4 
од.), кирки (2 од.)
Перелік нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки на піприємстві: 
Закон України "Про охорону праці", ".Порядок видачі дозвілів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки". Постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги 
стосовно забеспеченняроботодавиями охорони праці працівників", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове 
положення про службу охорони праці", НПАОП 0.00-6.03-93 ".Порядок опрацювання та 
затверження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві", НПАОП 
0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці", НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газоповстачання", СниПП-35-76 "Котельные 
установки", СниП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и кондеционирование", ДБН В.2.2-15-2005 
"Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення", СниП 2.08.02-89 "Общественные здания 
и сооружения", "Положение о техническом обслуживании внутренних систем газоснабжения 
жилых зданий, общественных зданий, предприятий бытового и коммунального назначения" ( 
утверждено приказом ГАКХ "Укргаз" от 30.07.97 г.), НПАОП 45.25-1.01.92 "Правила віконання 
робіт щодо ремонту печей та димових каналів".
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В арендованому приміщенні по вул. Б. Хмельницького, б. 4 створено куточок з охорони праці, 
забеспечений стендами по охороні праці, методичнми виданнями. Нормативно-правова база 
оновлюється своєчасно.
Виробничій кооператив "Содружество" має всі необхідні документи та матеріально-технічну базу 
для віконання робіт по обстеженню, ремонту та чищенню димарів, повітропроводів з видачею актів 
на прочищення та перевірку димарів та вентиляційних каналів.

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.

органі Держпращ 2(У^р. № ^ Г К  А К  ^

З

суб'єктів господарювання у територіальному

(ініціали та прізвище)
Н.Г. Попова

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.".


