
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа-підприємець Перев’язко Світлана Володимирівна, паспорт.__________ _
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,

_______________________________ _ __________. e-mail: gish60@i.ua___________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Дніпропетровська обл.. місто Кривий Ріг, вулиця Акціонерна. 1; Дніпропетровська обл.. 
Апостолівський р-н. с. Жовте, вул. Цементників. 15_________________________________________

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 не укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788 на ФОП Перев’язко С.В.
страхування не проводиться тому що не є об’єктом пі двищеної небезпеки!____________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 04 грудня 2020р.___________

(дата проведення аудиту)

Я , ________________________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

__________________________________ Перев’язко Світлана Володимирівна.____________________
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, а саме:
Технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування4) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт:____________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт, а саме:______________________
- паровий котел Е-1.0-0.9Г-3 -  2 од.: рік виготовлення 2002. країна виробник Україна, рік

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
виготовлення 2005. країна виробник Україна: водогрійний котел Е-2.5-0.9ГМ. рік______________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
виготовлення 1994. країна виробник Україна.________________________________________________

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

______ Кількість робочих місць -  10. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм -  6._________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

______ Виробничі приміщення розташовані на об’єктах замовника (договір підряду від 30.10.2020
№ 1812. укладений між ФОП Перев’язко С.В. та ПРАТ «КРИВИЙ РТГ ТТЕМЕНТ»4) за адресою:

mailto:gish60@i.ua


Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Акціонерна, 1; Дніпропетровська обл.,
Апостолівський р-н, с. Жовте, вулиця Цементників, 15.______________________________________

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

Інші відомості: Керівник Перев’язко С.В., майстер дільниці Корнет Т.В., майстер дільниці 
Петросян І.В., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли навчання із загального курсу 
охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «Український навчальний центр 
«Експерт № 1» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/6
2020).____________________________________________________________________________________
______ Керівник Перев’язко С.В. (має ІІІ групу з електробезпеки та допущена в якості
адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), 
майстер дільниці Корнет Т.В. (має ІІІ групу з електробезпеки та допущена в якості 
адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), 
майстер дільниці Петросян І.В. (має ІІІ групу з електробезпеки та допущена в якості 
адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до 1000 В), 
інженер з охорони праці Тарасова О.В. (має ІУ групу з електробезпеки та допущена в якості 
адміністративно-технічного персоналу до роботи в електроустановках напругою до 1000 В) 
пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/11).______________________________________
______ Керівник Перев’язко С.В., майстер дільниці Корнет Т.В., майстер дільниці
Магдаліна О.В., майстер дільниці Петросян І.В., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли 
навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії
з перевірки знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/3-2020)._______________________
______ Керівник Перев’язко С.В., майстер дільниці Корнет Т.В., майстер дільниці
Магдаліна О.В., майстер дільниці Петросян І.В., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли 
навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання в 
ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 03.11.2020 № 158/3-2020).________________________________________________
______ Керівник Перев’язко С.В., майстер дільниці Корнет Т.В., майстер дільниці
Магдаліна О.В., майстер дільниці Петросян І.В., інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли 
навчання та перевірку знань з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/3-2020)._______
______ Керівник Перев’язко С.В., майстер дільниці Корнет Т.В., майстер дільниці Петросян І.В.,
інженер з охорони праці Тарасова О.В. пройшли навчання з НПАОП 0.00-7.12-13 Вимоги до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки
знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/6-2020).__________________________________
______ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання здійснюється
навченим та атестованим інженерно-технічним персоналом, який відповідно до своїх посадових 
зобов’язань здійснює нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією технологічного
устатковання._____________________________________________________________________________
______ Наказом від 02.11.2020 № 47/ОТ призначені особи, відповідальні за організацію та
проведення робіт підвищеної небезпеки, за видачу наряд-допусків на виконання робіт підвищеної
небезпеки -  майстер дільниці Корнет Т.В., майстер дільниці Магдаліна О.В.___________________
______ Наказом від 02.11.2020 № 49/ОТ призначені особи, відповідальні за технічний стан та за
безпечну експлуатацію парових та водогрійних котлів -  майстер дільниці Корнет Т.В., майстер 
дільниці Магдаліна О.В.___________________________________________________________________



