
Центр надання адміністративних послуг

Уп/п/^ х ^ ніпРа ДЕКЛАРАЦІЯ Вх.№

відповідності матеріально-технічної <эаЗ*' .20вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство Кам'янської міської ради 
«Теплотехнік»_________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51934, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Медична, буд. 26,_______

місцезнаходження,
_______________________________ код ЄДРПОУ 43057390;__________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________ директор Поліщук Віталій Дмитрович____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
______________+38 (098) 230-89-10, kpkmrteplotehnik@gmail.com______________

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 за адресою: на території України_______
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

про наявність договору страхування цивільної 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
_____ договір страхування відсутній_____________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
__________ добровільний аудит з охорони праці не проводився________

(дата проведення аудиту)

Я , Поліщук Віталій Дмитрович_______________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;__________________________________
зберігання балонів га інших ємностей із стисненим, зрідженим газом (кисень технічний - 2 од.,
ацетилен - 2 од.);______________________________________________________
зварювальні роботи._____________________________________________________________

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

Інформація 
відповідальності 
можливої шкоди

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,

mailto:kpkmrteplotehnik@gmail.com


дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються)' без отримання відповідного дозволу 
кількість робочих місць: 29, на яких існує підвищений ризик виникнення

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
травм: 6_______________________________________________________________________

виникнення травм
кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, 

дільниць, структурних підрозділів): 1 - вбудоване нежитлове приміщення, 
що розташоване за адресом: вул. Медична, 2 6 загальною площою 149,2 м2 
(договір б/н від 01.07.2019 р. оренди нерухомого майна, що належить до
комунальної власності територіальної громади м. Кам'янське)_______________

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

Інші- відомості
Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. пройшов перевірку знань 

Загального курсу з охорони праці комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області № 4573 від
17.09.2019 р. (витяг з протоколу № 81-898-19 від 20.09.2019 р.).________

Наказом № 10 від 27.07.2019 р. створена комісія з перевірки знань з
питань охорони праці у працівників підприємства._________________________

Голова комісії - директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. пройшов 
перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області 
№ 4573 від 17.09.2019 р. (витяг з протоколу № 81-898-19 від 20.09.2019
р .) після проходження навчання у НВЦ «Професійна безпека».______________

Члени комісії: провідний інженер Буніч О.Ф., інженер з експлуатації 
обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю., 
пройшли перевірку знань Загального курсу з охорони праці комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяги з протоколів 
№ 56-19 Д від 26.07.2019 р., № 64-19 Д від 06.09.2019 р.) після 
проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), провідний інженер Буніч О.Ф. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), інженер з експлуатації обладнання газових 
об'єктів Тимошенко Н.Б., (IV група з електробезпеки, до 1000 В) , 
майстер Волков В.Ю. (III група з електробезпеки, до 1000 В) пройшли 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок____споживачів»,____ «Правила____технічної____експлуатації
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні» комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. 
(витяги з протоколів № 67-19 Д від 06.09.2019 р., № 58-19-Д від
06.09.2019 р., № 54-19 Д від 26.07.2019 р.) після проходження навчання 
у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».__________________________

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В . Д . , провідний інженер Буніч 
О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко
Н . Б . , майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» комісією 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з протоколу №
63-19 Д від 06.09.2019 р.)___ після проходження навчання у
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».___________________

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д., провідний інженер 
Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів 
Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-
1.71 13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та



истороями» комісією створеною на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. (витяг з 
протоколу № 61-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження навчання у
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».____________________________

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В . Д . , провідний інженер 
Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів 
Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», ДВН В 2.5-2 0-2018 
«Газопостачання» комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. 
(витяг з протоколу № 60-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження
навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».________________

Директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д., провідний інженер 
Буніч О.Ф., інженер з експлуатації обладнання газових об'єктів 
Тимошенко Н.Б., майстер Волков В.Ю. пройшли перевірку знань НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» комісією створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 58 від 04.03.2019 р. 
(витяг з протоколу № 66-19 Д від 06.09.2019 р.) після проходження
навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».________________

Наказом № 11 від 29.07.2019 р. призначені відповідальними за 
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства, за 
збереження та справність електроінструменту, організацію і безпечне 
виконання зварювальних робіт інженер з експлуатації обладнання газових 
об'єктів Тимошенко Н.Б. (IV група 3 електробезпеки, до 1000 В) , у разі 
її відсутності - директор КП КМР «Теплотехнік» Поліщук В.Д. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», у ТОВ 
СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копії 
витягів з протоколів № 54-19 Д від 26.07.2019 р., № 67-19 Д від
06.06.2019 р.) ._____________________________________________________________

