
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ ■ а
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань р
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Відомості про роботодавця
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖГАЗ» 

для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр.МеталургівЛ 

місцезнаходження, 
код ЄДРПОУ 03341397 

код згідно з ЄДРПОУ
Еолова правління Колесник Віталій Васильович 

прізвище, ім'я та по батькові керівника 
1056)409-67-97, e-mail: kancelyar@krgas.com.ua 

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 території м. Кривий Ріг та Криворізького району. Дніпропетровської області 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: страхового поліса не має______

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

________________ Я, голова правління Колесник Віталій Васильович___________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

- технологічні транспортні засоби:
екскаватор ЭО-2625 на базі трактора МТЗ-82, 1992 р.в., заводський номер 341326-183620, державний 
номер Т 01132 АЕ, Білорусія, попередній ТО вересень 2017, наступний ТО вересень 2018, 
зареєстрований 20.05.2011 Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області;
екскаватор ЭО-2621 на базі трактора ЮМЗ-6 КЛ, 1986 р.в., заводський номер 458568-126138, 
державний номер Т 01135 АЕ, СРСР, попередній ТО вересень 2017, наступний ТО вересень 2018, 
зареєстрований 20.05.2011 Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області;
екскаватор Борекс-2201 на базі трактора МТЗ-82.1, 2004 р.в., заводський номер 197503-08115561, 
державний номер Т 01137 АЕ, Білорусія, попередній ТО вересень 2017, наступний ТО вересень 2018,
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г

зареєстрований 23.05.2011 Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області;
трактор Т-40М, 1992 р.в., заводський номер 280060, державний номер ТОНЗІ АЕ, СРСР, попередній 
ТО вересень 2017, наступний ТО вересень 2018, зареєстрований 20.05.2011 Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській 
області;

екскаватор навантажувач JCB ЗСХ, 2013 р.в., заводський номер JCB3CX4TE02257536, державний 
номер Т 05568 АЕ, Великобританія, попередній ТО вересень 2017, наступний ТО вересень 2018, 
зареєстрований 30.01.2014 Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області;

найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування 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 126 у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
120.______________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
У власності ПАТ «Криворіжгаз» знаходяться 30 (тридцять) будівель і споруд, з яких 8 (вісім) 
будівель і приміщень використовуються службою автотранспорту, що знаходяться за адресами: м. 
Кривий Ріг, вул.Цимлянська, 1, пр.Металургів,1; вул.ТупіковаД; вул.ЩепкинаД; вул.Бірюзова, 9;. 

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

Інші відомості:
Голова правління ПАТ «Криворіжгаз» Колесник В.В. пройшов навчання вимог Загального 

курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу Держпраці від 09.10.2015 № 113 (протокол № 85-17 від 31.03.2018).

Наказом по товариству від 07.03.2018 № 18-ЗП створена і функціонує служба охорони праці 
та цивільного захисту. Службу очолює начальник Рибка Б.О., який пройшов навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці, Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском, Правил охорони праці на автомобільному транспорті, Правил безпеки систем 
газопостачання, Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті, Вимог нормативно- 
правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, Правил 
охорони праці під час експлуатації електроно-обчислювальних машин, Вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації підйомників, Правил будови і безпечної 
експлуатації парових та водогрійних котлів, Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями, Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів у ДП «ГНМЦ Держпраці» 
і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65 (протоколи 
№ 381-17 від 25.10.2017, № 428-17 від 25.10.217) і затверджено положення про службу охорони праці 
та наказом №1.8 Но-62-0217 від 10.02.2017 затверджено положення про систему управління 
охороною праці ПАТ «Криворіжгаз».

Робітники товариства 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 товариства, які задіяні на роботах з 
транспортування, завантаження, розвантаження і зберігання балонів з газами, пройшли перевірку 
знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що діють у товаристві в межах 
своїх повноважень, та відповідні інструктажі з питань охорони праці з внесенням запису до журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.



На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці:

№39 для машиніста екскаватора -  наказ №562 від 29.05.2013 (переглянуто) -  наказ №328 від 
17.05.2016.

№38 для тракториста -  наказ № 328 від 17.05.2016.

№59 під час вантажно-розвантажувальних робіт -  наказ №406 від 08.06.2016.

На підприємстві наказом №01.9Но-153-0418 від 10.04.2018. створена комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних 
нормативно-правових актів з охорони праці та мають посвідчення про перевірку знань:

Голова комісії -  директор технічний ПАТ «Криворіжгаз» Пономаренко А.О., пройшов 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці, ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правила 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правила охорони праці на 
автомобільному транспорті», Правил безпеки систем газопостачання», «Правила охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», «Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів», «Правила охорони праці під час експлуатації електроно-обчислювальних машин», «Правила 
будови і безпечної експлуатації підйомників», «Правила будови і безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів», «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» у ДП «ГНМЦ Держпраці» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 № 113 (протоколи 
№ 85-17 від 31.03.2017, № 295-16 від 12.08.2016).

