
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КУРЕНІ»________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Ламана, будинок 19, код за 
СДРПОУ: 21548624, Крутенко Катерина Олегівна, тел. 0976352108___________________

місцезнаходження, код згідно ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

___________________ апс1гтазІі7878@. атаіі. с о т _______________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи-підприемця: 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;

__________________04210. місто Київ, вулиця Малиновського. 12-А___________________
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 відповідно до 
статті 7 Закону України «Про страхування» даний вид робіт не підлягає обов'язковому 
страхуванню______________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 03.03.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, Крутенко Катерина Олегівна____________________________________________
(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 та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:_________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічне устатковання та його елементи систем газопостачання природного 
та зрідженого газу суб’єктам господарювання та до населених пунктів, а саме:

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

-Газопровід середнього тиску ПЕ80. 95 м.п. (труба ст. ел. зв. -  54.69 м.п.), 
загальна протяжність -  149.69 м.п.. рік 2010. Україна;

-ТІТРП -  2440. з регуляторами тиску ИВЕ 3212 Ду 25/40 -  2 одиниці, рік 2010, 
Україна;

-ВОГ з лічильником газу типу КВР 1.01-0100-80-0,5-1.0-У2, рік 2010. Україна; 
-Газопровід низького тиску -  21.67 м.п.. рік 2010. Україна;
Електромагнітний відсічний клапан типу ВН4Н-0.5-У3.1. Ду 100. рік 2010. 

Україна;
-Запірна арматура -  33 од., рік 2010. Україна;
-Сигналізатор загазованості типу Варта 1. рік 2010. Україна;
2. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 

станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме:
-Устаткування ТП-6244. а саме:
-Розподільчі комірки типу КСО-394-04-10 з вимикачами навантаження типу ВНП- 

10/630 у кількості 8 (восьми) одиниць, рік 2003. країна-виробник -  Україна;
-Силові трансформатори 10/0.4 кВ типу ТМ -1000/10 у кількості 3 (трьох) одиниць, 

рік 2003. країна-виробник -  Україна.



-Силові трансформатори 10/0.4 кВ типу ТМ-1000/10. рік 2005. країна-виробник -  
Україна;

-KJI-10 кВ. РП-38 (ком.14) -  ТП-6244 (с. Ш. ААБ2л перерізом 3*120. довжиною -  
929.0 м. рік 2004. Україна;

-KJI-10 кВ. ТП-3708 -  ТП-6244 (с. І). ААБ2л перерізом 3*120. довжиною -  309.0 
м. рік 2004. Україна;

-KJI-10 кВ. ТП-3709 -  ТП-6244 (с. II). ААБ2л перерізом 3*120. довжиною -  307.0 
м. рік 2004. Україна;

-КЛ-10 кВ. КТП-8188 -  ТП-6244 (с. І). ААБ2л перерізом 3*120. довжиною -  212.0 
м. рік 2004. Україна._______________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Ліфти, ескалатори, а саме:
-Ліфт пасажирський гідравлічний 1700 кг. Izamet. 2004р.. Болгарія; - 2 одиниці;________
-Ліфт пасажирський гідравлічний 630 кг. Izamet. 2003р.. Болгарія; - 2 одиниці;________
-Ліфт пасажирський гідравлічний 1000 кг. Izamet. 2003р. Болгарія;. - 3 одиниці;_______
-Ліфт пасажирський електричний 1000 кг. Izamet. 2003р.. Болгарія;___________________
-Ліфт пасажирський електричний 630 кг. ОТИС. 2017р.. Україна; - 2 одиниці;__________
-Ескалатор поверховий FT-822. Thyssen Krupp. 2003р.. Німеччина; - 6 одиниць_______
- Ескалатор поверховий FT-810, Thyssen Krupp. 2003р.. Німеччина; - 2 одиниці________ .

