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Центр надання адміністративних послуг 

м. Дніпра

Вх. N°j

законодавства
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «САНТЕХЕНЕРГО»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50106, Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, мікрорайон 4-й Зарічний, 6.9 кв. 36 ______
Є Д Р П О У -42744399_________________ ________________________________________________________

місце знаходження код згідно з ЄДРПОУ,
директор Міронова Тетяна Василівна ( 097) 335 -  92 - 06___________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
е- mail santehenergol9@gmail.com___________________________________________________________

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 згідно з договорами 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 укладався________________________________________

(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,_____ Міронова Тетяна Василівна________________________________________________________
(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 і чищення димарів, повітропроводів;_______________

_____________________ - роботи, що 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 відповідного дозволу,

________ кількість робочих місць -  6. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик - 6_____
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробниче приміщення орендоване (договір оренди № 3/2-20 від 03.02.2020 ) за адресою:
Дніпропетровська обл. м. Кривий Ріг вул. Іртиська буд. 19___________________________________

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

mailto:santehenergol9@gmail.com


Інші відомості Директор - Міронова Тетяна Василівна . інженер з охорони праці Рогозинська
Світлана Леонідівна, майстер дільниці -  Пилипенко Тетяна Олександрівна пройшли навчання в 
Приватному закладі «ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки витяг з протоколу № 107/4.20-2019 від 01.02.2019р., 
(директор Міронова Т.В., інженер з ОП Рогозинська С.Л.) та витяг з протоколу № 099/4.20-2020 від
31.01.2020р. (майстер Пилипенко Т.О.);

ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до 1000 В витяг з протоколу № 104/4.20-2019 від
01.02.2019р. (директор Міронова Т.В.. інженер з ОП Рогозинська С.Л.), витяг з протоколу №
104/4.20-2020 від 31.01.2020р. (майстер Пилипенко Т.О.);

НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті витяг з протоколу 
№ 109/4.20 -  2019 від 01.02.2019р. (директор Міронова Т.В., інженер з ОП Рогозинська С.Л.). витяг з 
протоколу № 105/4.20 -  2020 від 31.01.2020р. (майстер Пилипенко Т.О.);

НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями витяг з 
протоколу № 139/4.20-2019 від 08.02.2019р. (директор Міронова Т.В.. інженер з ОП Рогозинська С.Л.), 
витяг з протоколу № 109/4.20-2020 від 07.02.2020р. (майстер Пилипенко Т.О.);

НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання витяг з протоколу №138/4.20-2019 від 
08.02.2019р. (директор Міронова Т.В.. інженер з ОП Рогозинська С.Л.). витяг з протоколу № 108/4.20-
2020 від 07.02.2020р. (майстер Пилипенко Т.О.);____________________________ _________

НПАОП 0.00-1.81-18 Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
витяг з протоколу № 094/4.20 - 2019 від 01.02.2019р. (директор Міронова Т.В.. інженер з ОП 
Рогозинська С.Л.), витяг з протоколу № 097/4.20 - 2020 від 31.01.2020р. (майстер Пилипенко Т.О.). 

Наказом по підприємству від 02.01.2020р. № 17 призначені особи, відповідальні за організацію і
безпечне виконання робіт на висоті, (майстер Пилипенко Т.О.)____________________________________

Наказом № 14 від 02.01.2020р. призначені особи, відповідальні за організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань (інженер з охорони праці Рогозинська
С.Л.)___________________________________________________________________________________________

Наказом № 13 від 02.01.2020р. призначені відповідальні особи, яким надається право видачі
наряд-допусків та розпоряджень на підприємстві(майстер Пилипенко Т.О.).________________________

Наказом № 8 від 01.02.2020р. призначені відповідальні особи за пожежну безпеку на підприємстві.
(директор Міронова Т.В.)__________________________________________________________________

Наказом № 12 від 01.02.2019р. призначені відповідальні особи за газове господарство на
підприємстві, (директор Міронова Т.В.) ________________________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

