
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальний заклад «Олександрівська загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів» Дніпровської районної ради Дніпропетровської області»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
52041, Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Олександрівка, вул. Центральна, буд. 1.

місцезнаходження,
_____________________________________23067550__________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
____________ Директор Денисенков Сергій Ігорович_____________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
____________________________067 836 69 38, aleksandroshkola@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;
_____ Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Олександрівка, вул. Центральна, буд. 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 не укладався: згідно з додатком 1 до порядку та

(найменування страхової компанії, 

правилами проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами відповідно 
до постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року у КЗ «Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»
страхування не проводиться, тому що підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки._________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ звіт за результатами
аудиту охорони праці № 23369086-12.1-04-3A-0816.20 від 10.12.2020 р., проведеного
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ».__________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

______________________________ Я, Денисенков Сергій Ігорович,___________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або

- водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, а саме:_______________________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- котли опалювальні водогрійні -  2 од.: моделі BRS 300 LM Comfort, моделі BRS 250 LM
номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Comfort, 2016 р.в., Україна.___________________________________________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць -  47, у тому числі 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:aleksandroshkola@gmail.com


юридичною адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський район, село Олександрівка,
вул. Центральна, буд. 1.__________________________________________________________________

Водогрійна котельна для забезпечення потреб теплопостачання КЗ «Олександрівська ЗОШ І - 
ІІІ ступенів» знаходиться на території школи за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський 
район, село Олександрівка, вул. Центральна, буд. 1,_________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» пройшли навчання та

перевірку знань з питань охорони праці у встановленому порядку:______________________________
Директор КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» Денисенков Сергій Ігорович, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Дзьобань Тетяна Миколаївна, заступник директора з 
господарської частини Басенко Світлана Олексіївна пройшли навчання та перевірку знань законів 
та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу, в комісії Департаменту 
освіти і науки Дніпропетровскої обласної державної адміністрації (протокол № 14 від
20.11.2020 р.)._____________________________________________________________________________

Заступник директора з господарської частини Басенко Світлана Олексіївна пройшла у ТОВ 
«УК «СПЕКТР» навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (протокол № 147 від 19.11.2020 р.).________________________________

Заступник директора з навчально-виховної роботи Дзьобань Тетяна Миколаївна пройшла у 
ТОВ «УК «СПЕКТР» навчання та перевірку знань НПАОП 40.1 -1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол № 010 від 03.02.2020 р.), присвоєно IV групу з електробезпеки
(до 1000 В).______________________________________________________________________________

У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» призначено посадових осіб, на яких покладено 
відповідальність за безпечну експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
та безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки._________________________________________

Наказом № 30-а від 11.06.2020 р. в КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» відповідальною 
за справний стан та безпечну експлуатацію котлів призначена заступник директора з господарської 
частини Басенко Світлана Олексіївна._____________________________________________________

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

У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» діє служба охорони праці. Наказом № 48 від
31.08.2020 р. функції служби охорони праці покладено на заступника директора з навчально - 
виховної роботи Дзьобань Тетяну Миколаївну._______________________________________________

наявністю служби охорони праці,

У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» переглянуто, затверджено та введено в дію:
- «Положення про службу з охорони праці» (наказ № 39 -а від 31.08.2020 р.);______________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та 

пожежної безпеки» (наказ № 38 -а від 28.08.2020 р.).___________________________________
У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» затверджені директором 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 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 особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.



перевірки знань працівників закладу з питань охорони праці у складі: голова комісії -  директор 
школи Денисенков Сергій Ігорович; члени комісії: заступник директора з навчально -виховної 
роботи Дзьобань Тетяна Миколаївна; заступник директора з господарської частини Басенко
Світлана Олексіївна.______________________________________________________________________

У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» переглянуті, затверджені та введені в дію 
інструкції з охорони праці (накази № 107-а к/тр від 03.09.2018 р., № 1-а к/тр від 04.01.2019 р., № 1 -а 
від 08.01.2020 р., № 96 від 07.11.2020 р.), зокрема інструкція № 85 «Інструкція з охорони праці для
машиніста (кочегара) котельні» введена в дію наказом № 1 -а к/тр від 04.01.2019 р.________________