______ Наказом від 02.11.2020 № 48/ОТ призначені особи, відповідальні за організацію безпечного
проведення газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах -  майстер дільниці
Корнет Т.В., майстер дільниці Магдаліна О.В._______________________________________________
______ На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів з 
питань охорони праці._____________________________________________________________________

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

______ Відповідно до ст. 15 Закону України Про охорону праці наказом від 02.11.2020
№ 45/ОТ створена і діє служба охорони праці. Функції служби охорони праці покладено на
інженера з охорони праці Тарасову О.В.____________________________________________________
______ На підприємстві наказом від 02.11.2020 № 44/ОТ затверджено склад комісії з перевірки
знань працівників підприємства з питань охорони праці._____________________________________
голова комісії:____________________________________________________________________________
- керівник Перев’язко С.В.;________________________________________________________________

члени комісії:_____________________________________________________________________________
- майстер дільниці Корнет Т.В.;____________________________________________________________
- майстер дільниці Магдаліна О.В.;_________________________________________________________
- інженер з охорони праці Тарасова О.В.____________________________________________________

______ Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань законодавчих та нормативно-
правових актів з охорони праці в учбових закладах.__________________________________________
______ Також на підприємстві розроблені та затверджені:_____________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене 02.11.2020;_______________
- Положення про службу охорони праці, затверджене 02.11.2020;____________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в 

ФОП Перев’язко С.В., затверджене 02.11.2020;______________________________________________
- Положення про роботу уповноважених найманими робітниками з питань охорони праці, 

затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу ФОП Перев’язко С.В. від
02.11.2020._______________________________________________________________________________
______ Організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства. На
підприємстві згідно п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань о хорони праці та протипожежної безпеки» та «Журнал реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»._____________________________________
______ Розроблені у відповідності до вимог «Положення про розробку інструкцій з охорони
праці», затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998р. № 9, затверджені та 
введені в дію інструкції з охорони праці за професіями та по видам робіт, а саме:______________
- інструкція з охорони праці № 1 загальна для працівників ФОП Перев’язко С.В.;______________
- інструкція з охорони праці № 6 для оператора котельної;___________________________________
- інструкція з охорони праці № 7 при виконанні газонебезпечних робіт;_______________________

та інші.___________________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:_________________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці та інструктажів з охорони 
праці;____________________________________________________________________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_____________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.__________________________________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.______________________________________
______ Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації
устаткування підвищеної небезпекит, пройшли навчання та перевірку знань з професій та мають
відповідні посвідчення.____________________________________________________________________
______ Оператор котельної Горобець С.С. пройшла навчання за професією «оператор котельної» в
Криворізькому Державному комунальному навчальному пункті (посвідчення від 21.09.1999
№ 2285).__________________________________________________________________________________
______ Оператор котельної Кривенко Н.В. пройшла навчання за професією «оператор котельної» в
Криворізькому Державному комунальному навчальному пункті (посвідчення від 29.11.1996 № 14).



______ Оператор котельної Ковальчук Н.І. пройшла навчання за професією «оператор котельної» в
Криворізькому Державному комунальному навчальному пункті (посвідчення від 03.11.1994
№ 7140).__________________________________________________________________________________
______ Оператор котельної Магдалина Л.В. пройшла навчання за професією «оператор котельної»
в обласному комунальному підприємстві «Криворізький учбово-курсовий комбінат» (посвідчення
від 19.12.2003 № 2960).____________________________________________________________________
______ Оператор котельної Водоп’ян А.Г. пройшла навчання за професією «оператор котельної» в
КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради (посвідчення від 29.04.2011
№ 000518)._______________________________________________________________________________
______ Оператор котельної Могилевський Ю.А. пройшов навчання за професією «оператор
котельної» в обласному комунальному підприємстві «Криворізький учбово-курсовий комбінат»
(посвідчення від 19.12.2003 № 2957)._______________________________________________________
______ Оператори котельних пройшли навчання та перевірку знань:___________________________
- з НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 

робіт в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/3-2020);__________________________________
- з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском в ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці від 03.11.2020 № 158/3-2020);__________________________________
- з НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання в 

ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 03.11.2020 № 158/3-2020);________________________________________________
- з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів в 

