
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50041, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Кооперативна, будинок 2В
місцезнаходження,

42626907 
код згідно з ЄДРПОУ

___________________директор - Кіяєв Андрій Сергійович____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

(097) 8467477, dts.dnepr.ua@gmail.com 
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;
____________________ на всій території України___________________________________

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 договір добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами не укладався: згідно додатку 1 до порядку та правил 
проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
КМУ № 1788 від 16.08.2002, підприємство 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 за результатами аудиту з 
охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0584.20 від 09.09.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»______________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я,____________________________________ Кіяєв Андрій Сергійович____________________________

(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:

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;
- роботи в колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, топках, 

трубопроводах;
- зварювальні роботи;
- монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування, машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме: технологічного устатковання металургійного, коксохімічного 
виробництв._______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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та/або експлуатації (застосування) 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 - 85, у тому числі 13, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ДHІПРОТEПЛОБУД-KР» має адміністративно-побутові приміщення, загальною площею 
185,6 кв. м, виробничі приміщення та гаражі загальною площею 969, 6 кв. м, що розташовані за 
адресою: Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вулиця Кооперативна, будинок 2В (витяг з 
Державного реєтру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав власності, індексний 
номер витягу № 164316546 від 19.04.2019 р.).

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

Керівники та фахівці ТОВ «ДHІПРОТEПЛОБУД-KР» пройшли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці у встановленому порядку:

Директор Кіяєв Андрій Сергійович, директор з виробництва Бенко Роман Миколайович, 
виконроб Бенко Микола Павлович пройшли навчання нормативно-правових актів з охорони праці 
в обсязі загального курсу в ДП «Придніпровський EТЦ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 58-20 від 13.08.2020 р.).

Директор Кіяєв Андрій Сергійович, директор з виробництва Бенко Роман Миколайович, 
виконроб Бенко Микола Павлович пройшли навчання HПAОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «Придніпровський EТЦ» та перевірку знань у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 64-20 від
19.08.2020 р.), присвоєно IV групи з електробезпеки (до 1000 В).

Директор Кияєв Андрій Сергійович, директор з виробництва Бенко Роман Миколайович, 
виконроб Бенко Микола Павлович пройшли навчання HПAОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «Придніпровський EТЦ» та перевірку 
знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 59-20 
від 13.08.2020 р.).

Директор Кіяєв Андрій Сергійович, директор з виробництва Бенко Роман Миколайович, 
виконроб Бенко Микола Павлович пройшли навчання HПAОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони 
праці в металургійній промисловості», HПAОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному 
виробництві» в ДП «Придніпровський EТЦ» та перевірку знань у комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 71-20 від 09.09.2020 р.).

Директор Кіяєв Андрій Сергійович, директор з виробництва Бенко Роман Миколайович, 
виконроб Бенко Микола Павлович пройшли навчання HПAОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» в ДП «Придніпровський EТЦ» та перевірку знань у 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 63-20 від
13.08.2020 р.).

Директор Кіяєв Андрій Сергійович, директор з виробництва Бенко Роман Миколайович, 
виконроб Бенко Микола Павлович пройшли навчання ИПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони 
праці під час зварювання металів» в ДП «Придніпровський EТЦ» та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 68-20 від
19.08.2020 р.).

№  підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення 
робіт підвищеної небезпеки:

Ш казом № 32 від 28.08.2020 р. відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначено виконроба Бенко М.П.



Наказом № 27/2 від 18.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання
електрозварювальних робіт призначено виконроба Бенко М.П.

Наказом № 27 від 18.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання 
газонебезпечних робіт, з правом видачі нарядів-допусків призначено виконроба Бенко М.П.

Наказом № 24 від 18.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в 
колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, топках, трубопроводах)
з правом видачі нарядів-допусків призначено виконроба Бенко М.П.___________________________

Наказом № 27/3 від 18.08.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті, з правом видачі нарядів-допусків призначено виконроба Бенко М.П.

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

Наказом № 23 від 10.12.2019 р. у ТОВ «:ДШПРОТЕПЛОБУД-КР» створена служба охорони 
праці. Виконання функцій служби охорони праці покладено на директора з виробництва
Бенко Р.М._________________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці 
У ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» розроблені, затверджені та введені в дію: «Система 

управління охороною праці» (наказ № 23 від 10.12.2019 р.); «Положення про службу охорони 
праці» (наказ № 7 від 25.01.2020 р.); «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» (наказ № 32 від 16.12.2019 р.)

У ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» наказом № 31 від 16.12.2019 р. затверджено 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 домедичної 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, а 
також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

У ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» створено комісію з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці, наказом № 6 від 14.01.2020 р. затверджений склад комісії: голова комісії: Кіяєв 
Андрій Сергійович - директор; члени комісії: Бенко Роман Миколайович -  директор з 
виробництва; Бенко Микола Павлович -  виконроб.

У ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» переглянуті, затверджені інструкції з охорони праці та 
введені в дію наказом № 31 від 16.12.2019 р.

Робітники ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» пройшли перевірку знань з охорони праці в комісії 
підприємства: з загальних питань з охорони праці, інструкцій з охорони праці (протокол № 1 від
20.08.2020 р.) та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт: 
НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт», 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; 
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»; 
НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві» (протокол № 2 від
08.09.2020 р.)._______________________________________________________________________________

Працівники ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» мають професійну підготовку здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах:

Працівник Рябуха С.В. здобув професійну підготовку за фахом «монтажник технологічних 
трубопроводів» у ДП «Запорізький курсовий комбінат» (свідоцтво № 3840 від 20.07.2013 р.).



Працівник Левецький Ю.В. здобув професійну підготовку за фахом «електрогазозварник» у 
Кременчуцькому професійно-технічному училищі № 6 (диплом ДБ ВН № 002517 від 25.06.1998 р.). 
Присвоєна кваліфікація «електрогазозварник другого розряду».

Електрогазозварник Рябуха С.В., електрогазозварник Левецький Ю.В. пройшли спеціальне 
навчання з безпечного виконання газополум'яних та зварювальних робіт за НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 28.52-1.31-13 
«Правила охорони праці під час зварювання металів» у Навчальному центрі з охорони праці 
«ФОП Макаров Д.В.» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (протокол № 15.1/09-20ІЗВГ від 03.09.2020 р.).

Працівник Овечко Є.М. здобув професійну підготовку за фахом «муляр» в ПТУ № 24 
м. Дніпродзержинська (диплом НР № 16099050 від 30.06.2001 р.). Присвоєна кваліфікація «муляр».

Працівник Макаров С.О. здобув професійну підготовку за фахом: «муляр», «монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій», «електрозварник ручної зварки» в ПТУ № 24 
м. Дніпродзержинська (диплом ДП № 003412 від 23.06.1995 р.). Присвоєна кваліфікація «муляр 
третього розряду», «монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій третього 
розряду», «електрозварник ручної зварки другого розряду».

Працівник Гарев В.М. здобув професійну підготовку за фахом «слюсар-ремонтник» в 
ПТУ № 1 м. Києва (диплом Д № 191104 від 23.07.1984 р. Присвоєна кваліфікація «слюсар- 
ремонтник третього розряду».

Працівник Косяк С.Ю. здобув професійну підготовку за фахом «вогнетривник» в 
ВПК ВАТ «ПівнГЗК» (свідоцтво ПрП-07 № 004091 від 21.11.2007 р.). Присвоєна кваліфікація 
«вогнетривник шостого розряду».

Працівник Пономарьов М.В. здобув професійну підготовку за фахом «муляр-вогнетривник» в 
ПТУ м. Константиновка, Донецької області (атестат № 22159 від 03.07.1989 р.). Присвоєна 
кваліфікація «муляр-вогнетривник четвертого розряду».

Працівник Торопов О.П. здобув професійну підготовку за фахом «вогнетривник^) на 
Криворізькому Державному гірничо-металургійному комбінаті «КРИВОРІЖСТАЛЬ» (посвідчення 
№19654 від 15.11.2000 р.). Присвоєна кваліфікація «вогнетривник четвертого розряду».

Працівник Абакумов Р.В. здобув професійну підготовку за фахом «вогнетривник» в 
ПТУ № 45 м. Кривого Рога (диплом НР № 29053195 від 26.06.2006 р.). Присвоєна кваліфікація 
«вогнетривник п'ятого розряду».