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

Кількість робочих місць -  8. у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 5 __________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель -  1. Кількість приміщень -  51____________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Кількість структурних підрозділів -  6_____________________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: відповідальним за стан охорони праці, пожежної безпеки, 
виробничої санітарії призначено інженера з охорони праці ТОВ «КУРЕНІ» - Черевко 
Ілону Свгенівну (наказ № 01/QT від 12.08.2019 року). Наказом № 08/QT від 12.08.19 р. 
«Про призначення відповідальних осіб, за справний стан та безпечну експлуатацію 
систем газопостачання» призначено відповідальною особою, за справний стан та 
безпечну експлуатацію систем газопостачання, головного енергетика ТОВ «КУРЕНІ» - 
Сонніка Володимира Олександровича, а під час його відсутності (відпустка, хвороба, 
відрядження) виконання обов’язків відповідального за справний стан та безпечну 
експлуатацію систем газопостачання головного інженера ТОВ «Курені» - Рашевського 
Андрія Леонідовича. Наказом №Р7/ОТ від 12.08.2019р. «Про призначення 
відповідальних осіб, за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства» 
призначено відповідальною особою, за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства . головного енергетика ТОВ «КУРЕНІ» - Сонніка Володимира 
Олександровича, а під час його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) 
виконання обов’язкіи відповідального за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства головного інженера ТОВ «Курені» - Рашевського Андрія 
Леонідовича. Наказом № 09/QT від 12.08.19 р. «Про призначення відповідальних осіб, 
за організацію робіт з технічного обслуговування, ремонту ліфтів та організацію 
експлуатації» призначено відповідальною особою, за організацію робіт з технічного 
обслуговування, ремонту ліфтів та організацію експлуатації, головного інженера ТОВ 
«КУРЕНІ» - Рашевського А.Л. на об’єкті УТЦ «МЕТРОПОЛІС». а під час його 
відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) виконання обов’язків відповідального за 
організацію робіт з технічного обслуговування, ремонту ліфтів та організацію 
експлуатації, покладено на головного енергетика ТОВ «КУРЕНІ» - Сонніка В.О.



Наказом № ІО/ОТ від 12.08.19 р. «Про призначення відповідальних осіб, за утримання
ескалаторів в справному стані та безпечну їх експлуатацію» призначено 
відповідальною особою, за утримання ескалаторів в справному стані та безпечну їх 
експлуатацію, головного інженера ТОВ «КУРЕНІ» - Рашевського A .JI на об’єкті УТЦ 
«МЕТРОПОЛІЄ», а під час його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) 
виконання обов’язків відповідального за утримання ескалаторів в справному стані та 
безпечну їх експлуатацію, покладено на головного енергетика ТОВ «КУРЕНІ» - 
Сонніка В.О.

______ Наказом № 06/QT від 12.08.2019 року створена комісія по перевірці знань з
питань охорони праці -  голова комісії директор Крутенко Катерина Олегівна та члени 
комісії: головний інженер -  Рашевський А.Л.. інженер з охорони праці -  Черевко І.Є.

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

_____ Наказом № 09/QT від 12.08.19 р. «Про призначення відповідальних осіб, за стан
охорони праці у підприємстві» створено службу з охорони праці в особі інженера з 
охорони праці ТОВ «КУРЕНІ» - Черевко І.Є., а відповідальною особою, за стан 
охорони праці в УТЦ «МЕТРОПОЛІЄ», головного інженера ТОВ «КУРЕНІ» - 
Рашевського А.Л.. а під час його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження) 
виконання обов’язків відповідального за стан охорони праці, покладено на головного 
енергетика ТОВ «КУРЕНІ» - Сонніка В.О.; розроблені та затверджені Положення про 
службу охорони праці. Положення про систему управління охороною праці. 
Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці 
на підприємстві. Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою. Положення про енергетичну службу. Положення про медичні 
огляди. Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки (наказ № 02/QT від 12.08.2019 року).

Наказом № 04/QT від 12.08.19 р. «Про затвердження та введення в дію Програм 
вступного та первинного інструктажів з питань охорони праці ТОВ «КУРЕНІ» 
затверджено «Тематичний план та програму проведення вступного інструктажу з 
питань охорони праці» та «Програму проведення первинного інструктажу з питань 
охорони праці»

Наказом №Р5/ОТ від 12.08.2019 року переглянуті і введені в дію інструкції з 
охорони праці та з пожежної безпеки, що діють в ТОВ «КУРЕНІ». Всього 24 
інструкцій, в тому числі: Інструкція з охорони праці №4 з безпечної експлуатації, 
ремонту та обслуговування устатковання трансформаторної підстанції №6244 
напругою понад 1000В; Інструкція з охорони праці №6 з безпечної експлуатації 
котельної; Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації. ремонту та 
обслуговування систем вентіляціі і кондиціонування №17.