ТОВ «Український навчальний центр «Експерт № 1» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці від 03.11.2020 № 158/11), та мають ІІ, ІІІ групу з електробезпеки._______________
______ Працівники, зайняті на виконанні робіт підвищеної небезпеки та на експлуатації
устатковання підвищеної небезпеки, проходять перевірку знань в комісії 
ФОП Перев’язко С.В. з питань охорони праці, нормативно-правових актів з питань охорони праці
в обсязі виконуваної ними роботи.__________________________________________________________
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 
№ 246, на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Працівники
ФОП Перев’язко С.В. при прийомі на роботу пройшли медичний огляд._______________________
______ Відповідно до пп. 4.2-4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ФОП Перев’язко С.В. 
забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями, розташованими на об’єктах підприємства-
замовника (ПРАТ «КРИВИИ РІГ ЦЕМЕНТ») згідно з укладеним договором підряду.___________
______ Відповідно до вимог ст. 20 Закону України Про охорону праці на підприємстві
впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни 
праці та виробничого середовища., підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання 
випадкам виробничого травматизму, запобігання випадків виробничого травматизму, професійних 
захворювань, аварій та пожеж».____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

______ В експлуатації знаходяться наступні машини, механізми та устатковання підвищеної
небезпеки:________________________________________________________________________________
- паровий котел Е-1,0-0,9Г-3 паропродуктивністю 1 т/год, рік виготовлення 2005, заводський 

№ 18118, реєстраційний № 47557, країна виробник Україна, (місце експлуатації: Дніпропетровська 
обл., Апостолівський р-н, с. Жовте, вулиця Цементників, 15), повний технічний огляд котла 
проведено ТОВ «ПромТех Діагностика» 28.01.2019), згідно з результатами технічного огляду котел 
знаходиться в справному стані, може експлуатуватися з паспортними характеристиками (дозвіл 
ТОВ «ПромТехДіагностика» на технічний огляд, випробування, експертне обстеження, технічне



діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки № 32.17.30, виданий
Держпраці. дійсний до 18.09.2022);
- паровий котел Е-1.0-0.9Г-3 паропродуктивністю 1 т/год, рік виготовлення 2002, заводський 

№ 17921, реєстраційний № 47558, країна виробник Україна, (місце експлуатації: Дніпропетровська 
обл., Апостолівський р-н, с. Жовте, вулиця Цементників, 15), технічне опосвідчення котла 
проведено ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» 21.10.2016, згідно з результатами 
технічного опосвідчення котел знаходиться в справному стані і може експлуатуватися з 
паспортними характеристиками (дозвіл ТОВ «Придніпровський центр технічного аудиту» на 
випробування, огляд, технічне діагностування обладнання (в тому числі парових і водогрійних 
котлів) № 266.15.30. виданий Держгірпромнаглядом України, терміном дії до 13.04.2020);______
- водогрійний котел Е-2,5-0,9ГМ теплопродуктивністю 2 МВт, рік виготовлення 1994, заводський 

№ 574, реєстраційний № 47554, країна виробник Україна, (місце експлуатації: Дніпропетровська 
обл., місто Кривий Ріг, вулиця Акціонерна. 1). в 2006 році ТОВ «ЦЕНТРОБУД» котлу проведено 
реконструкцію з переводом з парового на водогрійний режим, в паспорт котла внесено відповідні 
зміни (дозвіл ТОВ «ЦЕНТРОБУД» № 202.06.12-45.21.1 від 29.03.2006, виданий територіальним 
управлінням Держпромгірнагляду по Дніпропетровській області), технічний огляд котла проведено 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» 01.02.2019, згідно з результатами технічного опосвдчення котел 
знаходиться в справному стані і може експлуатуватися з паспортними характеристиками (дозвіл 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» на виконання робіт підвищеної небезпеки № 451.15.30, виданий 
Держгірпромнаглядом. т терміном дії до 02.03.2022)._________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на машини, механізми, 
устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з експлуатації, протоколи перевірки 
технічного стану).____________ ____________________________________________________________

експлуатаційної документації,

______ Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту згідно з 
галузевими нормами._____________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

______ На підприємстві є в наявності: Закон України Про охорону Праці, НПАОП 0.00-1.76-15
Правила безпеки систем газопостачання. НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт. НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском. . НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з 
п ітш теною  небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 
Типове положення про службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, НПАОП 40.1-
1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, та інші.________________
______ На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони пратті, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань 
охорони праці. Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними по& і^^каі^^Яідприємство має куточок з охорони праці, обладнаний посібниками.
плакатами. ін ^^Р ^^Ш т^Ш ^ р о н и  праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі.___________

^матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /&  20^г£?

№ /У 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, 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.”.