Наказом № 19 від 05.08.2019 р. призначені відповідальними за
організацію і безпечну експлуатацію, зберігання балонів та інших 
ємностей із стисненим, зрідженим та інертним газом інженер з 
експлуатації обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б., у разі її 
відсутності - майстер Волков В.Ю., які пройшли навчання НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем
газопостачання»,_____ ДВН_____В_____2.5-20-2018_____ «Газопостачання»_____у
ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копії 
витягів з протоколу № 66-19 Д від 06.09.2019 р. № 60-19 Д від
06.09.2019 р.) ._____________________________________________________________

Наказом № 18 від 02.08.2019 р. призначені відповідальними за
організацію і безпечне виконання робіт на висоті інженер з експлуатації 
обладнання газових об'єктів Тимошенко Н.Б. , у разі її відсутності - 
майстер Волков В.Ю., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ СП «Товариство 
технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з
протоколу копія витягу з протоколу № 63-19 Д від 06.09.2019 р.) .________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству № 6 від 01.07.2019 р. створена служба з 
охорони праці; функції служби охорони праці покладені на провідного 
інженера Буніча О .Ф .

наявністю служби охорони праці,



Для дотримання працівниками вимог з охорони праці на підприємстві
розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за видами 
виконуваних робіт в т . ч . підвищеної небезпеки та за професіями. Наказом 
№ 9 від 08.07.2019 р. затверджений перелік інструкцій з охорони праці, 
що діють на підприємстві, в тому числі затверджені інструкції з охорони 
праці: № 12 для персоналу, що працює з ручним електроінтрументом, № 13 
для слюсаря - ремонтника, № 11 при експлуатації, зберіганні та 
транспортуванні балонів, № 10 для електрозварника, № 14 при роботі на
висоті, № 19 з безпечного виконання зварювальних робіт,____№ 09 з
організації і безпечному виконанні робіт підвищеної небезпеки , № 04 по 
наданню першої медичної допомоги постраждалим при нещасних випадка, 
№ 03 з пожежної безпеки в адміністративних приміщеннях, № 05 по заходам 
пожежної безпеки виробничих приміщень тощо._______________________________

Робітники, які виконують роботи, що декларуються: роботи на висоті 
понад 1,3 метра, зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим та інертним газом, зварювальні роботи - електрогазозварник 
Чуприна В.А., слюсар з ремонту та експлуатації газового устатковання 
Гудімов Є .В . отримали :______________________________________________________
- Чуприна В.А. - професію «Електрогазозварник» 5 розряду (свідоцтво про 
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 567 6 від 11.09.2007 
р. виданого ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат», посвідчення 
зварника № 5-ДН-58 (протокол № 6 від 23.02.2018 р.) про допуск Чуприни 
В. А. до ручного дугового зварювання покритим електродом сталевих, 
несучих і огороджуючих конструкцій, вантажопідіймальних кранів; 
посудин, що працюють під тиском; систем газопостачання, виданого ТОВ 
ПНП «Коксохімтепломонтаж» (термін дії посвідчення до 23.02.2020 р.) .
- Гудімов Є .В. - професію «Верстатник» (посвідчення № 217 від 
26.06.2002 р. виданого Чорноліською лісною школою Державного комітету 
лісового господарства України) та прийнятий у КП КМР «Теплотехнік» 
слюсарем з ремонту та експлуатації газового устатковання (наказ № 37-к 
від 16.07.2019 р.) ._________________________________________________________

Електрогазозварник Чуприна В.А., слюсар з ремонту та експлуатації 
газового устатковання Гудімов Є.В. пройшли перевірку знань комісією КП 
КМР «Теплотехнік» за НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (протокол № 7 від 26.08.2019 p.), НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями» (протокол № 8 від 27.08.2019 p.), НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» і ДВН В 2.5-20-2018 
«Газопостачання» (протокол № 6 від 23.08.2019 p.), НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» (протокол № 5 від 22.08.2019 р.) , інструкцій з охорони праці в 
межах виконуваних робіт в т.ч. № 12 для персоналу, що працює з ручним 
електроінструментом, № 13 для слюсаря - ремонтника, № 11 при 
експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів, № 10 для 
електрозварника, № 14 при роботі на висоті, № 19 з безпечного виконання 
зварювальних робіт (протоколи № 4-от від 30.08.2019 p., № 6-от від
09.09.2019 р.) ._____________________________________________________________

