
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго»
Дніпропетровської обласної ради_________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 7,__________

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 30982775, Масалов Михайло Вікторович, тел. (052) 47-02-13,_________________

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

____________________________е-mail: okpteplo@gmail.com________________________________
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;

49005, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Феодосіївська, будинок 7,__________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Комунальне підприємство «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради___________
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_________ 12 жовтня 2019 р._______
(дата проведення аудиту)

Я,_________________________ Масалов Михайло Вікторович_____________________________________
(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_______________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
: водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:______________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
1. Водогрійні котли типу К0ЛВІ-100 -  4 од.; 2004р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Петрозаводська, 371а;

2. Водогрійні котли типу Маяк-1001 -  6 од.; 2007р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Саранська, 6;
3. Водогрійні котли типу К0ЛВІ-1500 -  2 од.; 2009р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Прапорна, 25;
4. Водогрійні котли типу Модулі Бернард -  8 од.; 2008р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Ростовська, 15;
5. Водогрійні котли типу К0ЛВІ-1300 -  2 од.; 2009р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Батумська, 2а;
6. Водогрійні котли типу НІІСТу-5 -  5 од.; 2015р.в. за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Князя Володимира Великого, 28;
7. Водогрійні котли типу Buderus G334 -  5 од. 2006р.в., та водогрійний котел
типу Колві DUO -  1 од ; 2006р.в. за місцем експлуатації -  м. Дніпро, вул. Гавриленко,!;____________
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8. Водогрійні котли типу КТН 100 СЕ -  4 од.; 2007р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро,___________
вул. Щепкіна, 35;____________________________________________________________________________
9. Водогрійні котли типу Buderus -  2 од. 2009р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро,_______________
вул. Паторжинського,13а____________________________________________________________________
10. Водогрійні котли типу Колві DUO -  4 од ; 2006р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро,__________
вул. Філософська, 29_________________________________________________________________________
11. Водогрійні котли типу НІІСТу-5 -  4 од.; 2014р.в., та водогрійні котли типу Е-1/9Г -  2 од.; 1980р.в. 
за місцем експлуатації -  м. Дніпро, вул. Канатна, 17_____________________________________________
12. Водогрійний котел типу Ніка-0,5 -  1 од.; 1998р.в., та водогрійний котел типу NAVI 3E 300 -  1 од.; 
2019р.в. за місцем експлуатації -  м. Дніпро, вул. Мільмана, 87___________________________________
13. Водогрійні котли типу Універсал-5 -  2 од ; 1965р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро,__________
пл. Успенська, 14____________________________________________________________________________
14. Водогрійні котли типу НІІСТу-5 -  4 од.; 2015р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро,____________
вул. Перемоги, 113__________________________________________________________________________
15. Водогрійні котли типу НІІСТу-5 -  2 од.; 2015р.в., та водогрійний котел типу NAVI 3E 400 -  1 од.; 
2019р.в. за місцем експлуатації -  м. Дніпро, вул. Широка, 222____________________________________
16. Водогрійні котли типу ELLPREX-760 -  2 од.; 2011р.в., за місцем експлуатації -  с. Орлівщина, вул. 
Острівна, 113_______________________________________________________________________________
17. Водогрійні котли типу НІІСТу-5 -  2 од.; 2013р.в. та 1980р.в., за місцем експлуатації -  м. Дніпро, 
вул. Шевченко, 8____________________________________________________________________________

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

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

кількість робочих місць -  17, на яких існує ризик виникнення травм -  6; кількість будівель -  17 
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 

кількість структурних підрозділів -  6.
(приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці КП «Дніпротеплоенерго» ДОР пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Генеральний директор Масалов Михайло Вікторович пройшов у КП «Навчально-курсовий 

комбінат» ДОР навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального 
курсу «Охорона праці», а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 22.04.2019№ 128, 
посвідчення № 011680).

Головний інженер Панфілов Антон Юрійович пройшов у КП «Навчально-курсовий комбінат»
ДОР: . . .
- навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона 

праці», а перевірку знань у комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 29.07.2019№ 255, посвідчення № 013933).

- навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки України» (протокол № 256 від 26.07.19, посвідчення № 162233), присвоєно ГУ групи з 
електробезпеки (до 1000 В).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», (протоколи № 174 від 13.06.19р.,посвідчення № 003131).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(протокол № 218 від 03.07.2019, посвідчення №013699).

- навчання та перевірку знань «Правила технічної експлуатації теплових установок», «Правил 
підготовки теплового господарства до опалювального періоду» та «Правил користування тепловою 
енергією», (протокол № 167 від 03.06.2019, посвідчення №012621).



Провідний інженер з охорони праці Плеханова Ольга Петрівна пройшла у КП «Навчально- 
курсовий комбінат» ДОР:
- навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона 

праці», а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 17.12.2018№ 299/4.2/2018, посвідчення
№ 007784).

- навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки України» (протокол № 39 від 22.02.2018, посвідчення № 000747), присвоєно IV групи з 
електробезпеки (до 1000 В).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», (протоколи № 174 від 13.06.19р.,посвідчення № 003132).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(протокол № 25 від 05.02.19, посвідчення №009176).

- навчання та перевірку знань «Правила технічної експлуатації теплових установок», «Правил 
підготовки теплового господарства до опалювального періоду» та «Правил користування тепловою 
енергією», (протокол № 167 від 03.06.2019р., посвідчення №012619).
Старший майстер дільниці Василенко Ірина Анатоліївна пройшла у КП «Навчально-курсовий 
комбінат» ДОР:
- навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі 

загального курсу «Охорона праці», (протокол від 17.12.2018№ 299/4.2/2018, посвідчення
№ 007784)

- навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки України» (протокол № 175 від 20.08.2019, посвідчення № 013177), присвоєно V групи з 
електробезпеки (до 1000 В).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», (протоколи № 174 від 13.08.19р.,посвідчення № 013042).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(протокол № 218 від 03.07.2019, посвідчення №013697).

- навчання та перевірку знань «Правила технічної експлуатації теплових установок», «Правил 
підготовки теплового господарства до опалювального періоду» та «Правил користування тепловою 
енергією», (протокол № 167 від 03.08.2019р., посвідчення №012620).
Провідний інженер-енергетик Мазуркевич Тарас Петрович пройшов у КП «Навчально-курсовий 
комбінат» ДОР:
- навчання та перевірку знань законів та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі 

загального курсу «Охорона праці», (протокол №400 а від 17.12.2018р., посвідчення
№ 007845).

- навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» й «Правила пожежної 
безпеки України» (протокол № 11 від 29.01.2020, посвідчення № 008105), присвоєно V групи з 
електробезпеки (до 1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом №003 від 02.01.2020р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.

Наказом № 082 від 19.06.2020р. у КП «Дніпротеплоенерго» ДОР провідного енергетика Мазуркевича 
Т.П. призначено відповідальним за електрогосподарство.

Наказом № 085 від 19.06.2020р. у КП «Дніпротеплоенерго»ДОР старшого майстра дільниці 
Василенко В.І. призначено відповідальною особою за утримання те безпечну експлуатацію 
посудин, що працюють пі д тиском на котельних.

Наказом № 081 від 19.06.2020р. призначено відповідальним особою за технічний стан і безпечну 
експлуатацію систем газопостачання - головного інженера Панфілова А. Ю., та старшого майстра 
дільниці Василенко І. А.



Наказом № 084 від 19.06.2020р. у КП «Дніпротеплоенерго»ДОР старшого майстра дільниці
Василенко В.І. призначено відповідальною особою за безпечну та технічну експлуатацію теплових 
установок і мереж.___________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом № 119 від 17.09.2007 р. Створено службу охорони праці у складі одного чоловіка.
Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової_____
безпеки- провідний інженер з охорони праці Плеханова Ольга Павлівна.___________________________

наявність служби охорони праці,

У КП «Дніпротеплоенерго» ДОР переглянуто, затверджено та введено в дію наказом 
№ 002 від 08.01.2019 р.:______________________________________________________________