Наказом №03ЮТ від 12.08.2019 року переглянуті та введені в дію посадові 
інструкції керівного складу та Фахівців підприємства.

Посадові особи пройшли навчання з питань охорони праці:
Посвідчення № 08-32/1579 від 08.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному інженеру ТОВ «КУРЕНІ» - 
Рашевському А.Л. про те. що він закінчив навчання та отримав потрібні знання Закону 
України «Про охорону праці». «Правила безпеки систем газопостачання» та «Правила 
будови та безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском», перевірка знань



комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 08-32-2019 
від 08.08.2019).

Посвідчення № 08-32/1580 від 08.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАІІІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному інженеру ТОВ «КУРЕНІ» - 
Рашевському А.Л. про те, що він закінчив навчання та отримав потрібні знання з 
«Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів». «Правил будови та безпечної 
експлуатації ескалаторів». «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» та 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів», перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Київській області (протокол № 08-32-2019 від 08.08.2019)

Посвідчення № 08-32/1581 від 08.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному енергетику ТОВ «КУРЕНІ» - 
Сонніку В.О. про те. що він закінчив навчання та отримав потрібні знання Закону 
України «Про охорону праці». «Правила безпеки систем газопостачання» та «Правила 
будови та безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском», перевірка знань 
комісією Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 08-32-2019 
від 08.08.2019)

Посвідчення № 08-32/1582 від 08.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному енергетику ТОВ «КУРЕНІ» - 
Сонніку В.О. про те. що він закінчив навчання та отримав потрібні знання з «Правил 
будови та безпечної експлуатації ліфтів». «Правил будови та безпечної експлуатації 
ескалаторів». «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» та «Правил 
експлуатації електрозахисних засобів», перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Київській області (протокол № 08-32-2019 від 08.08.2019)

Посвідчення № 25242108 від 08.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному інженеру ТОВ «КУРЕНІ» - 
Рашевському А.Л. про те. що він пройшов навчання та перевірку знань з питань 
пожежної безпеки.

Посвідчення № 25242109 від 08.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному енергетику ТОВ «КУРЕНІ» - 
Сонніку В.О. про те. що він пройшов навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки.

Посвідчення № 20-33/1657 від 20.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному інженеру ТОВ «КУРЕНІ» - 
Рашевському А.Л. про те. що він допущений до роботи в електроустановках напругою 
до та понад 1000 В. перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Київській області (протокол № 20-33-19 від 20.08.2019)

Посвідчення № 20-33/1647 від 20.08.19 р. видане ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ» головному енергетику ТОВ «КУРЕНІ» - 
Сонніку В.О. про те. що він допущений до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000 В., перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Київській 
області (протокол № 20-33-19 від 20.08.2019)

Витяг з протоколу № 38-2019 від 08.08.19 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань пожежної безпеки. «Населення діям у надзвичайних ситуаціях та з пожежної 
безпеки» у посадових осіб ТОВ «КУРЕНІ», а саме: головного інженера -  Рашевського
А.Л. та головного енергетика -  Сонніка В.О. Протокол виданий видане ТОВ 
НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ».



Витяг з протоколу № 20-33-19 від 20.08.19 р. засідання комісії з перевірки знань з
питань електробезпеки, «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила експлуатації електричних засобів». «Правила улаштування 
електроустановок» у посадових осіб та спеціалістів ТОВ «КУРЕНІ», а саме: головного 
інженера -  Рашевського A.JI. (5 група допуску з електробезпеки до та понад 1000 В), 
головного енергетика -  Сонніка В.О. (5 група допуску з електробезпеки до та понад 
1000 В). П р о т о к о л  виданий ТОВ НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
«ЕКСПЕРТ».

