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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМ УНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМ СТВО________

_________________________ «Ш ВИДКІСНИЙ ТРАМ ВАЙ»__________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50057, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг. Майдан Праці, будинок 1_______
місцезнаходження,

________________________________ код ЄДРГІОУ 30950099___________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ керівник -  директор ЯКУНЕНКО ЄВГЕН ВАЛЕН ТИ Н О ВИ Ч_______
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__тел./факс +38 (0564) 74-27-12; +38(0564) 74-06-09. kpsttram86@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. м. Кривий Ріг. Майдан Праці. 1. вул. Тбіліська. 23
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: _

_________________________________ не укладався_________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його

видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці __пе 'Ф 01̂ 1*1*0*1__
(дата проведення аудиту)

Я. ЯКУ Н ЕН К О  ЄВГЕН ВАЛЕНТИНОВИЧ_________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особиабо 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: _
______ - роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах.

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

колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)_____ ,___
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

______ - маркшейдерські роботи.___________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

______ - роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

струму високої частоти.___________________________________________________________
______ - зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим.
зрідженим, вибухонебезпечним газом (кисень, азот, аргон, ацетилен, діоксид
вуглецю, пропан-бутан).__________________________________________________________
______ - зварювальні роботи._______________________________________________________

1770 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм -  62
кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:kpsttram86@gmail.com
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на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

кількість будівель і споруд: адміністративні та виробничі споруди за адресою: м.
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