- «Положення про службу охорони праці»;_____________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;
- «Положення про систему управління охороною праці»;_________________________________
- «Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці».
У КП «Дніпротеплоенерго» ДОР генеральним директором затверджені та введені в дію посадові 

інструкції.
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 

НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._____________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони праці, 
надання долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій 
при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, повторний, 
позаплановий та. цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань особою, яка проводила 
інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на
робочому місці. ________________  ____________________________

Наказом № 072 від 15.06.2020 р. у КП «Дніпротеплоенерго»ДОР створено комісію з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: генеральний директор Масалов 
М.В.; члени комісії: головний інженер Панфілов А.Ю.; провідний інженер з охорони праці (голова 
профспілкового комітету) Плеханова О.П.; старший майстер дільниці Василенко І.А., провідний
інженер-енергетик Мазуркевич Т.П.____________________________________________

У КП «Дніпротеплоенерго» ДОР наказом № 088 від 24.06.2020р переглянути, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт:
- Інструкція з охорони праці для оператора котельні», - Інструкція з охорони праці про заходи 
пожежної безпеки, - Інструкція з охорони праці з надання першої долікарської допомоги 
постраждалим від нещасних випадків та ін..

Робітники КП «Дніпротеплоенерго» ДОР пройшли навчання та перевірку знань:
у ТОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ» «ДНІПРОБУД» де отримали професію оператор газифікованої 
котельні:

- Вакулюк Наталія Едуардівна, протокол №754 від 09.10.2012, посвідчення № 11229;
- Ковтун Галина Миколаївна, протокол № 683 від 18.07.2017, посвідчення № 7501;
- Максименко Максим Володимирович, протокол № 683 від 18.07.2017, посвідчення № 7497;
- Долін Сергій Вікторович, протокол № 1028 від 02.10.2017, посвідчення № 10236;
- Лашко Валентина Іллівна, протокол № 827 від 17.09.2002, посвідчення № 4397;
- Роздорська Тамара Аркадіївна, протокол № 415 від 18.08.2010, посвідчення № 7226;
- Вернігора Лариса Олександрівна, протокол № 570 від 17.09.2001, посвідчення № 5015;
- Незамай Лілія Миколаївна, протокол № 570 від 17.09.2001, посвідчення № 5016;

у ДП «Дніпропетровський Навчально-курсовий комбінат «МОНОЛІТ», де отримали професію 
оператор газифікованої котельні:
- Панцирова Любов Миколаївна, протокол № 1047 від 21.10.2014, посвідчення №062208;
- Войтенко Наталія Михайлівна. протокол №1057 від 21.10.2014, посвідчення №062220;
- Джоболда Василь Борисович, протокол № 170 від 20.09.2011, посвідчення № 08719;
- Шевченко Ольга Василівна, протокол № 170 від 20.09.2011, посвідчення № 08711;



