
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВ «ПРОЕКТЕХ СЕРВІС»
(для юрвдичної особи: найменування юридичної особи,

33024. Рівненська область, м. Рівне, вулиця Сошенка.будинок 3.______ ЄДРПОУ 43638426
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Код видл' діяльності згідно КВЕД:
43.22.- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування.

Костюк Наталія Сергіївна. тел.(097) 285-03-96. E-mail: koctiuk.n@ukrl.net
Прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, адреса електронної пошти.

Роботи виконуються на об'єктах замовників по Україні.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки таУабо експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої ппсоди:
Згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно Постанови Камінету Міністрів України № 1788 від 16.08.2002 року 
ТОВ «ПРОЕКТЕХ СЕРВІС» не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: А удит  не проводився.

(дата проведення аудиту)
Я. Костюк Наталія Сергіївна -  директор ТОВ «ПРОЕКТЕХ СЕРВІС» цією декларацією 

підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/'або машин, механізмів устатковання підвищеної небезпеки, тип

або марка (за наявності), намер партії, дата виготовлення)
(країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу)

Кількість робочих місць. V тому числі тих, на яких існує підвитпений ризик виникнення травм:
Два робочих місця.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів). 
Об'єкт: на об'єктах замовників.
Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 

охорони праці та промислової безпеки:
- Відповідальний за стан умов охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки по ТОВ 
«ПРОЕКТЕХ СЕРВІС» -  директор Костюк Наталія Сергіївна, наказ № 08-ОП від 07.07.2020 року.
- Відповідальний за виконання функції служби охорони праці - головний інженер Василюк В.С., 
наказ № 08-ОП від 07.07.2020 р.
- Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю структурних підрозділів й 
функціонування системи управління охорони праці, підготовку керівних ріщень та контроль’ за їх 
реалізацією -  головний інженер Василюк ВасильСергійович, наказ № 08-ОП від 07.07.2020 року.

На ТОВ «ПРОЕКТЕХ СЕРВІС» наказами по підприємству призначені:
- Відповідальний за стан охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки по підприємству в 
цілому, головний інженер Василюк ВасильСергійович, наказ № 08-ОП від 07.07.2020 року.

- За безпечне виконання робіт на об'єктах, а саме:
Відповідальний за стан охорони праці, пожежної безпеки, безпечне ведення робіт при обстеженні.

mailto:koctiuk.n@ukrl.net


ремонті і чищенні димарів, повітропроводів на об’єктах замовників,- головний інженер Василюк 
ВасильСергійович, наказ № 07-ОП від 07.07.2020 року.

Наявність елужби охорони праці:
На підприємстві наказом № 01-ОН від 07.07.2020 року створена служба з охорони праці, 
наказом № 12-ОП від 07.07.2020 року затверджено Положення про службу охорони праці.

Інформація ПРО інструкції з ОН:
На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 10-ОП від 07.07.2020 року інструкції з 
охорони праці по професіям та видам робіт.
На підприємстві затверджено наказом № 11-ОП від 07.07.2020 року перелік інструкцій з охорони 
праці по професіям та видам робіт.
Наказом № 10-ОП від 07.07.2020 року затверджена інструкція № 03 з охорони праці для 
чистильника димарів, лежаків та топок.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

1. ТОВ «ПРОЕКТЕХ СЕРВІС» укладено Договір № 20-1538-18 від 18.06.2020 року року з 
ДП «Житомирський експертно технічний центр Держпраці» на навчання з правил охорони праці, 
гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках, порядку проведення 
розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аврій на 
виробницві, основ електробезпеки і пожежної безпеки та нормативно-правових актів з охорони 
праці.

Відповідальні особи пройшли навчання відповідних Правил по охороні праці, основ 
електробезпеки і пожежної безпеки. Положення про розробку інструкцій з охорони праці, порядку 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві. Нормативно-правових актів з охорони праці, законодавчих актів, надання 
першої домедичної допомоги, та мають посвідчення про перевірку знань.

Проведена перевірка знань з питань охорони праці згідно Протоколу № 53 від «25» червня
2020 р.

№
п/п Прізвище та імя 

по батькові Посада Посвідчення
№ Протоколу, дата 
навчання з охорони 

праці
Місце проведення навчання

] Костюк Наталія 
Сергіївна Директор №411-2020 № 53 від 25.06.2020 р. ДП Житомирський 

ЕТЦ» Держпраці»

2 Василюк Василь 
Сергійович.

