
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДНІПРОВСЬКИЙ 
ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩ НОЇ РАДИ ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО 
РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51650. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. 
ДНІПРОВСЬКЕ. ВУЛ. Ш КІЛЬНА. БУД. 9_______________________________________________

місцезнаходження,
_________________________________ код ЄДРПОУ 41548399_______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
___________________________Директоп ІІІвепь Олександр Федорович____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника;
____________________________ тел. (063) 133-93-97 dntep@ 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 картки платника податків;

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
51650. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ.. ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН. СМТ. 

ДНІПРОВСЬКЕ. ВУЛ. 36 ГВСД. БУД. 13___________________________________________
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 згідно з додатком 1 до 
«Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 

господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру» (постанова КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» 
ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» страхуванню не підлягає, тому що воно 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____________________

________ Звіт з аудиту№  32349901-02.4(А)-10-0209.20 від 13.07.2020 р., виданий__________
________________ ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ «ДІЄКС»_________

(дата проведення аудиту)

Я, Ш вець Олександр Федорович___________________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

mailto:dntep@ukr.net


Водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:____________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- котел опалювальний твердопаливний ALTER TRIO UNI PLUS типу «KE-3E-N-300», 
виробництва I IIІ «АЛЬТЕП-ЦЕНТР» (Україна) теплопродуктивністю 0,3 МВт, зав. № 3E N
300 10000 1217 (облік. № 1), 2017 р. виготовлення, Україна___________________________

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

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

кількість робочих місць: 7, на яких існує ризик виникнення травм: 3_____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство утримує на балансі нерухоме майно, розташоване за адресою: Дніпропетровська 
обл., Верхньодніпровський р-н, смт. Дніпровське, вул. 36 ГвСД, буд. 13 (копія рішення № 293- 
42/УІІ від 24.10.2018 р. Дніпровської селищної ради Верхньодніпровського району 
Дніпропетровської області про передачу з балансу Дніпровської територіальної громади на 
баланс КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
котельної з установленим твердопаливним котлом «Альтеп» в КЗ «Дніпровський палац 
культури», розташованого за адресою: смт. Дніпровське, вул. 36 ГвСД, буд. 13)____________

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

Інші відомості
Директор КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 

Швець О.Ф., як керівник підприємства, пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону 
праці» комісією створеною на. підставі наказу від 16.01.2019 р. № 298 Головного управління
Держпраці у Київській області (копія протоколу № 81-932-19 від 27.09.2019 р.)._____________

На. підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 7 
від 02.05.2019 р.). Голова комісії -  директор КП «:ДНІІ ІРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» 
ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» Швець О.Ф., як голова комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці на. підприємстві, пройшов перевірку знань Законів України «Про охорону праці» 
комісією створеною на підставі наказу від 16.01.2019 р. № 298 Головного управління 
Держпраці у Київській області (копія протоколу № 81-932-19 від 27.09.2019 р.); інженер 
Федоров О.В. та майстер Ільїн А.О., як члени комісії з питань охорони праці на підприємстві, 
пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці» комісією створеною на 
підставі наказу від 04.03.2019 р. № 58 Управління Держпраці у Дніпропетровській області
(копія протоколу № 64-19 Д від 06.09.2019 р.).____________________________________________

Наказом № 10 від 02.05.2019 р. призначено відповідальних за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства: інженера Федорова О.В. (ІУ група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду 
ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області (копія витягу з протоколу № 58-19 Д від 06.09.2019 р.); у разі його відсутності 
обов’язки покладені на директора. Швеця О.Ф. (ІУ група з електробезпеки, до 1000 В), який 
пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу №
58-19 Д від 06.09.2019 р.).________________________________________________________________

Наказом № 12 від 02.05.2019 р. про призначений відповідальний за справний стан і 
безпечну експлуатацію котла інженер з організації експлуатації та ремонту Федоров О.В., у 
разі його відсутності обов’язки покладені на майстра Ільїна А.О., які пройшли навчання вимог 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією



Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу №
62-19 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 № 9 від 02.05.2019 р. на підприємстві створена і діє служба охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з організації експлуатації та ремонту 
Федорова О.В., який пройшов навчання Законодавства України з охорони праці, основ 
електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці та промислової санітарії в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу № 58 від 04.03.2019 р. Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(копія витягу з протоколу № 64-19 Д від 06.09.2019 р.); НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу № 58 від 04.03.2019 р. Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(копія витягу з протоколу № 62-19 Д від 06.09.2019 р.); навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці при роботі з інструментом та пристроями», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» в ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу № 58 від 04.03.2019 р. Головного Управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (копія витягу з протоколу № 58-19 Д від 06.09.2019
ЕЛ______________________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та_ відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники 
підприємства, які задіяні при експлуатації водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 
МВт: Сторчовий Р.М. пройшов навчання у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» за професією 
«оператор котельні», з привласненням 3 кваліфікаційного розряду (копія посвідчення № 746-4
2018 від 03.08.2018 р.); Ільїн А.О. та Усенко В.Д. пройшли навчання в ТОВ «УК «Спектр» за 
професією «машиніст (кочегар) котельні», з привласненням 3 кваліфікаційного розряду 
(посвідчення про присвоєння робітничої кваліфікації №№ 01690 та 01691 від 20.09.2018 р.), їм 
проведено чергову перевірку знань вимог Загального курсу з ОП, пожежно-технічного 
мінімуму, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», інструкцій з охорони праці в обсязі робіт, що виконуються (копія витягу 
з протоколу № 1 від 20.09.2019 р., виданого комісією КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» 
ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИТТТНОЇ РАДИ») та відповідні інструктажі з охорони праці, що
підтверджується відмітками в журналах.__________________________________________________

Наказом № від 02.05.2019 р. розроблені та введені в дію: програма вступного 
інструктажу, переліку питань первинного інструктажу, перелік інструкції з охорони праці на 
види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в тому числі: по наданню першої допомоги 
при нещасних випадках, про заходи пожежної безпеки, для кочегарів котельних, що працюють
на твердому паливі_______________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, що 
використовується при експлуатації водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:_
- паспорт та керівництво з експлуатації на котел опалювальний твердопаливний ALTER TRIO 
UNI PLUS типу «:КЕ-3Е-Ы-300», виробництва I IIІ «АЛЬТЕП-ТТЕНТР» (Україна) 
теплопродуктивністю 0,3 МВт, зав. № 3E N 300 10000 1217 (облік. № 1), 2017 р. виготовлення, 
Україна;________________________________________________________________________________
- сертифікат перевірки типу (модуль В) реєстр. № ИЛ.Т.060.114-17 від 31.03.2017 р. ООВ 
«Міжнародні стандарти і системи», щодо відповідності котла ALTER TRIO UNI PLUS типу 
«:КЕ-3Е-М-300» вимогам «Технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під



тиском», виданий ІIIІ «АЛЬТЕП-ЦЕНТР».
Первинний технічний огляд водогрійного котла теплопродуктивністю понад 

0,1 МВт для КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» 
проведений 18.07.2019 р. ТОВ «НВФ ГЕЛІТ» (лист Держпраці № 9787/1/12-ДП-16 від
28.09.2016 р. щодо застосування принципу мовчазної згоди)._______________________________

Технічне обслуговування водогрійних котла теплопродуктивністю понад 0,1 МВт для 
КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» проводить ФОП 
Колєснік С.В. згідно з договором від 01.11.2018 р. (дозвіл № 0135.14.12 від 14.02.2014 р., 
декларація відповідності матеріально-технічної бази реєстр. № 663.19.12 від 06.11.2019 р.).

експлуатаційної документації,

На підприємстві створена комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального 
захисту, що надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів._ 
Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних 
випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників._________________________________________________________________

Працівники КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИТТШОЇ 
РАДИ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі 
відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» (спецодягом, 
спецвзуттям, захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щитками,
рукавицями).____________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони праці, що діють у 
КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ», що 
розповсюджуються 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, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. 
№ 1107; Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної 
небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України № 15 від 
26.01.2005 р.; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; 
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 0.00-6.03-93 «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 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; ПУЕ 
«Правила улаштування електроустановок»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної
безпеки в Україні»._____________________________________________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно - 
правових актів з охорони праці під час експлуатації водогрійних котлів теплопродуктивністю
понад 0,1 МВт, які декларуються.________________________________________________________

У КП «ДНІПРОВСЬКИЙ ТЕПЛОТРАНС» ДНІПРОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» є 
кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютерами, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими



нормативними актами з охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальними 
програмами, програмним забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці ^ 20 с 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.

законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.

(ініціали та прізвище)
О.Ф. Швець


