
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця_____ Комунальне підприємство «Теплоенерго»_____________
_____________________________________ Дніпровської міської ради______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49081, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 29, офіс 504
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 32688148______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ Директор Клименко Андрій Володимирович___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

_________________________________ тел. (056) 374-30-00_________________________________
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; 
м. Дніпро: вул. Аржанова, 5т; вул. Артеківська, 24а; вул. Аграрна, 1; вул. Батумська, 
21Д ; вул. Бєляєва,16а; вул. Березинська, 72а; вул. 8-го Березня, 32; вул. Будівельників, 
22Б, 9а; вул. Берегова, 1; вул. Бехтєрєва, 1; вул. Березанівська, 67; вул. Вітчизняна, 93; 
вул. Воронезька, 67; вул. Дарницька, 21; вул. Дементьєва, 10; вул. Донецьке шосе, 5а; 
вул. Здоров’я, 45а; вул. Калинова, 87ж; вул. Каруни, 115; вул. Кожедуба, 49; вул. Липова, 
1; вул. Любарського, 4а, 112; вул. Люблянська, 6; просп. Миру, 32; просп. 
Мануйлівський, 8, 29; вул. Мінусинська, 250; вул. Молодогвардійська, 20, 45, 59/61; вул. 
Мальовнича, 55; вул. М ол’єра, 31а; вул. 20-річчя Перемоги, ДС № 7, 36; вул. Передова, 
427, 671; вул. Пожежна, 37; вул. Полонської-Василенко, 111; вул. Ростовська, 88; вул. 
Роксолани, 3; вул. Семафорна, 16; просп. Слобожанський, 99; вул. Саранська, 2а; вул. 
Симиренківська, 76; вул. Спогадів, 14а, 177; вул. Чаплинська, 203; вул. Шолохова, 33;
вул. Усенко, 6; вул. Янтарна, 39; вул. Кильченська, 8к; вул. Універсальна, 1_____________

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 «Т еплоенерго» страхуванню не підлягає____________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 05.10.2020 р.______
(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0243.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва, проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС»)____________________________________________________

