
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства 

з питань охорони праці. 
Первинна X 
Оновлена до декларації реєстраційний № 

Відомості про роботодавця 
Фізична особа-підпрнємець Колотило Сергій Профирійович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника. 

Чернівецька область, місто Чернівці, провулок Ентузіастів З, квартира 23 
^ номер телефону, адреса електронної пошти; 

РНОКПП 2345301471 
для фізичної особи-підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, ким і коли виданий, 

+380952465543 
місце проживання,реєстраційний номер облікової картки платника податків. 

г2345@те1а.иа 
номер телефону, адреса електронної пошти; 

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 
За місцезнаходженням роботодавця 

(адреса) 

та/'або за постійним 
місцезнаходженням об'єкта 

(адреса) 

або за місцем виконання 
робіт/експлуатації, що змінюється 

На території України, Чернівецької області, відповідно 
до укладених договорів на виконання робіт. 
(регіон, область тощо) 

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -
у разі добровільного страхування) відповідно до Закону України «Про страхування» 

(за наявності - найменування страхової компанії; строк дії страхового полісу. 

Договір не вимагається 
номер і дата його видачі або «договір не вимагається») 

Я, Колотило Сергій Профирійович 
(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: 



1. Роботи,що виконуються на висоті понад 1,3 метра. 
2. Нанесення лакофарбових покрить, ґрунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, 
полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо) 
3. Верхолазні роботи. 
4. Зварювальні, газополум'яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 
застосуванням відкритого полум'я. 
5. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів, а також димових та 
вентиляційних каналів. 
6. Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і 
бакелітових матеріалів. 

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

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності). 

7. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках тощо). 
8. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій. 
11. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
Обладнання, що працює під тиском, яке зазначене: 

1) у Технічному регламенті обладнання, що працює під тиском, затвердженому 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2019 р. № 27 (Офіційний вісник 
України, 2019 р., № 9, ст. 325); 

2) у пункті 2 Технічного регламенту простих посудин високого тиску, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025 
(Офіційний вісник України, 2017 р., № 4, ст. 130). 
20. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів. 

які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання ВІДПОВІДНОГО дозволу 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» проведено аудит 
охорони праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для 
здоров'я виробничих факторів: 

Наказ від 22.07.2022 року № 22.07.22/ОП 
(номер наказу про проведення аудиту. 

Висновок за результатами аудиту від 26.07.2022 року № ОП-1 
номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час 

^нзмів, устаткування підвищеної небезпеки) 

Колотило С.П. 

виконання заявлених робіт/експлуатації заявле 

^ ^ 2022 року. 
'"^піщаліі та прізвище керівника юридичної 
ш |особи або фізичної особи-підприємця) 

Декларація зі 

Дата 

Примітка: 
Реєстраційний 

відмовляються від його ПІ 

ова 
УПРАВЛІННІ 

Д Н Р ) ^ ^ 
'ШРІПВСЦЬКІЙ; 

^У ОБЛАСТІ 

^ериторіальному органі Держпраці. 

"" 2 0 2 ^ року № 

ника податків не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
І це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті. 


