
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕПЛОТРАНСЗБУТ»_____________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49108, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вулиця Харьківська, будинок 2, квартира 44______
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 41679226, Соцький Андрій Олегович, тел. (067) 257-50-31__________________ _
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

________________________________ е-mail:___________________________ ______________________________
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;

_________________________49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро____________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ»__________
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 _____  15. 04. 2020_ р.
(дата проведення аудиту)

________________________________ Я, Соцький Андрій Олегович_________________________________
(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 
Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
Водогрійні твердопаливні котли типу ТМ-1500 ЕсоБїге -  2 од. 2019 р.в, водогрійний твердопаливний 
котел типу КТ-2Е-Ы-250 - 1 од. 2019 р.в, та паровий твердопаливний котел типу ТМБ-600 Лгёеп2 -  1
од. 2019 р.в, за місцем експлуатації -  м.Дніпро вул.Бехтерева, 12;______________________________
Водогрійні твердопаливні котли типу ТМ-1500 ЕсоБїге -  4 од. 2018 р.в, та паровий твердопаливний 
котел типу ТМБ-600 Лгёеп2 -  1 од. 2019 р.в, за місцем експлуатації -  м.Дніпро вул.Бехтерева, 1П; 
Водогрійні твердопаливні котли типу ТМ-1500 Лгёеп2 -  2 од. 2017 р.в, за місцем експлуатації -
м.Дніпро проспект Олександра Поля, 2;______________________________________________________
Водогрійні твердопаливні котли типу ТМ-800 ЕсоБїге -  2 од. 2019 р.в, та водогрійний твердопаливний
котел типу КТ-2Е-Ы-220 - 1 од. 2020 р.в, за місцем експлуатації -  м.Дніпро вул.Канатна, 17.______

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, на яких існує ризик виникнення травм -  1; кількість будівель -  4_______ _

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд 
кількість структурних підрозділів -  4 .

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



Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор - Соцький Андрій Олегович 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 №46-А від 01.06.2020 №018635).

- 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 №91 від 01.07.2020, посвідчення №019021), присвоєно 3 групу 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», (протокол №31 від 26.02.2020, посвідчення № 017970 ).

- навчання та перевірку знань «Правила технічної експлуатації теплових установок», «Правил 
підготовки теплового господарства до опалювального періоду» та «Правил користування тепловою 
енергією», (протокол №22 від 18.02.2020, посвідчення №017925).

Майстер дільниці — Бабіч Валерій Віталійович 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 №36-А від 02.03.2020, посвідчення №018392).

- 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 №91 від 01.07.2020, посвідчення №019023), присвоєно V групу з 
електробезпеки (до і понад 1000 В).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», (протокол №31 від 26.02.2020, посвідчення № 017972 ).

- навчання та перевірку знань «Правила технічної експлуатації теплових установок», «Правил 
підготовки теплового господарства до опалювального періоду» та «Правил користування тепловою 
енергією», (протокол №22 від 18.02.2020, посвідчення №017950).

Майстер дільниці за сумісництвом інженер з охорони праці — Василенко Ірина Анатоліївна 
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 у комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №36-А від 02.03.2020, посвідчення №018391).

- 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 №91 від 01.07.2020, посвідчення №019022), присвоєно V групу з 
електробезпеки (до і понад 1000 В).

- навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», (протокол №31 від 26.02.2020, посвідчення № 017969).

- навчання та перевірку знань «Правила технічної експлуатації теплових установок», «Правил 
підготовки теплового господарства до опалювального періоду» та «Правил користування тепловою 
енергією», (протокол №22 від 18.02.2020, посвідчення №017951).
На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечну 

експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:

Наказом №0704/20 від 07.04.2020 р. у ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» майстра дільниці Бабіча Валерія 
Віталійовича призначено відповідальним за електрогосподарство.

Наказом №0804/20 від 08.04.2020 р. у ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» майстра дільниці Бабіча Валерія 
Віталійовича призначено відповідальним за утримання та безпечну експлуатацію посудин, що 
працюють під тиском на котельних.

Наказом №0904/20 від 09.04.2020 р. у ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» майстра дільниці Бабіча Валерія 
Віталійовича призначено відповідальним 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 №0201/20 від 02.01.2020 р. переглянутий та затверджений перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, які виконуються на підприємстві.

Наказом №0509/19 від 05.09.2019 р. Створено службу охорони праці у складі одного чоловіка. 
Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки- майстер дільниці по сумісництву інженер з охорони праці - Василенко Ірина Анатоліївна

наявність служби охорони праці,
У ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» затверджено та введено в дію наказом №0504/18 від 05.04.2018 р.:

- «Положення про службу охорони праці»;________________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» ;
- «Положення про систему управління охороною праці»;__________________________________

У ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» 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 №1505/20 від 15.04.2020 р. у ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» створено комісію з перевірки 
знань працівників з питань охорони праці у складі: голова комісії: директор Соцький А.О. члени 
комісії: інженер з охорони праці Василенко І.А.; майстер дільниці Бабіч В.В.

ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» наказом №1804/18 від 18.04.2018 р. затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт:
- Інструкція з охорони праці для машиніста (кочегара) 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 ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» пройшли навчання та перевірку знань у  ТОВ «УЧБОВИЙ 
КОМБІНАТ» «ДНІПРОБУД» де отримали професію - машиніст (кочегар) котельні:

- Скіпочка Володимир Миколайович. протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5535;
- Антощенко Віктор Володимирович. протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5536;
- Богданов Олександр Вікторович. протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5537;
- Вязовий Юрій Васильович, протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5538;
- Крамаренко Віталій Олександрович, протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5539;
- Малишко Віктор Анатолійович. протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5540;
- Каменецький Сергій Григорович. протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5541;
- Горбань Юрій Владиславович. протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5542;
- Гусаров Олександр Григорович, протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5543;
- Малишко Дмитро Вікторович, протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 4433;
- Субота Анатолій Павлович, протокол №423 від 23.06.2020, посвідчення № 5554;

Машиністи (кочегари) котельних ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» пройшли перевірку знань загальних 
питань з охорони праці в обсязі виконуючих робіт в ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд»

Машиністи (кочегари) котельних ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» пройшли спеціальне навчання 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», 
«Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» в обсязі виконуючих робіт (протокол 
№423 від 23.06.2020 ТОВ учбовий комбінат «Дніпробуд»)

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. Опосвідчення котлів
проведено 15 липня 2020 року ДП «Центр сертифікації»____________________________________________

експлуатаційної документації,
Всі працівники ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» 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 призначенням.



Всі працівники TOB «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» відповідно до вимог ст..6 Закону України «Про охорону 
праці» №191-УІІІ від 12.02.2015 р. забезпечені санітарно-побутовими умовами.

засобів індивідуального захисту,
В ТОВ «ТЕПЛОТРАНСЗБУТ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
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: ЛБН 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»; «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» в обсязі виконуючих 
робіт».

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками. С необхідні 
допомогою Інтернету т а .

завові акт из охорони праці, що регулярно оновлюються за

І!
с?. /а  Ш г о

А.О. Соцький 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів господарювання в Головному управлінні 
Держпраці у Дніпропетровській області « -/У  «№ /<?

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.