Кривий Ріг. М айдан Праці. 1. вул. Тбіліська, 23___________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор - Якуненко Євген Валентинович, головний інженер - 
Лецик О. M.. начальник відділу охорони прані - Козловська Л. С. пройшли 
навчання та перевірку знань із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки 
(загальний курс «Охорона праці») в ДГІ «Головний навчально-методичний центр
Держпраці» ( протокол №381-17 від 25.10.2017).__________________________________
______ Директор - Якуненко Є.В.. головний інженер - Лецик О. M.. начальник
відділу охорони праці - Козловська Л. С. пройшли навчання та перевірку знань в 
1111 «КРЮ Л» на знання наступних нормативно -  правових актів: НГІАОГ1 0.00-1.76- 
15 «Правила безпеки систем газопостачання». НГІАОП 0.00-5.11-85) Типова 
інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол 
№353/4.11-2018 від 11.10.2018). ППАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018. 
№202 від 25.05.2017). НГІАОП 60.2-1.01-06 «Правил охорони праці на міському 
електричному транспорті» ( протокол №  889/4.11-19 від 10.12.2019). НІІАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
(протокол №353/4.11-18 від___11.10.2018). «Правил технічної експлуатації
слекгроустановок споживачів» (протокол №158 від 29.05.2018). «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №  277/4.11-18 від 14.08.2018 
група з електробезпеки IV у кожного). НПАОГІ 0.00-1.81-18 Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №298/4.11-2018 
від 28.08.2018). НГІАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018. №202 від
25.05.2017). навчання та перевірка знань з пожежно- технічного м і н і м у м у  в 
навчальному закладі ТОВ « Ш О Р »  (протокол №265 від 12.09.2018. протокол №  266 
від 17.09.2018). НГІАОГІ 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони праці на міському 
електричному транспорті» ( протокол № 889/4.11-19 від 10.12.2019). НПА01І 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
№353/4.11-18 від 11.10.2018. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол №174/4.11-18 віл 14.06.2018). НІІАОП 0.00 1.75-15 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол
№89/4.11-18 від 05.04.2018).______________________________________________________
______ Керівники структурних підрозділів, в яких в и к о н у ю т ь с я  заявлені роботи
підвищеної небезпеки та персонал, що їх виконує пройшли навчання у відповідних
навчальних закладах._____________________________________________________________
______ Наказом по п і д п р и є м с т в у  в і д  02.01.2020 №  22 призначено відповідальними
за організацію безпечного проведення газонебезпечних робіт головного інженера 
Лецика О.M.. начальника депо №2 - головного інженера Зиму В.І., начальника 
служби електрогосподарства та енергозабезпечення Орлова A.B.. наказом по 
підприємству від 02.01.2019р. №5 призначено відповідальними особами за 
безпечну роботу в колодязях начальника силового цеху______ служби
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електрогосподарства та енергозабезпечення Євтушенко В.Г.. начальника служби 
автоматики та зв'язку Козацького В.М.. начальника адміністративно-господарської 
дільниці депо - 1 Гончаренко Є.С., які пройшли навчання та перевірку знань 
законодавчих нормативно-правових актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, правил пожежної безпеки в 
навчальному центрі ПГІ«КРІОЛ» (протокол №  396/4.11-2019 від 21.06.2019р.). з 
НГІАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». Н11А01І 0.00- 
5.11-85) Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт 
(протокол №353/4.11-2018 від 11.10.2018.. протокол 153/4.11-2018 від 25.05.2018). 
U11AOI1 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018. №202 від 25.05.2017). 
навчання та перевірка знань з пожежно - технічного мінімуму в навчальному 
закладі TQB «ЦТОР» (протокол №265 від 12.09.2018. протокол №  266 від
17.09.2018). НПАОГТ 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони праці на міському 
електричному транспорті» ( протокол №  889/4.11-19 від Ю.12.2019).НПАОП 0.00- 
1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
піском» (протокол №298/4.11-2018 від 28.08.2018). ПГІАОГІ 0.00 1.75-15 «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол №89/4.11-18
від 05.04.2018).____________________________________________________________________
____  Наказом по підприємству від 13.01.2020. №  65 призначено відповідальною
особою за безпечне виконання маркшейдерсько-геодезичних робіт начальника 
відділу спостереження за безпечною експлуатацією будівель та споруд Чижук A.B.. 
яка пройшла навчання га перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів 
з охорони прані, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, правил пожежної безпеки в навчальному центрі ПП«КРІОЛ» 
(протокол №339/4.1 1-2019 від 11.06.2019р.), нагляд, ремонт та експлуатація 
будівель, споруд та інженерних мереж (протокол №351/4.11-19 від 14.06.2019). з 
НГІАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»(протокол №371/4.11-2019 від 19.06.2019р.), «Правила технічної
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №398 від 24.06.2019)._______
______ Наказом по підприємству від 02.01.2019р. №  26 відповідальною особою за
електрогосподарство підприємства призначено головного енергетика Приходька 
О.П.. який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол №158 від 29.05.2018). «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» в навчальному центрі ПГІ«КРІОЛ» (IV 
група.протокол №  1554 від 01.11.2019). Тим же наказом по структурним 
підрозділам призначені відповідальні особи за безпечну організацію та безпечне 
проведення робіт при обслуговуванні електроустановок, які мають відповідні 
групп з електробезпеки та пройшли навчання з «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол №158 від 29.05.2018). «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (протокол №  277/4.11-18 від
14.08.2018). Н П А О П  0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом і пристроями» (протокол №86/4.11-2018 від 30.03.2018. №202 від 
25.05.2017). навчання та перевірка знань з пожежно - технічного мінімуму в 
навчальному закладі ТОВ «ЦТОР» (протокол №265 від 12.09.2018. протокол №  266 
віл 17.09.2018). ГІПАОГІ 60.2-1.01-06 п.7.2 «Правил охорони прані на міському 
електричному транспорті» ( протокол №  889/4.11-19 від 10.12.2019). ГІПАОП