у  Комунальному підприємстві «Навчально-курсовий комбінат» Дніпропетровської обласної ради, 
де отримали професію оператор газифікованої котельні:
- Бадаєва Олена Анатоліївна, протокол № 198 від 27.08.2003, посвідчення №152488;
- Кравченко Ірина Юріївна, протокол 3279 від 23.08.1993, посвідчення №6461;
- Кліміна Тетяна Дмитрівна, протокол № 85 від 06.05.1997, посвідчення №22484;
- Ліпський Сергій Юрійович, протокол № 269 від 04.10.2019, посвідчення № 015467;
- Крот Ігор Іванович, протокол № 269 від 04.10.2019, посвідчення № 015499;
- Дружиніна Лідія Іванівна, протокол № 352 від 12.12.2000, посвідчення № 18495;
- Трусова Тетяна Тарасівна, протокол № 290 від 10.10.2007, посвідчення № 094380;
- Візавіцька Наталія Андріївна, протокол № 203 від 29.09.2017, посвідчення № 170718;
- Тархова Наталія Володимирівна, протокол № 196 від 20.08.1998, посвідчення № 29815;
- Марченко Валентина Анатоліївна, протокол № 31 від 12.03.1993, посвідчення № 085181;
- Харченко Володимир Олександрович,протокол № 396 від 17.12.2009, посвідчення № 119636;
- Дев’ятка Тетяна Миколаївна, протокол № 671 від 18.11.1982, посвідчення № 51938;
- Литвинчук Ольга Олександрівна, протокол № 35 від 21.10.1992, посвідчення № 6828;
- Катрушенко Ірина Володимирівна, протокол № 215 від 11.11.1999, посвідчення № 37489;
- Макаренко Олена Василівна, протокол № 161 від 22.07.2001, посвідчення № 047208;
- Ревка Лідія Георгіївна, протокол № 1-ОК від 27.05.2004, посвідчення № 040107;
- Бондар Валерій Дмитрович, протокол № 34 від 06.10.1998, посвідчення № 39688;
- Компанієць Галина Максимівна, протокол № 95 від 24.05.2007, посвідчення № 091256;
- Тохтенкова Розалія Михайлівна, протокол № 459 від 26.01.2006, посвідчення № 159322;
- Грушевська Наталія Миколаївна, протокол № 424 від 08.01.1996, посвідчення № 17062;
- Мальована Ірина Миколаївна,протокол № 590 від 09.02.1990, посвідчення № 94741;
- Магаляс Ірина Володимирівна, протокол № 36 від 17.05.2006, посвідчення № 081445;
- Виноградова Людмила Іванівна, протокол № 135 від 26.06.2009, посвідчення № 112089;
- Соколінська Тетяна Петрівна, протокол № 90 від 26.06.2001, посвідчення № 046122;
- Гура Валентина Іванівна, протокол № 418 від 28.12.2010, посвідчення № 124152;
- Шашко Алла Василівна, протокол № 257 від 10.10.2013, посвідчення № 147352;

Оператори котелень КП «Дніпротеплоенерго» ДОР навчені у встановленому порядку і проходять 
перевірку знань загальних питань з охорони праці в обсязі виконуючих робіт в комісії підприємства 
(протокол № 1 від 09.07.2020р.)

Оператори котелень КП «Дніпротеплоенерго» ДОР пройшли спеціальне навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил технічної експлуатації 
теплових установок і мереж» в обсязі виконуючих робіт (протоколи № 2 від 09 .08.2020р.)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є в наявності законодавчі акти, будівельні норми та нормативні акти з охорони 
праці, які використовуються при виробництві робіт з підвищеною небезпекою.

експлуатаційної документації,
Всі працівники КП «Дніпротеплоенерго» ДОР згідно норм безоплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам житлово-комунального 
господарства(затверджені наказом МНС України від 10.12.2012р. №1389) забезпечені спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту в повному обсязі: костюм 
бавовняний, черевики, окуляри захисні, рукавиці, що використовуються за
п р и з н а ч е н н я м . _______________

Всі працівники КП «Дніпротеплоенерго» ДОР відповідно до вимог ст..6 Закону України «Про 
охорону праці» №191-УТТТ від 12.02.2015 р. забезпечені санітарно-побутовими умовами.

засобів індивідуального захисту,
Всі працівники КП «Дніпротеплоенерго» ДОР при прийомі на роботу та періодично один раз на рік 

проходять медичний огляд. Заключний АКТ за результатами періодичного медичного огляду 
працівників підприємства від 16.09.2019 р. ТОВ МИ «МЕДІНВЕСТ»
В КП «Дніпротеплоенерго» ДОР» є затверджені програми проведення навчання та перевірки 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
знань з питань_охорони праці. В кабінеті охорони праці проводяться інструктажі, навчання і 
перевірка знань з питань охорони праці, який оснащений комп’ютерною та організаційною технікою, 
наглядними посібниками, плакатами з питань промислової безпеки та охорони праці.



Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на паперових, 
так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно-правові акти: 
Закон України «Про охорону праці», затверджений ВРУ від 14.10.1992 № 2695-ХІІ, із змінами;
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений постановою КМУ 
від 26.11.2011р. № 1107. із змінами; ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.76-15«Правил безпеки систем газопостачання»; 
«Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» в обсязі виконуючих робіт».

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акт из охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань

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.

М.В. Масалов 
(ініціали та прізвище)

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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