Витяг з протоколу № 08-32-2019 від 08.08.19 р. засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці. Закону України «Про охорону праці», електробезпеки, 
пожежної безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, порядку надання першої 
долікарської допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», «Правила експлуатації електрозахисних засобів», 
«Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів». «Правила будови та безпечної 
експлуатації ескалаторів». «Правила будови та безпечної експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» та «Правила безпеки систем газопостачання» у посадових осіб та 
спеціалістів ТОВ «КУРЕНІ», а саме: головного інженера -  Рашевського А.Л.. головного 
енергетика -  Сонніка В.О. Протокол виданий ТОВ НАВЧАЛЬНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ІІЕНТР «ЕКСПЕРТ». Працівники проходять щорічне навчання 
з питань охорони праці та повторний інструктаж.

Слюсар-сантехнік проходить навчання та перевірку знань з наступних НПАОП: 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском». 
«Правила безпеки систем газопостачання». « Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті». « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» та отримання 
професії оператор котельні.

Елестромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування проходить 
навчання та перевірку знань з наступних НПАОП: « Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», « Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів».

Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання 
проходить навчання та перевірку знань з наступних НПАОП: «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» _________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Експлуатаційна документація: Ліфти «Izamet», технічний огляд проводив ТОВ 
«Майстерліфт». результати задовільні. Ліфти «ОТІС». технічний огляд проводив ПрАТ 
«ОТІС», результати задовільні. Ескалатори Thyssen Krupp, технічний огляд проводив 
ТОВ «Науково-виробниче підприємство «УКРТЕХЕКСПЕРТ». результати задовільні. 
Котельня дахова технічне обслуговування проводиться ТОВ «Укренергопром» за 
договором згідно переліку робіт. Обладнання придатне для подальшої експлуатації. 
Технічне обслуговування підземного розподільчого газопроводу середнього тиску 
проводиться AT «Київгаз» за договором. Обладнання придатне для подальшої 
експлуатації. Технічне обслуговування електрообладнання трансформаторної 
підстанції 6244 з чотирма трансформаторами та КЛ-ІОкВ проводиться за договором 
ТОВ «КОНСЕНСУС ТМ». Обладнання придатне для подальшої експлуатації.
_______ Працівники ТОВ «КУРЕНІ» забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно Положення про



ш

забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, які відповідають вимогам «Технічного регламенту 
засобів індивідуального захисту»:
каска захисна-9 одиниць, окуляри захисні-9 одиниць, рукавиці Х/Б-28 одиниць, 
спецодяг-12 одиниць, спецвзуття-5 пар, килим діелектричний -  5 одиниць.
_______Для експлуатації обладнання з підвищеною небезпекою працівники
підприємства забезпечені експлуатаційними засобами, оснащенням (ручний 
інструмент-4 компл., електроінструмент-5 одиниць). Експлуатаційні засоби проходять 
випробування у встановлені терміни.
______ Обладнання експлуатується згідно експлуатаційної документації (технологічних
інструкцій, планів виконання робіт (ПВР), нарядів-допусків. розпоряджень, 
технологічних карт), керівництв з експлуатації, технічної документації.).

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова база укомплектована нормативно-правовими актами з 
питань охорони праці (закон України «Про охорону праці», підзаконні нормативно- 
правові акти; Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті; Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті; Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт; Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів; Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів; Правила 
охорони праці під час зварювання металів).
_______Матеріально-технічна база підприємства дозволяє експлуатувати технологічне
устатковання та його елементи систем газопостачання природним газом суб'єктів 
господарювання та населених пунктів, електроустатковання напругою понад 1000 В, 
ліфти та ескалатори. Укомплектована комплектами інструментів та захисних засобів. 
Відповідає вимогам ПТЕЕС, ПБЕЕС, ПУЕ та Технічному регламенту.
_______Навчально-методичне забезпечення проводиться в класі охорони праці для
проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці працівників. Клас 
охорони праці обладнаний необхідними стендами, плакатами, навчально-методичною

за тематикою, тематичними планами та програмами

матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

_____ К.О. Крутенко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ■?, 2гР, /'< ?__________ .

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.
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