Робітники КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» мають професійну підготовку, здобуту в
спеціалізованих навчальних закладах, на навчальних курсах.___________________________________

Працівники підприємства Сапронов А.М., Кузьменко М.І., Маловецький Ю.Б., 
Герасименко А.І. здобули професію машиніст (кочегар) котельні на курсах ТОВ «УК «СПЕКТР» та 
мають посвідчення: № 01968 від 04.12.2017 р., № 1521 від 21.09.2017 р., № 1520 від 05.11.2019 р.,
№ 0874 від 05.10.2020 р.___________________________________________________________________

Машиністи (кочегари) котельні Сапронов А.М., Кузьменко М.І., Маловецький Ю.Б., 
Герасименко А.І. пройшли у ТОВ «УК «СПЕКТР» спеціальне навчання та перевірку знань НПАОП 
0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в
комісії підприємства (протоколи № 090-1 від 08.09.2020 р. та № 103 від 05.10.2020 р.).__________

Машиністи (кочегари) котельні Сапронов А.М., Кузьменко М.І., Маловецький Ю.Б., 
Герасименко А.І. пройшли навчання та чергову перевірку знань законів та нормативно -правових 
актів з охорони праці в обсязі загального курсу в комісії підприємства (протокол № 15 від
30.10.2020 р.).____________________________________________________________________________

У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» 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 інструкцій з охорони праці у КЗ «Олександрівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів»;____________________________________________________________________
- «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці у КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ 

ступенів»;_____________________________________________________________________
- «Журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності у загальноосвітньому 

навчальному закладі»;
- «Журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці»;_____
- «Журнал обліку обладнання, що працює під тиском»;______________________________
- «Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;___________________________________
- «Змінний журнал котельні»;____________________________________________________
- «Журнал водопідготовки». ____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У КЗ «Олександрівська ЗОШ І -ІІІ ступенів» експлуатуються водорійні котли, на які заклад має
в наявності інструкції з експлуатації та паспорти:_____________________________________________

- опалювальні водогрійні котли: моделі BRS 300 LМ Comfort, зав. № 300-2813-10, моделі BRS 
250 LМ Comfort, зав. № 250-2812-10, виготовлені у 2016 році ТОВ «Коростенський завод
теплотехнічного обладнання» (Україна).____________________________________________________

На водогрійні котли моделей BRS 300 LМ Comfort, BRS 250 LМ Comfort заклад має 
декларацію від 05.06.2015 р. про відповідність Технічному регламенту безпеки обладнання, що 
працює під тиском, видану на підставі сертифікату № UA.PN.060.0218-15 від 05.06.2015 р. ООВ
«Міжнародні стандарти і системи» (м. Харків).______________________________________________

Котлам 27.12.2016 р. проведено первинні технічні огляди фахівцями ДП 
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» (Дозвіл Держгірпромнагляду № 451.15.30 (переоформлений 
№ 498.12.30 від 02.03.2012 р.) від 15.06.2015 р., продовжений до 02.03.2022 р.).__________________

експлуатаційної документації,



Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам закладу. Під час експлуатації задекларованого обладнання 
працівники забезпечені засобами захисту (костюми бавовняні, черевики шкіряні, окуляри захисні.
рукавиці, респіратори протипилові. каски захиснії.__________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники акладу. зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, проходять медичні огляди при прийомі на роботу та періодично у 
КП «Слобожанська центральна лікарня» Слобожанської селищної ради (копії особистих медичних 
книжок з результатами періодичного медичного огляду працівників від 28.08.2020 р. та
1 0 .0 2 .2 0 2 0  р.У__________________________________________________________________________________________________

Заклад має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на паперових, 
так і електронних носіях. Зокрема по задекларованному обладнанню наявні нормативно-правові 
акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України. № 2694-ХІІ від 14.10.1992. із 
змінами: «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування") машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та ін.____________________________

Експлуатація обладнання підвищеної небезпеки регламентована інструкціями з питань 
охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність 
покладається на відповідального за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює
під тиском.______________________________________________________________________________

Матеріально-технічна база закладу відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки.___________________________________________________________________

Заклад забезпечений необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою Інтернету та друкованих видань.______________________________________________ ___

нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

С.І. Денисенков _ 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 0 ^ 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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