Наказом по підприємству від 02.01.2020р. № 11 створено службу з охорони праці. Функції служби
охорони праці покладені на інженера з охорони праці Рогозинську Світлану Леонідівну.___________
Наказом по підприємству від 02.01.2020р. № 19 створена комісія з перевірки знань з питань охорони 
праці: Голова комісії -  директор Міронова Т.В.. члени комісії Рогозинська С.Л.. Пилипенко Т.О.
Також на підприємстві розроблені: Положення про службу охорони праці (наказ про затвердження № 
45 від 02.01.2019р.): Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про затвердження № 45 від 
02.01.2019р.); Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці (наказ про затвердження № 45 від 02.01.2019р.): Положення про систему управління 
охороною праці (наказ про затвердження № 45 від 02.01.2019р.): Програма вступного інструктажу з 
питань охорони праці (наказ про затвердження № 45 від 02.01.2019р.): Програма первинного 
інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження № 45 від 02.01.2019р.); Перелік 
інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 7 від 02.01.2019р.). в тому числі № 4 Інструкція 
з охорони праці при виконанні робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів; 
№7 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті № 1 Інструкція з охорони праці 
надання домедичної допомоги постраждалим при нещасних випадках; № 5 Інструкція з охорони праці 
для пічника; № 8 Інструкція з охорони праці для тесляра; № 6 Інструкція з охорони праці для маляра. 
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві; Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники підприємства ТОВ «САНТЕХЕНЕРГО». що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком



проведення медичних оглядів працівників певних категорій» затвердженим наказом МОЗ України від 
21.05.2007 № 246.

Згідно наказу № 10 від 02.01.2020р. на підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні 
заходи щодо досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища. 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, 
професійних захворювань і аварій на 2020 рік».
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки: Захарчишин С.С. -  

пройшов навчання за професією пічник в комунальному підприємстві «Навчально виробничий 
центр» Дніпропетровської обласної ради, диплом від 25.01.2013р. А № 00000217. Захарчишин С.С. - 
пройшов навчання за професією покрівельник в комунальному підприємстві «Навчально виробничий 
центр» Дніпропетровської обласної ради . диплом від 11.03.2013р. А № 00000511. Берг В.І. - пройшов 
навчання за професією тесляр в комунальному підприємстві «Навчально виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної ради . диплом від 10.03.2013р. А № 00000508. Задорожня С.В. - пройшла 
навчання за професією маляр в комунальному підприємстві «Навчально виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної ради . диплом від 10.08.2015р. А № 0011112. Лобанова З.А.- пройшла 
навчання за професією маляр в навчальному комбінаті «Кривбасстрой», свідоцтво № 301 від 
16.02.1987р. Власюк С.В. - пройшла навчання за професією маляр в професійному технічному 
училищі № 14 диплом А №  973056._______________________________________________________

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки:( протокол № 01 від 17.01.2020 -  тесляр; протокол № 02 
від17.01.2020 -  пічник; протокол № 03 від!7.01.2020 -  маляр; протокол № 04 від!7.01.2020 -  
покрівельник); НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті витяг з 
протоколу № 1264/4.20-2019 від 15.11.2019р.. НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем 
газопостачання витяг з протоколу від 29.03.2019р. № 318/4.20-2019.

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у «Міська лікарня №
9» ДОР» (заключний акт № 51 від 10.02.2020р).__________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке обладнання . 
інструменти, засоби індивідуального та колективного захисту: каски, пояси лямкові запобіжні ( дата 
останього огляду 18.10.2019р.). драбина (дата останього огляду 30.10.2019р.). що використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічному стані, та яким проводять їх технічне обслуговування, 
ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства з експлуатації 
виробників. Наказом по підприємству № 5 від 02.01.2020р. створена комісія з випробування поясів, 
драбин, іншого устатковання. що використовуються під час виконання робіт на висоті.

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров»я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18/. працівники 
підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (костюм 
на 12 міс.), рукавиці (на 1 міс.), окуляри захисні відкриті (до зносу), взимку додатково: куртка 
утеплена (на 36 міс.), чоботи (на 36 міс.) які були придбані у травні 2019р. Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- методичною літературою та наглядними 
посібниками. С необхідні нормативно- правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих питань. При виконанні робіт підриємство керується нормативно 
правовими актами: Закон України «Про охорону праці». Закон України «Про пожежну безпеку», 
Правила пожежної безпеки (наказ МВС України № 1417 від 30.12.2014). «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застсування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою КМУ України від 26.10.2011 № 1107; 
НПАОП 0.00-1.71-13. «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0.00- 
1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.15-07 
Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-4.01-08.



«Положення про порядок забезпезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
інтими засобами ін лиш дуального захисту», «Типове пеоложення про комісію з питань охорони праці
підприємства» НПАОП 0.00-4.09-07, «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 
0.00-4.15-98. «Типове положення про службу охорони праці» НПАОП 0.00-4.21-04.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Міронова Т.В.
(ініціали та прізвище)

и  РЗ —

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці

А  20^ .  № /

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.".