Члени комісії:
1. Начальник служби охорони праці та цивільного захисту Рибка Б.О., пройшов навчання 

вимог Загального курсу з охорони праці, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», Правил безпеки 
систем газопостачання», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Вимоги 
нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації вантажопідіймальних 
кранів», «Правила охорони праці під час експлуатації електроно-обчислювальних машин», «Вимоги 
нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної експлуатації підйомників», «Правила 
будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» у ДП «ГНМЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці від 15.05.2017 № 65 (протоколи № 381-17 від 25.10.2017, № 428-17 від 25.10.217).

2. Головний інженер управління експлуатації Терентьева М.І., пройшла навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці, «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском», «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правила будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Правила охорони праці під час експлуатації 
електроно-обчислювальних машин», «Правила будови і безпечної експлуатації підйомників», 
«Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» у ДП «ГНМЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Держпраці від 09.10.2015 № 113 (протокол № 325-16 від 28.09.2016).

3. Завідувач навчального комбінату Озерян В.Г., пройшла навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці, ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правила будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском», «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», 
Правил безпеки систем газопостачання», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
«Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів», «Правила охорони праці під 
час експлуатації електроно-обчислювальних машин», «Правила будови і безпечної експлуатації 
підйомників», «Правила будови і безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» у ДП «ГНМЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на



підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 № 113 (протоколи № 85-17 від 31.03.2017, № 295-16 від 
12.08.2016).

4. Голова первинної профспілкової організації Пікалова О.М., яка пройшла навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Держпраці від 09.10.2015 № 113 (протокол № 325-16 від 28.09.2016).

На підприємстві наказом №01.9Но-473-0917 від 28.09.2017 затверджено та введено в дію 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджено 
план-графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З 
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

Машиністи екскаватора: Черниченко Володимир Миколайович- № 000724 від 27.09.2012р. 
видане Держсільгоспінспекція, Решовський Едуард Миколайович посвідчення АК №045713 від 
20.01.2002, видане Опостоловської держінспецією; , Дейнека Павло Юрійович посвідчення АА № 
251796 від 10.07.2003р видане Криворізькою Дежтехнагляду, Пироженко Юрій Олексійович АС№ 
049446 від 20.04.2017р. видане Криворізькою ІДТН, пройшли навчання та перевірку знань з Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) в учбовому комбінаті ПАТ 
«Криворіжгаз», протокол №29 від 29.11.2017 року.

Працівники ПАТ «Криворіжгаз» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» та підставі наказу по товариству від 23.01.2018 № 01.9Но-40-0118 «Про 
забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
На кожного працівника заведена особиста картонка обліку спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту, де реєструється їх видача та повернення.

На підприємстві існує нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
методичне забезпечення, яка відповідає вимогам законодавства (Закон України про охорону праці. 
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, НПАОП
0. 00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті, НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік 
робіт з підвищеною небезпекою), також забезпечено доступ працівників до нормативно-правової 
бази з охорони праці через мережу Інтернет.

У товаристві затверджені та введені в дію нормативні акти з охорони праці:
1. Система управління охороною праці ПАТ «Криворіжгаз» (затверджена наказом від 18.03.2013 
№254, внесено зміни наказами від 09.10.2013 № 955, від 30.07.2015 № 523, від 26.05.2016 № 365, від 
10.02.2017 № 1.8Но-62-0217) з переліком нормативних документів та нормативно-правових актів з 
охорони праці та промислової безпеки, якими керуються робітники ПАТ «Криворіжгаз», у т.ч:
- Закон України «Про охорону праці»;
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затверджений Постановою 
КМУ від 26.10.2011 № 1107;
- «Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників» затверджений Постановою 
КМУ від 25.11.2009 № 1262;
- «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 
26.01.2005 № 15;
- 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 власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві»;
- НПАОП 0.0-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»;



- НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»;
- НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві»;
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання»;
- НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працють під тиском»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».
2. Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (затвердженого наказом від 26.05.2016 № 365).
3. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
(затвердженого наказом від 28.09.2017 № 01.9Но-473-0917).

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 під час виконання робіт, які декларуються.

У ПАТ «Криворіжгаз» 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’ютерів, необхідними 
для проведення навчання, перевірки знань у формі тестування, інструктажу та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства, охорони праці. З персоналом постійно проводяться 
заняття по наданню домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків з використанням 
роботу-тренажеру серцево-легеневої і мозкової реанімації.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці,„експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-
технічні

В.В. Колесник__
(ініціали та прізвище)

органі
журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
2 0 ^  Аг'

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.


