
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця 

___________ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС»___________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044, Дніпропетровська область, місто Дніпро, ВУЛИІТЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 10, 
________________________ літера А-4, офіс 1-7, 34752672________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

_____________________ КОЗЛОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАДРОВИЧ_____________________
прізвище, ім’я та по-батькові керівника

___________________+38(056) 791-18-80, weishaupt.club@ukr.net___________________
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 карти платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти

_______________________на території України_______________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації(застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:_________________

Згідно додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами, згідно Постанові КМУ № 1788 від 16.08.2002 
року на ПП «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС» не проводиться, т.щ. не є об’єктом підвищеної
небезпеки_____________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 12.05.2020 р.
(дата проведення аудиту)

Я, КОЗЛОВ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, КЕРІВНИК ПП «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС»'
(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, устаткування підвищеної 
небезпеки:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра
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Роботи в замкнутому просторі (топках).

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме: парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 
МВт; трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МГІа і 
температурою нагріву вище ніж 110°С, посудин, що працюють під тиском понад 
0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового 
моторного палива___________________________________________________________

( найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів, устаткування 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 - 4, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  4____________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд (приміщень) - 1, виробничих об’єктів (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів) -  1 ■_________________________________________________

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

Інші відомості

Козлов Андрій Олександрович -  директор Підприємства -  відповідальний за 
видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки (наказ від
04.05.2020 № 05/2)._________________________________________________________

Казьміщев Дмитро Олександрович -  сервіс-інженер - інженер з охорони праці, 
відповідальний за контроль по дотриманню вимог законодавства з питань 
охорони праці (наказ від 04.05.2020 р.).__________________________________

Харлап Олег Віторович - начальник виробничої дільниці, відповідальний за 
безпечне виконання робіт з технічного обслуговування парових та водогрійних 
котлів, трубопроводів пари та гарячої води, робіт на висоті понад 1,3 м, робіт у
замкнутому______ просторі______ (топках)______ (наказ______ від______04.05.2020
№ 05/3)__________________________________________________________________

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

Витяг з протоколу № 172-2020 від 17.04.2020 р. засідання комісії створеної на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області від
03.02.2020 № 423, у складі: голова комісії - Нідзвецький Степан Ярославович - 
заступник начальника відділу нагляду у будівництві управління нагляду в 
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління 
Держпраці у Київській області, члени комісії: Кучеренко Анатолій Олексійович
- головний державний інспектор відділу нагляду за об’єктами котлонагляду та 
підйомними спорудами управління нагляду в промисловості і на об'єктах
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підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській області.
Лисенко Юрій Іванович - головний державний інспектор відділу нагляду на 
виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління нагляду в 
промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління 
Держпраці у Київській області, з перевірки знань з питань охорони праці, а саме: 
Закони і нормативно-правові акти з охорони праці, електробезпеки, пожежної 
безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, техногенної безпеки та 
надзвичайних ситуацій на виробництві, надання домедичної допомоги 
потерпілим від нещасного випадку: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», 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 0.00-5.11-85 «Типова 
інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у 
адміністративно-технічного персоналу ПП «ТЕПОРТЕХСЕРВІС», а саме: 
директора Козлова Андрія Олександровича (посвідчення № 172-2020-24, 
Загальний курс з охорони праці, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00-1.81-18), 
технічного директора Іванова Олега Віторовича (посвідчення № 172-2020-25,' 
Загальний курс з охорони праці), начальника виробничої дільниці Харлапа Олега 
Віторовича (посвідчення № 172-2020-26, НПАОП 0.00-1.76-15, НПАОП 0.00- 
1.81-18, НПАОП 0.00-5.11-85, НПАОП 0.00-1.15-07), сервіс-інженера 
(відповідального за охорону праці за сумісництвом) Казьміщева Дмитра 
Олександровича (посвідчення № 172-2020-27, Загальний курс з охорони праці, 
НПАОП 0.00-1.76-15. НПАОП 0.00-1.81-18).

Витяг з протоколу № 93-2020 від 24.04.2020 р. засідання комісії створеної на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 423 від
03.02.2020 року, у складі: Нідзвецький Степан Ярославович - заступник 
начальника відділу нагляду у будівництві управління нагляду в промисловості і 
на об'єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Київській 
області, члени комісії: Човпан Максим Сергійович - головний державний 
інспектор відділу нагляду в машинобудуванні та енергетиці управління нагляду 
в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління 
Держпраці у Київській області, Лисенко Юрій Іванович - головний державний 
інспектор відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки 
управління нагляду в промисловості і на об'єктах підвищеної небезпеки 
Головного управління Держпраці у Київській області, з перевірки знань з питань 
охорони праці, а саме: НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації 
електрозахисних засобів у адміністративно-технічного персоналу 
ПП «ТЕПЛОРТЕХ-СЕРВІС», а саме; технічного директора Іванова Олега 
Віторовича (посвідчення № 93-2020-15, кваліфікаційна група з електробезпеки -  
V до та понад 1000 В, термін наступної перевірки знань -  24.04.2023 р.), сервіс- 
інженера (відповідального за охорону праці за сумісництвом) Казьмішева 
Дмитра Олександровича (посвідчення № 93-2020-16, кваліфікаційна група з 
електробезпеки '- IV до 1000 В, термін наступної перевірки знань -  24.04.2023 
РЛ,