Я, Клименко Андрій Володимирович_______________________
(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,
парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:___________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 1975 р.в., СРСР, 2 од.; котли водогрійні моделі 
НИИСТУ-5, 1976 р.в., СРСР, 2 од.; котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 1980 р.в., СРСР, 2 од.; 
котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 1982 р.в., СРСР, 2 од.; котел водогрійний моделі 
НИИСТУ-5, 1985 р.в., СРСР; котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 1987 р.в., СРСР, 3 од.; 
котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 1988 р.в., СРСР, 4 од.; котли водогрійні моделі 
НИИСТУ-5, 1989 р.в., СРСР, 6 од.; котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 2003 р.в., Україна, 2 
од.; котли водогрійні моделі НИИСТУ-5, 1992 р.в., Україна, 9 од.; котли водогрійні моделі 
НИИСТУ-5, 1996 р.в., Україна, 14 од.; котел водогрійний моделі НИИСТУ-5, 1997 р.в., 
Україна; котел водогрійний моделі НИИСТУ-5, 1998 р.в., Україна; котли водогрійні моделі 
НИИСТУ-5, 1995 р.в., Україна, 10 од.; котел водогрійний моделі НИИСТУ-5р, 1992 р.в., 
Україна; котел водогрійний моделі НИИСТУ-5р, 1989 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі 
НИИСТУ-5р, 1985 р.в., СРСР; котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 1992 р.в., Україна, 2 од.; 
котли водогрійні моделі КВГМ-20, 1993 р.в., Україна, 2 од.; котел водогрійний моделі КВГ- 
7,56, 1991 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі КВГ-7,56, 1981 р.в., СРСР; котел водогрійний 
моделі КВГ-7,56, 1985 р.в., СРСР; котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 1990 р.в., СРСР, 9 од.; 
котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 1982 р.в., СРСР, 3 од.; котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 
1989 р.в., СРСР, 3 од.; котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 1987 р.в., СРСР, 3 од.; котли 
водогрійні моделі КВГ-7,56, 1983 р.в., СРСР, 4 од.; котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 1986 
р.в., СРСР, 2 од.; котел водогрійний моделі ТВГ-8М, 1975 р.в., СРСР; котел водогрійний 
моделі ТВГ-8М, 1977 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі ТВГ-8М, 1971 р.в., СРСР; котли 
водогрійні моделі ТВГ-8М, 1974 р.в., СРСР, 2 од.; котли водогрійні моделі ТВГ-8М, 1972 р.в., 
СРСР, 3 од.; котли водогрійні моделі ТВГ-8М, 1978 р.в., СРСР, 2 од.; котел водогрійний 
моделі ТВГ-8М, 1966 р.в., СРСР; котли водогрійні моделі ТВГ-8М, 1968 р.в., СРСР, 2 од.; 
котел водогрійний моделі ТВГМ-30, 1967 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі ПТВМ 30М, 
1976 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі ПТВМ 30М, 1982 р.в., СРСР; котел водогрійний 
моделі ПТВМ 30М, 1977 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі ПТВМ 30М, 1980 р.в., СРСР; 
котел водогрійний моделі ПТВМ 30М, 1983 р.в., СРСР; котли водогрійні моделі ПТВМ 30М, 
1981 р.в., СРСР, 2 од.; котел паровий моделі Е-1.0-09ГН(МЗК-7АГ), 2008 р.в., Україна; котел 
паровий моделі Е-1.0-09ГН(МЗК-7АГ), 1992 р.в., Україна; котел водогрійний моделі ДКВР- 
6,5/13, 1977 р.в., СРСР; котел водогрійний моделі ДКВР-6,5/13, 1963 р.в., СРСР; котли 
водогрійні моделі КСВТ-3,15, 2003 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі НИКА-0,5Гн, 
1998 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі Универсал-5, 1980 р.в., СРСР, 2 од.; котли 
водогрійні моделі КВ-0,3Гн, 1998 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі КСВ-3,15 “ВК- 
22”, 2001 р.в., Україна, 4 од.; котли водогрійні моделі КСВа-3,15Гс, 2005 р.в., Україна, 2 од.; 
котли водогрійні моделі ФакелГ, 1992 р.в., Україна, 4 од.; котли водогрійні моделі STREBEL 
EG-L13, 2001 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі GE315-201-230, 2004 р.в., Україна, 2 
од.; котли водогрійні моделі Logano GE515, 2007 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі 
Колві-350, 2010 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі Колві-250, 2011 р.в., Україна, 2 
од.; котли водогрійні моделі Колви-140, 2011 р.в., Україна, 2 од.; котли водогрійні моделі 
RS258 MK11, 2014 р.в., Італія, 2 од.; котли водогрійні моделі Rondomat, 1998 р.в., Німеччина,
2 од.; котли водогрійні моделі RU1S-9, 2003 р.в., Австрія, 2 од.; котли водогрійні моделі 
«Стребеля» EGL-15, 2002 р.в., Австрія, 2 од.; котли водогрійні моделі КВГ-7,56, 1983 р.в., 
СРСР, 2 од.; котли водогрійні моделі NAVI III 1480, 2019 р.в., Україна, 2 од.

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

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



кількість робочих місць: 1067, на яких існує ризик виникнення травм: 137
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення, розташовані за адресою: 49081, Дніпропетровська обл., 
м. Дніпро, проспект Слобожанський, буд. 29 (договір оренди № А410а/19 від 01.09.2019 р.
укладений з ТОВ «НДТІ «Чорметмеханізація»).___________________________________________

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

Інші відомості
Директор КП «Теплоенерго» Клименко А.В. пройшов навчання і перевірку знань 

Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» комісією створеною наказом Держпраці
№ 65 від 15.05.2017 р. (витяг з протоколу № 71-19 від 29.08.2019 р.).________________________
_______На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 3 від 02.01.2020 р.). Голова комісії -  заступник директора з виробництва Білан В.П. та 
члени комісії: начальник служби охорони праці Гавриш Н.І., головний енергетик Демченко 
О.І., начальник служби ГУіКВПтаАіОТО Олефіренко С.В., посадові особи підприємства (17 
чол.), пройшли перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
комісією створеною наказом Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. (витяги з протоколів № 71 -19 
від 29.08.2019 р., № 67-18 від 25.10.2018 р., № 67-18/1 від 21.11.2018 р., № 104-19 від
12.11.2019 р.).___________________________________________________________________________
_______Голова комісії -  заступник директора з виробництва Білан В.П. та члени комісії:
начальник служби охорони праці Гавриш Н.І., начальник служби ГУіКВПтаАіОТО 
Олефіренко С.В., посадові особи підприємства (13 чол.) пройшли навчання з НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного 
обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» у Дії 
«Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань комісією, створеною наказом Держпраці № 65 від 
15.05.2017 р. (витяги з протоколів № 71-19 від 29.08.2019 р., № 67-18 від 25.10.2018 р., № 67
18/1 від 21.11.2018 р., № 104-19 від 12.11.2019 р.).
_______Голова комісії -  заступник директора з виробництва Білан В.П. та члени комісії:
начальник служби охорони праці Гавриш Н.І., начальник служби ГУіКВПтаАіОТО 
Олефіренко С.В., посадові особи підприємства (13 чол.) пройшли навчання з НПАОП 0.00
1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку 
знань комісією, створеною наказом Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. (витяги з протоколів № 
71-19 від 29.08.2019 р., № 67-18 від 25.10.2018 р., № 67-18/1 від 21.11.2018 р., № 104-19 від
12.11.2019 р.).
_______Голова комісії -  заступник директора з виробництва Білан В.П. та члени комісії:
начальник служби охорони праці Гавриш Н.І., головний енергетик Демченко О.І., посадові 
особи підприємства (4 чол.) пройшли перевірку знань з питань пожежної безпеки посадових 
осіб, підприємств, установ та організацій, до обов’язків яких належить забезпечення 
виконання заходів пожежної безпеки комісією створеною наказом КП «НКК ДОР» № 35 від 
07.07.2016 р. (протокол № 396 від 26.12.2017 р.).
_______Наказом № 593 від 26.12.2019 р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головного енергетика Демченка 
О.І. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності -  заст. головного 
енергетика Лавріненка І.В. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), які пройшли 
навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» у ДП «Придніпровський ГНМТТ» і перевірку знань комісією Держпраці (витяг з 
протоколу № 71-19 від 29.08.2019 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок», «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у КП «НКК «ДОР» і перевірку



знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол
№ 424 від 19.12.2019 р.).________________________________________________________________
_______Наказом № 424 від 08.10.2019 р. призначено відповідального за справний стан та
безпечну експлуатацію котлів:____________________________________________________________
- по тепловій дільниці № 1 -  начальника дільниці Лавринюка А.В.;_________________________
- по тепловій дільниці № 2 -  начальника дільниці Агруч С.М.;_____________________________
- по тепловій дільниці № 3 -  начальника дільниці Плахтія Г.М.;____________________________
які пройшли навчання вимогам НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони 
праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань 
комісією, створеною наказом Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. (витяги з протоколів № 67-18
від 25.10.2018 р., № 67-18/1 від 21.11.2018 р.).______________________________________________
_______Наказом № 513 від 25.11.2019 р. призначено відповідального за безпечну експлуатацію
систем газопостачання по підприємству - начальник служби ГУіКВПтаАіОТО Олефіренко 
С.В., на час його відсутності:_____________________________________________________________
- по тепловій дільниці № 1 -  начальника дільниці Лавринюка А.В.;_________________________
- по тепловій дільниці № 2 -  начальника дільниці Агруч С.М.;_____________________________
- по тепловій дільниці № 3 -  начальника дільниці Плахтія Г.М.;____________________________
які пройшли навчання вимогам НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією, створеною 
наказом Держпраці № 65 від 15.05.2017 р. (витяги з протоколів № 67-18 від 25.10.2018 р., № 
67-18/1 від 21.11.2018 р., № 104-19 від 12.11.2019 р.)._______________________________________