Працівник Вильт М.В. здобув професійну підготовку за фахом «вогнетривник» в Автономній 
некомерційній організації додаткової професійної освіти Учбовий центр «ТЕХНОСЕРВІС» 
м. Тольятті (Росія) (посвідчення № В/17-001 від 19.01.2017 р.). (диплом НР № 29053195 від 
26.06.2006 р.).

На. підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
• Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
• Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
• Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
• Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
• Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
• Журнал обліку та випробувань засобів індивідуального захисту.
• Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників.
• Журнал обліку та видачі наряд-допусків.
• Загальний журнал робіт._____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності паспорти на обладнання, що використовується при виконанні 

заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: трансформатор зварювальний Т ДМ 502М, 
зав. № 610, 2019 р.в.; трансформатор зварювальний ТДМ 502М, зав. № 650, 2019 р.в.; 
трансформатор зварювальний ТДМ 502М, зав. № 176, 2020 р.в.; трансформатор зварювальний



ТДМ 502М  зав. № 343. 2020 р.в.; трансформатор зварювальний ТДМ 502М  зав. № 74. 2017 р.в.; 
трансформатор зварювальний ТДМ 502М. зав. № 170. 2017 р.в.; апарат дробоструминний АД-160, 
зав. № 85346. 1998 р.в.; станція компресорна переносна ПКС-3.5А, зав. № 25789. 2003 р.в.: 
фарборозпилювач пневматичний, зав. № 132. 2019 р.в.: компресор ПК-3.5А. б/н. 2007 р.в.; цемент- 
пушка із шлюзовим барабаном ЦПШБ-2. зав. № 58771-01. 1990 р.в.; агрегат фарбувальний, 
високого тиску, зав. № 774204. 1987 р.в.; УД дриль 800 ВТ-2СК. зав. № 49000281. 2016 р.в.; 
бурильний молоток (дриль ударної дії) НР1620. зав. № 495074. 2018 р в  ; електроножиці. 
зав. № 1600. 2017 р.в.; перфоратор НР2450. зав. № 0653953. 2017 р.в.; шуруповерт 62800. 
зав. № 0415440. 2018 р.в., кутова шліфувальна машина 9555. зав. № 04-1330 . 2019  р.в., бездротова 
дриль 63270. зав. № 0001913. 2019 р.в.; перфоратор СВН 2-26. зав. № 688004834. 2017 р.в.; 
шліфувальний верстат, зав. № 12705. 2018 р.в.; кутова шліфувальна машина 9555. 2018 р.в.; 
розчинозмішувач РМ-015. зав. № 257813. 2018 р.в.; розчинозмішувач CQ265. зав. № 2963500. 
2018 р.в.; торкрет пушка СБ 68. зав. № 119-2. 2003 р.в.; бетонозмішувач CQ265. зав. № 2963500. 
2017 р.в.; вібратор глибинний.зав. № 22189. 2018 р.в.; вібратор поверхневий, зав. № 32. 2017 р.в.; 
лебідка ДС5. б/н. 2006 р.в.; таль електрична ТЭ320. б/н. 2007 р.в.; станція компресорна ДК-9М. б/н. 
1985 р.в.; торкрет установка «Pucola 020». зав. № 35612. 2016 р.в.

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства. Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (протигази шлангові ПШ-1 -  3 од.. 2017 р.в.; 
газоаналізатор, б/н; пояси запобіжні типу 2ПБ - 5 од., інв. №№ 126. 127. 128. 129. 130. 2016 р.в.; 
пояси запобіжні типу ЗПЛ- 3 од., інв. №№ 12. 13. 14. 2019 р.в.; комбінезон, куртка, костюм на 
утеплювальній прокладці, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, захисні каска.захисні окуляри). 

ТОВ «ДНІПРОТЕПЛОБУД-КР» надано акт від 10.05.2020 р. періодичних випробувань
запобіжних поясів.____________________________ .______________________________________________

засобів індивідуального захист)',
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли попередній медогляд (надано медичні довідки 
медичних установ).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні 
нормативно-правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694- 
XII від 14.10.1992. із змінами; НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання 
металів»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»: 
НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».__________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків. 
відповідальність покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та пр^доислової безпеки.

’ забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
ідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
та друкованих видань.
правової/аматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

A.C. Кіяєв
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці с £ / 20я^> . № £С>- _____ .

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, устаткований 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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