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0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
№353/4.11-18 від 11.10.2018. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони праці піл час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»)" протокол №174/4.11-18 від 14.06.2018). НПАОП 0.00 1.75-15 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол 
№89/4.11-18 від 05.04.2018). «Правил технічної експлуатації теплових установок і 
мереж» (зі змінам). «Правил підготовки теплових господарств до опалювального
періоду»(протокол №625 від 13.09.2019)._________________________________________
______ Наказом по підприємству від 02.01.2019р. №  21 призначено
відповідальними особами за безпечну експлуатацію газового обладнання для 
газополум'япої обробки металів, газових балонів та за безпечне виконання робіт: 
начальника служби електрогосподарства та енергозабезпечення Орлова A.B.. 
начальника депо - головного інженера депо-2 - Зиму В.1.. начальника депо- 
головного інженера депо-1-Чабана В.О.. начальника депо - головного інженера 
депо-3- Смушко С.І.. начальника служби автоматики та зв'язку - Козацького В.M.. 
начальника служби колії - Ю ріна О.В.. начальника дистанції колії Офіцерова І.В.. 
начальника служби утримання станцій, будівель та туннельних споруд —  Васича 
Л.А.. начальника адміністративно - господарської дільниці - Гончаренко Є.С.. які 
пройшли навчання та перевірку знань законодавчих нормативно-правових актів з 
охорони прані, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, правил пожежної безпеки в навчальному центрі ГІП«КРЮЛ» 
(протокол №  396/4.11-2019 від 21.06.2019. протокол №28 від 02.02.2018). з НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 0.00-5.11-85) 
«Типова інструкція організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
(протокол №353/4.11-2018 від 11.10.2018.. протокол 153/4.11-2018 від 25.05.2018). 
11ПАОІІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» (протокол №298/4.11-2018 від 28.08.2018). НПАОП 0.00-1.71- 
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями» (протокол 
№86/4.11-2018 від 30.03.2018. №202 від 25.05.2017). навчання та перевірка знань з 
пожежно- технічного мінімума в навчальному закладі ТОВ «ПТОР» (протокол 
№265 від 12.09.2018. протокол №266 від 17.09.2018). НПАОП 60.2-1.01-06 п.7.2 
«Правил охорони праці на м і с ь к о м у  електричному транспорті» ( протокол № 
889/4.11-19 від 10.12.2019). НПАОП 0.00-1.80-18 «Правил охорони прані під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання( протокол №174/4.11-18 від 14.06.2018). НПАОП 0.00 1.75-15 «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»( протокол №89/4.11-18
від 05.04.2018)._______________________________________________________________'
______ Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки навчені та мають
відповідні посвідчення:___________________________________________________________
- електрогазозварник Грідасов В. В. отримав кваліфікацію електрогазозварника в 
Державному комітеті по професійно технічній освіті (диплом А №  982824 від 
29.06 .1989):______________________________________________________________________
- електрозварник ручного зварювання Тропенко С.І. отримав кваліфікацію 
електрозварника ручного зварювання в Центрі підготовки кадрів (свідоцтво 
№1336 від 14.11.1991):____________________________________________________________
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- монтажник санітарно - технічних систем і устаткування Семеняга О.В. отримав 
кваліфікацію монтажника санітарно - технічних систем і устаткування в ТОВ 
«ІІТОР» (посвідчення №  003841 від 21.09.2018);__________________________________
- монтажник санітарно - технічних систем і устаткування Гринюк О.О. отримав 
кваліфікацію монтажника санітарно - технічних систем і устаткування в ТОВ 
«LITOP» ( посвідчення 003700 від 22.11.2018);____________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Бойчук С.М. 
отримала кваліфікацію електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування в Криворізькому гірничо - металургійному ліцеї (свідоцтво 
№57/15 від 01.04.2015);___________________________________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Кранова Л. В. 
отримала кваліфікацію електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування в Криворізькому гірничо - металургійному ліцеї ( свідоцтво 
№22/15 від 16.02.2015);___________________________________________________________
- маркшейдер Яковенко О.Л. отримав кваліфікацію маркшейдера в Криворізькому 
гірничо -  рудному інституті (диплом ЖВ-1 №029386 від 24.06.1982);_____________
- геодезист Криворотько В.Г. отримав кваліфікацію геодезиста в Криворізькому 
гірничо -  рудному інституті (диплом Д-1 №  340282, від 25.06.1979)_______________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
______ Накази з охорони праці:____________________________________________________
•  Наказ №  30 від 02.01.2020р. про затвердження плапа-графіка проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників на 2020 рік та 
затвердження складу комісій з перевірки знань з питань охорони гірапі за
напрямками._______________ _____________________ _________________________________
_______ •  Наказ №403 від 20.12.2019р. про затвердження нормативно-правових
документів з ОІІ.__________________________________________________________________
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•  Наказ від 02.01.2020р. №30 Про створення комісія для перевірки знань з питань 
охорони праці: голова комісії -  директор підприємства Якуненко Є.В.. заступники 
голови комісії -  головний інженер Леник О.М. та Чабан В .О,- начальник депо- 
головний інженер депо-1. члени комісії: начальник відділу охорони праці 
Козловська Л.С.. провідний інженер з охорони праці -Гаденька Л.М.. головний 
енергетик -  Приходько О.П.______________________________________________________
•  Наказ від 02.01.2020 року №26 про призначення осіб відповідальних за 
електрогосподарство підприємства;_______________________________________________
•  Наказ від 02.01.2020 №16 про проведення медичних оглядів в 2020 році._______
______ Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу
проходять інструктажі і один раз на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці._____________________________________________________________

Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та 
мають відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних навчальних 
закладах. Кількість працівників визначена штатним розкладом та залежить від 
режиму роботи структурного підрозділу у  я к о м у  виконуються заявлені роботи
підвищеної небезпеки.____________________________________________________________
______ Згідно з вимогами ст. 13 Закону України «Про охорону праці» на
підприємстві функціонує система управління охороною праці, розроблені 
положення, посадові інструкції, інструкції з охорони праці за професіями та
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видами робіт та інші нормативні акти з охорони праці, які регламентують єдиний 
порядок організації охорони праці на підприємстві._______________________________

_____ На підприємстві переглянуті та введені в дію наступні стандарти
підприємства:_____________________________________________________________________
- «Положення про службу охорони праці» (наказ про затвердження від 
03.10.2017р.№ 1161).______________________________________________________________
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» (наказ про затвердження від 03.07.2017 №794). ____________ _
- «Положення про систему управління охороною праці» (наказ про затвердження 
від 07.12.2016 №1678).____________________________________________________________
- «Положення про комісію з питань охорони праці» (наказ про затвердження від 
07.12.2016 №1678).________________________________________________________________
- «Положення про видачу наряд-допуску про виконання робі з підвищеною 
небезпекою»(наказ про затвердження від 07.12.2016 №1678).______________________
- «Положення про видачу спеціального одягу, взутгя та 313» (наказ про перегляд та 
затвердження від 07.12.2016 №1678).______________________________________________
- «Положення про розробку інстру кцій з охорони праці» (наказ про перегляд та 
затвердження від 09.1 1.2017 № 1300).____________________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження від 02.01.2018 
№26. від 2.02.2018 №195)._________________
______ На підприємстві КП «Ш ВИДКІСНИЙ ТРАМ ВАЙ» розроблені, затверджені
та введені в дію інстру кції з охорони праці по видам робіт та професіям в кількості 
167 інструкцій, зокрема:__________________________________________________________
 • №4 Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання.
 • №6 «Інструкція з охорони праці для електрозварника на автоматичних та
півавтоматичних машинах»._______________________________________________________
 • №8 «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника (газорізальника)».
 • №86 «Інструкція по зберіганню, транспортуванні та експлуатації балонів».