Електрогазозварник Чуприна В .А. (III група з електробезпеки до 1000 
В), слюсар з ремонту та експлуатації газового устатковання Гудімов Є.В. 
(II група з електробезпеки до 1000 В) пройшли щорічну перевірку знань з 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»,____ «Правила____технічної____експлуатації____електроустановок
споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»
комісією КП КМР «Теплотехнік»____ і підтвердили відповідну групу з
електробезпеки (протокол № 10-ЕБ від 29.08.2019 p . ) . ________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом № 23 від 07.08.2019 р. затверджено Перелік робіт підвищеної 

небезпеки, які виконуються на підприємстві._________________



Наказом № 26 від 08.08.2019 р. затверджено Перелік робіт на висоті,
які виконуються за нарядом-допуском.______________________________________

Під час виконання зварювальних робіт застосовуються: зварювальний 
апарат інверторний типу ММА 250В, Зав. № 70127049, 2019 р.в. Україна.

Під час виконання робіт на висоті, працівники КП КМР «Теплотехнік»
використовують пояси монтажні типу ПБ, драбини тощо._____________________

КП КМР «Теплотехнік» на балансі має балони під пропан-бутан - 2 од.
КП КМР «Теплотехнік» орендуе кисневі балони - 2 од. (договір оренди 

№ ДКР/1540/07 від 15.08.2019 р. укладений з ТОВ фірма «Кріогенсервіс»). 
На постачання газів технічних підприємством укладений договір

№ ДКР/1539/07 від 15.08.2019 р. з ТОВ фірма «Кріогенсервіс».___________
У КП КМР «Теплотехнік» ведуться:_______________________________________
журнал обліку робіт по нарядах і розпорядженнях;
журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, 

трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників; 
журнал обліку та зберігання засобів захисту тощо.
Відповідно до вимог п . 1.7.6. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 

праці під час виконання робіт на висоті» на підприємстві роботи на 
висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються у 
Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями.

У КП КМР «Теплотехнік» в наявності необхідна експлуатаційна 
документація (паспорти, інструкції з експлуатації, керівництва з 
експлуатації) на все обладнання та інструменти, яке використовується
при виконанні робіт, що декларується._____________________________________

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту 
відповідно до затверджених норм (наказ № 29 від 08.08.2019 р. «про 
організацію забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту») в т.ч.:________________________
- каска захисна - виробництва Україна - 27 од.;__________________________
- підшоломник - виробництва Україна - 27 од.;____________________________
- рукавички бавовняні - виробництва Україна - 20 пар.;__________________
- пояс монтажні - виробництво Україна - 2 од. ;___________________________
- костюм зварника - виробництво Україна - 2 од. ;________________________
- рукавиці брезентові - виробництво Україна - 10 пар.;__________________
- рукавиці-краги - виробництво Україна - 2 пари.;________________________
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром - виробництво Україна - 
2 од■ ;_______________________________________________________________________
- окуляри Захисні - виробництво Україна - 4 од. ;_________________________
- попереджувальні знаки та написи -5 од. ;_________________________________
- сигнальна огороджувальна стрічка - 500 м.______________________________

Наказом № 22 від 07.08.2019 р. створено комісію з перевірки, 
організації періодичних випробувань спецодягу, спецвзуття та інших 
засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативно-
технічної документації.____________________________________________________
На підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту.____________

КП КМР «Теплотехнік» забезпечено нормативно-правовою документацію, 
що розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в 
т.ч.:__________________________________________
Закон України «Про охорону праці»;_____________________________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);____ _______________
НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;_____
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;_________

засобів індивідуального захисту,



.АОП 0.00-4.12-05 «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 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»;___________
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників»;________________________________________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці»;______________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті»;_____________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями»;_____________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;_____________
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском»;________________________________________
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;________________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;_____
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;___________
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». ._______________

Матеріально-технічна база КП КМР «Теплотехнік» відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються._______________________________________________________________

У КП КМР «Теплотехнік» обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є 
проведення організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з 
питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці 
аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток 
охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно- 
правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою,
наглядними матеріалами тощо ._______________________________________________

Матеріально-технічна база КП КМР «Теплотехнік» відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларують^Ь^./^^
■ t 'рг 1 ^нп-тпрпр"пУі ite матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

\Г А _______В.Д. Поліщук
Ч.;Ч/dpBrfljcfi/l (ініціали та прізвище)

09 \<U huL р.* а* е
Декларанти зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держпраці 
/ £  _______  2 Q ^ p .  N -^.4 '-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.