У ПП «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС» наказом № 04.05.2020 № 05/1 створено 
службу охорони праці, що затверджено Положенням про службу охорони праці. 
Положення про службу охорони праці затверджено наказом керівника 
ПП «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС» від № 05/7 від 04.05.2020 року_____________________



Підприємство створилося в 2007 році.
наявністю служби охорони праці,

Наказом № 05/7 від 04.05.2020 року переглянуті інструкції з охорони праці 
на професії та на види робіт, в тому числі при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки, що декларуються:
-  інструкція № 1 з охорони праці директора Підприємства;

нструкція № 2 з охорони праці головного бухгалтера Підприємства;
нструкція № 3 з охорони праці начальника виробничої дільниці;
нструкція № 4 з охорони праці інженера з охорони праці;
нструкція № 5 з охорони праці при проведенні газонебезпечних робіт;
нструкція № 6 з охорони праці при виконанні робіт на висоті;

-  інструкція № 7 з охорони праці при виконанні робіт у замкнутому просторі
(топках);
інструкція № 8 з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом;

-  інструкція № 9 з охорони праці для проведення вступного інструктажу;
інструкція № 10 з охорони праці під час експлуатації посудин, що працюють
під тиском;

-  інструкція № 11 з охорони праці під час виконання антикорозійних робіт;
-  інструкція № 12 з охорони праці при роботах із застосуванням переносних

драбин та драбинок;
-  інструкція № 13 з охорони праці з охорони праці при обслуговуванні

теплового устаткування, парових і водогршних котлів;
-  інструкція № 14 з охорони праці та пожежної безпеки;
-  інструкція № 15 з надання першої долікарської допомоги.

Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці здійснюються 
згідно до вимог «Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», яке затверджене наказом № 05/7 від 04.05.2020 р.___________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Паспорти, гарантійні талони та керівництва з експлуатації, свідоцтва про повірку 
на обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної 
небезпеки:

-  паспорт на газоаналізатор моделі ОКСі 5М-5Н, зав. № 84144/45, рік 
виготовлення -  2019, країна-виробник -  Україна;

-  паспорт на діференційний манометр моделі ОКСІ ЇМ, зав. № 541236, рік 
виготовлення -  2018, країна-виробник -  Україна;

-  паспорт на перфоратор типу GBH 2-24 DRE, зав. № 706060093, рік 
виготовлення -  2018, країна-виробник -  Польща;

-  паспорт та настанова з експлуатації на насос типу WQD 1-1.1, зав. № 2020, рік 
виготовлення -  2020, країна-виробник -  Польща;

-  керівництво з експлуатації електродрілі типу PWS680-125, зав. № 2322, рік 
виготовлення -  2018, країна-виробник -  Польща;



-  зварювальний апарат типу ИСА-250, зав. № 2322, рік виготовлення -  2018, 
країна-виробник -  Україна._______________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені: костюм бавовняний -  4 од., фартух з 
нагрудником -  2 од.: чоботи -  4 пари: рукавички -  4 пари, окуляри захисні 
закриті -  4 од., протигаз шланговий -  2 од.; куртка утеплена -  4 од.; пояси 
запобіжні лямкові -  4 комплекти; каски захисні -  4 од.; газоаналізатор моделі 
ОКСі 5М-5Н____________________________________

засобів індивідуального захисту,

У ПП «ТЕПЛОТЕХ-СЕРВІС» є затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки 
знань з питань охорони праці, наказом № 05/7 від 04.05.2020 р., затверджено та 
введено у дію «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці».

Обладнано кабінет для проведення навчання, вступного, первинного та 
повторного інструктажу з питань охорони праці. забезпечено необхідної 
навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. Є необхідні 
нормативно - правові акти з охорони праці:

-  Закон України «Про охорону праці»;
-  «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2011 № 1107 (із змінами від 03.03.2020 р.);

-  «Порядок проведення огляду, випробування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки», затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.05.2004 р. № 687;

-  «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246 зі змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров’я від 
14.02.2012 № 107;

-  «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442 
(із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету міністрів 
України від 5 жовтня 2016 року № 741);

-  НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»;

-  НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації 
технологічних трубопроводів»;

-  НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
-  НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила з охорони праці під час експлуатації посудин, 

що працюють під тиском»;
-  НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»:
-  НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці
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підприємства»;
-  НПАОП 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 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»:
-  НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих 

робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних середовищах»;
-  НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником 

нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»;
-  НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників»;
-  НПАОП 0.00-7.12-13 «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення 

безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»;
-  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту та робочому 
місці»;

-  НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
-  НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів»;
-  «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», затверджені 

наказом Міністерства палива та енергетики України від 25.07.2006 № 258 
(ПТЕЕС);

-  ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.______________________________________

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

Козлов А.О.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці /Р  2020 р. № ^ ___________________

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.