Г оловний 
інженер № 412-2020 № 53 від 25.06.2020 р. ДП Житомирський 

ЕТЦ» Держпраці»

2. ТОВ «ПРОЕКТЕХ СЕРВІС» укладено Договір № 20-1539-18 від 18.06.2020 року року з 
ДП «Житомирський експертно технічний центр Держпраці» на навчання по Правилам безпеки 
систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15).
Відповідальні особи пройшли навчання Правилам безпеки систем газопостачання, та мають 
посвідчення про перевірку знань.
Проведена перевірка знань з питань охорони праці згідно Протоколу № 49 від «22» червня 2020 р. 
та Протоколу № 332 від «16» грудня 2019 р.

№
п/п Прізвище та імя 

по батькові Посада Посвідчення
№ Протоколу, дата 
навчання з охорони 

праці
Місце проведення навчання

1 Костюк Наталія 
Сергіївна Директор № 379-2020 № 49 від 22.06.2020 р. ДП Житомирський 

ЕТЦ» Держпраці»

2 Василюк Василь 
Сергійович.

Г оловний 
інженер № 107306 № 332 від 16.12.2019 р. ДП Житомирський 

ЕТЦ» Держпраці»



Інформація про проведення навчання та інструктажів, перевірки знань з питань охорони 
праці при виконанні обстеження, чищення димарів, лежаків та топок.

На виконання вимог законодавства:

3. Згідно Договору № 2063 від 01.06.2020 року з ОКП «Обласний учбово-курсовий комбінат 
житлово-комунального господарства» Житомирської обласної ради проведено професійне 
навчання та навчання з безпечних методів роботи чистильника димоходів, лежаків та топок. 
Чистильники димоходів, лежаків та топок пройшли навчання, проведена перевірка знань з питань 
охорони праці згідно Протоколу № 97 від 30 червня 2020 року.

4. Посвідчення про навчання з питань охорони праці, фахові посвідчення праттівників:

- Василюк Сергій Миколайович, посвідчення № 113225 від 30 червня 2020 року, видане 
«Обласним 5шбово-курсовим комбінатом житлово-комунального господарства» Житомирської 
обласної ради про те, що він закіньчив навчання за фахом чистильник димарів, лежаків та топок, 
допущений до обслуговування димових та вентиляційних каналів, лежаків та топок.
Протокол № 97 від 30 червня 2020 року.

- Костюк Олександр Миколайович, посвідчення № 113224, від 30 червня 2020 року, видане 
«Обласним учбово-курсовим комбінатом житлово-комунального господарства» Житомирської 
обласної ради про те, що він закіньчив навчання за фахом чистильник димарів, лежаків та топок, 
допущений до обслуговування димових та вентиляційних каналів, лежаків та топок.
Протокол № 97 від 30 червня 2020 року.

5. Згідно Договору № 20-1540-25 від 18.06.2020 року з ДП «Житомирський експертно 
технічний центр Держпраці» проведено психофізіологічну експертизу працівників про 
відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки, та тих, що 
потребують професійного добору.
-  За результатами проведеної експертизи та згідно Протоколів працівники можуть бути допущені 
до виконання робіт по обслуговуванню димоходів, лежаків та топок.

№
п/п

Фамілія і'мя по 
батькові Посада № Протоколу Висновок

1 Василюк Сергій 
Миколайович

Чистильник димоходів, лежаків 
та топок

№6-3347/32761 
від 02.07.2020 р.

Може виконувати роботи по 
обслуговуванню димоходів, 
лежаків та топок.

2 Костюк Олександр 
Миколайович

Чистильник димоходів, лежаків 
та топок

№ 6-3347/32763 
від 02.07.2020 р.

Може виконувати роботи по 
обслуговуванню димоходів, 
лежаків та топок.

6. Висновок медичної комісії про придатність чистильників димарів, лежаків та топок до 
виконання робіт за професією. З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у 
відповідності до вимог чинного законодавства.

На підприємстві наказом № 12-ОП від 07.07.2020 року затверджено та введено в дію: ’
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці;
- Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям, 
іншими засобами індивідуального захисту;
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
-  Положення про виконання робіт з підвищеною небезпекою;
- Положення про службу охорони праці.



Експлуатаційна документація:
На підприємстві є експлуатаційна документація на засоби виробництва.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального та 
колективного захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших заеобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення.

Наявність служби охорони праці, інструкцій, проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази 
навчально-методичного забезпечення.

Про відпа за надання в Декларації недостовірних даних попереджений.

Костюк Наталія Сергіївна
(ініціали та прізвище)

«07» липня
Декларація зареєстрована'у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

Держпраці «___» 2020 р. №
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Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробкл персонадміих 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної неоезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковаїзня 
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичніїмп 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його пріїпня'пя та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають в ід м іт к а  в 
паспорті.