«Інструкція проходу (проїзду) в тунель та на наземну дільницю» (наказ про 
затвердження від 2.01.2019 №26)__________________________________________________
 • № 143 «Інструкція з охорони праці для маркшейдера».______________________

№ 73 «Інструкція з охорони праці для техніка 1-ї категорії».________________
______• № 170 «Інструкція з охорони праці для геодезиста»._________________

№1 «Інструкція з охорони гірапі для електромонтера контактної мережі».
______• №2 «Інструкція з охорони праці для електромонтера тягових підстанцій
(черговий)». ___________________________________ ________________________ •

№21 «Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування».___________________________________________
______• №3 «Інструкція з охорони праці для електромонтера контактно- кабельних
мереж». ________________________________________________________
______• № 58 «Інструкція з охорони праці гіри роботі з електроінструментом». _
______• №175 «Інструкція з охорони праці для електромонтерів з ремонту та
обслуговування електроустаткування тягових підстанцій (для електромонтерів 
тягових підстанцій з ремонту електроустаткування)»._____________________________

№184 «Інструкція з охорони праці для електромонтерів з ремонту та 
обслуговування електроустаткування /понижувальні п/станції. тунелі».___________
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№ 18 «Інструкція з охорони праці під час роботи в колодязях».______________
•_____ №162 «Інструкція з охорони прапі при виконанні газонебезпечних робіт».
і _____ №  157 «Інструкція з охорони праці під час проведення земляних робіт», та
інш і... ________________________________________________________________

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

______ На підприємстві ведуться наступні журнали:________________________________
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:__________________
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:_________
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці:________________________
- видачі інструкцій з охорони праці:__________________________________________
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки: 
;  видачі нарядів:______________________ __________ ____________________________
- реєстрації аварій;___________________________________________________________
- протоколів перевірки знань 11БЕЕС. 11ТЕЕС;_______________________________
- реєстрації нещасних випадків на вирооництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

______ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (паспорти, керівництва з 
експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань)._____________________

експлуатаційної документації,

______ Працівники КІ1 «Ш ВИДКІСНИЙ ТРАМ ВАЙ» в повному обсязі забезпечені
спецодягом та засобами індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні 
окуляри, ізолюючі протигази, діелектричні рукавички, діелектричні боти, костюми 
зварювальника брезентові, та інш е...)  відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці» за професіями._______________