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

_______Наказом № 240 від 06.09.2010 р. реорганізована служба з охорони праці. Наказом №
102-Т000006803 від 07.08.2018 р. функції служби охорони праці покладено на начальника 
служби охорони праці Гавриш Н.І., яка, пройшла навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і 
перевірку знань комісією, створеною на. підставі наказу Держпраці вимог Законів України 
«Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», «Про 
об’єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.69-13 «Правила охорони 
праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (витяг з протоколу № 67-18 від 25.10.2018 р.), вимог пожежної безпеки у КП 
«НКК» ДОР» (протокол № 396 від 26.12.2017 р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 
Електрообладнання спеціальних установок», «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у 
КП «НКК «ДОР» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 424 від 19.12.2019 р.).

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 
зайняті у експлуатації обладнання, що декларується - оператори газової котельні, пройшли 
перевірку знань комісією з перевірки знань ОКП «ДУКК»: інструкцій з охорони праці, 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання», нормативно- 
правових актів з охорони праці у обсязі виконуваних робіт (протоколи № 82 від 18.06.2020 р., 
№ 63 від 03.06.2020 р., № 60 від 02.06.2020 р., № 68 від 16.06.2020 р., видані ОКП «ДУКК») та



інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.___________________________________
_______Робітники підприємства для виконання робіт, пов’язаних з експлуатацією обладнання
що декларується отримали кваліфікацію оператора газової котельні у ОКП «ДУКК»: Жилко 
С.І. (посвідчення № 078298 від 26.07.2006 р.), Агапова О.М. (посвідчення № 098650 від 
08.02.2008 р.), Чірва Т.О. (посвідчення № 100857 від 31.03.2008 р.), Пульчук Л.П. (посвідчення
№ 104448 від 06.12.2011 р.) тощо (133 чол.)._______________________________________________
_______Наказом № 233 від 15.06.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві
інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 433
від 16.10.2019 р. введено в дію інструкцію з охорони праці № 4 для оператора котельні.______

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______Устатковання, безпечна експлуатація якого декларується, забезпечене
експлуатаційною документацією:_________________________________________________________
- паспортами, керівництвами з експлуатації;_______________________________________________
- виробничими інструкціями для персоналу, який обслуговує котли;_______________________

- змінними журналами;__________________________________________________________________
- ремонтними журналами;________________________________________________________________
- графіком перевірки автоматики безпеки котлів на 2020 р.;________________________________
- добовими відомостями роботи пристроїв хімводоочищення (журналами водопідготовки);
- інструкціями з перевірки справності сигналізації і автоматичних захистів котлів;___________
- інструкціями з ведення водно-хімічного режиму котлів;___________________________________
- інструкціями з експлуатації установок для докотлової обробки води;_______________________
- режимними картами по експлуатації установок для докотлової обробки води;
- журналами обліку обладнання.
______ Устаткування, що декларується згідно «Порядку проведення огляду, випробування та
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» пройшло технічні 
огляди, експертні обстеження у ТОВ «ТЕХНІЧНИМ ЦЕНТР», ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС». ДП «Центр сертифікації і контролю якості будівництва 
об'єктів нафтогазового комплексу Держпраці», ДП «Придніпровський ЕТЦ».

експлуатаційної документації,
______ Працівники КП «Теплоенерго» 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, рукавицями тощо). 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.___

засобів індивідуального захисту,
________ Наказом № 319 від 29.07.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових
документів з охорони праці, що діють у КП «Теплоенерго»: 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 про охорону 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»; НГТАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 0.00-1.69-13 
«Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, 
теплових мереж і тепловикористовувальних установок»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «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.__________________________________________________________
_____ У КП «Теплоенерго» 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’ю у^іві?^ь5к '^ним и для проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників

іЬщшавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці. 
і та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

A.B. Клименко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці *2/ 20 оЮ  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.
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