засобів індивідуального захисту

______ Для виконання заявлених видів робі та підприємстві в наявності наступні
засоби:____________________________________________________________________________
- зварювальний апарат ТД -500У2 інв. №0849 перевірка ізоляції обмоток 
зварювального трансформатору (електротехнічна лабораторія ТОВ 
“Енергопромпостач” протокол №  32152994-29.11.18-993/8-19 чинне до
25.04.2020) : 
-зварювальний трансформатор інв. №2455 перевірка ізоляції обмоток 
зварювального трансформатору (електротехнічна лабораторія ТОВ 
“Eнepгoпpoмпocтaч,’ протокол №  32152994-29.1 1.18-993/14-19 чинне до
25.04.2020) ;  
- рукав кисневий та Г.Г. ( протокол перевірки ПП «Гефест Плюс» № 029104. чинне 
до 30.03.2020):____________________________________________________________________
- редуктор кисневий ( протокол перевірки ГІП «Гефест Плюс» №  014738 чинне до
30.03.2020):
- бачок (протокол перевірки ІІІІ «Гефест Плюс» №  028809. чинне до 30.01.2020);
- газоріз ( протокол перевірки ІІГІ «Гефест Плюс» №029602 чинне до 30.01.2020):
- Сигналізатор напівпровідниковий ЗОНД 157 ( свідоцтво №1344931 чинне до
10.04.2020);_______________________________________________________________________
- Шахтний інтерферометр ШИ-11 ( свідоцтво №139755 чинне до 10.05.2020):_____
- протигаз шланговий ПШ-1 (протокол №1 1383 від 15.10.14):_____________________
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- строп канатний із петлею і карабіном K2Q. інв. № 202456 ( протокол №32152994-
29.11.18-1181/13-19 чинне до 17.06.2020):_________________________________________
пояс запобіжний зі стропом ПБ-1. зав. №067894, інв.№17( протокол №32152994-
29.11.18-1181/1-19_чинне до 17.06.2020 ):__________________________________________
- покажчик напруги УВН 80-2М №2581 (протокол №  32152994-29.1 1.18-274/14-19 
чинне до 21.03.2020);_________________________________________________________
- викрутка хрестова середня №274/5 (протокол №  32152994-29.11.18-274/6-19 
чинне до 21.03.2020);______________________________________________________________
- викрутка шліцьова середня №274/2 (протокол №  32152994-29.11.18-274/3-19 
чинне до 21.03.2020);_____________________________________________________________
- пасатижі №274/6(гіротокол №  32152994-29.11.18-274/1-19 чинне до 21.03.2020);
- покажчик напруги УНІІУ №300/12(протокол №  32152994-29.11.18-274/10-19 
чинне до 21.03.2020);_____________________________________________________________
- ізолююча штанга №1749(протокол №32152994-29.11.18-274/3-19 чинне до
21.03.2020);_______________________________________________________________________
- рейка нівелірна РН-05-3000П зав. №  0005-2 93 (свідоцтво №183109 чинне д о __
02.06 2021;________________________________________________________________________
- нівелір Н-05 зав. №  00069 (свідоцтво №151108 чинне до 18.07. 2020) ________
- балони з газами зберігаються на території підприємства в спеціально обладнаних 
шафах на відкритому повітрі (договір на постачання балонів ГШ 
«Нафтатранссервіс» №  5935 від 10.01.2020 та ТОВ «Криогенсервіс» №5931 від
30.12.2019) . 

На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети
охорони праці, оснащені оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з 
охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та галузевими 
нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою, 
навчальними програмами, необхідними для інструктажу, навчання та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства і охорони праці. Навчання та 
перевірка знань працівників підприємства за необхідними професіями та на знання 
норм і правил охорони праці та промислової безпеки проводиться у відповідних
навчальних закладах та комісією підприємства.___________________________________
______ У відповідності до вимог ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України від 21.05.2007 №  246. працівники, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, проходять попередній та періодичний медичний 
огляд в КП “Криворізька міська лікарня № Г ’ДОР (Договір №10/2/5662 від
24.04.2019). Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. 
Розроблені навчальні програми та екзаменаційні білети з перевірки знань з питань
охорони праці за посадами та професіями._________________________________________
______ На підприємстві в наявності правила з охорони праці відповідно до діючого
реєстру НПА01І, а саме:__________________________________________________________

ЗУ № 229- IV від Закон України «Про охорону праці» 2 1 .1 1.2002р.__________
Пост КМУ №1107 від 26.10.2011р Порядок видачі дозволів на виконання 

робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів 
устатковання підвищеної небезпеки (зі змінами).__________________________________
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НГІАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті 
НГІАОГ1 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом

та пристроями____________________________________________________________________
НГІАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів 
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці
НПАОГІ 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
НГІАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охоронн праці_________
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації елекгрозахисних засобів________
НПАОГІ 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів________________________________________________________________________
Наказ МОЗ №  246 від 21.05.2007р. Порядок проведення медичних оглядів

працівників певних категорій_____________________________________________________
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації

обладнання, що працює під тиском_______________________________________________
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

______ Бібліотечний фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-
правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ. ДСТУ тощо), будівельних норм 
і правил (СНиІІ. ЛБІ І. тощо) та технічної документації Підприємства складає понад 
300 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
систематично поповнюється новими виданнями, зберігається та актуалізується.___

Є.В. Якуненко
7пі __3 (ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці ______  2 0 * ^  р.
№ /У  ̂  М  ________ .

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.”._______________________________________________________________


