
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 50027, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, б. 6А 03341316
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

__________________________ директор - Марков Сергій Юрійович_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

___________ тел. (0564) 92-27-19, факс.(0564) 92-27-08, кук.капс(б>йтаіІ.сот______________
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;

об'єкти підприємства КП «Кривбасводоканал» у м. Кривий Ріг________________________
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 Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант»

(найменування страхової компанії

Строк дії 6-ти договорів обов'язкового страхування 1 рік (до 31.08.2020 року)__________
строк дії страхового полісу,

1) №19041622711 від 05.09.2019року. 2) №19041622712 від 05.09.2019року,_____________
3) №19041622718 від 05.09.2019року. 4) №19041622719 від 05.09.2019року,_____________
5) №19041622720 від 05.09.2019року, 6) №19041622721 від 05.09.2019року._____________

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11 березня 2020
(дата проведення аудиту)

Добровільний аудит з охорони праці проведено ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТІД»____________

Я, Марков Сергій Юрійович___________________________________________________
(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:____________________________
Зберігання балонів, контейнерів із зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним 
газом (кисень, ацетилен, аргон, азот, діоксин вуглецю).__________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічні транспорті засоби:________________________________________________________
та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

Агрегат зварювальний АДД-4002М2. 2014 р.в., Україна -  5 од.____________________________
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу від 08 квітня 2019р. Серія АЕ 
007033-007037 видано Головним управління Держпраці у Дніпропетровській області________

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

12 робочих місць, з них 9, на яких існує підвищений ризик отримання травм,___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



приміщення хіміко-бактеріологічної лабораторії, приміщення лабораторії з контролю 
виробництва, центральна диспетчерська служба, служба з експлуатації транспортних засобів.

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

підприємства КП «Кривбасводоканал» у м. Кривий Ріг_________________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Марков Сергій Юрійович пройшов навчання з загального курсу 
з охорони праці в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» - 
протокол від 04.02.2020р. № ОП9-20. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами». НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в 
хімічних лабораторіях», НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні 
та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання . що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» - протокол від 18.02.2020р. №9-20. НПАОП 0.00-5.12-01 
«Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об'єктів» - у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол 
від 12.09.2019р. №622.

Наказом директора від 04.05.2020р. № 674 внесені зміни до складу комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці. До складу комісії входять: голова комісії - директор Марков 
Сергій Юрійович, заступник голови комісії -  начальник відділу охорони праці та техногенної 
безпеки Придача Нелля Валеріївна, секретар комісії - інженер з охорони праці Радкевич Лілія 
Олегівна,члени комісії- провідний інженер з охорони праці Шевченко Тетяна Володимирівна, 
провідний інженер з нагляду вантажопідіймальних кранів та посудин, що працюють під 
тиском Тимків Ірина Іванівна, інженер з охорони праці Хорольська Таїсія Станіславівна. 
Члени комісії пройшли навчання з загального курсу з охорони праці в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» - п р о т о к о л  від 04.02.2020р. № ОП9-2Р, 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами». НПАОП 73.1- 
1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях». НПАОП 0.00-1.62-12 
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила 
безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» в ДП 
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» - протокол від 04.02.2020р. 
№9-20, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання . що 
працює під тиском», у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від 
27.06.2018р. №358. протокол від 21.08.2019р. №541, НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об'єктів» - у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол 
від 12.09.2019р. №622.Наказом директора від 26.12.2019р. №1816 призначені відповідальні 
особи за організацію та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядами- 
допусками.

Наказом директора від 14.02.2020р. №214 призначені відповідальні працівники за 
справний стан і безпечну експлуатацію обладнання під тиском.

Відповідальним особам проведено навчання з загального курсу з охорони праці, з 
організації та безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки:

- начальник хіміко-бактеріологічної лабораторії Попович Ганна Михайлівна -  пройшла 
навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол 
від 19.11.2019р. № 204, НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в
хімічних лабораторіях» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від



12.12.2019р. №888, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання , що працює під тиском» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», 
протокол від 14.11.2018р. №750, НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, 
перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» у ДП «Навчально-курсовий 
комбінат «Кривбасбуд». протокол від 21.11.2019р. №817.

- начальник лабораторії з контролю виробництва Шкрибтіенко Віра Володимирівна -  
пройшла навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, 
протокол від 19.11.2019р. № 204, НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час 
роботи в хімічних лабораторіях» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». 
протокол від 12.12.2019р. №888, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання , що працює під тиском» у ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривбасбуд». протокол від 14.11.2018р. №750. НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при 
зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» у ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від 21.11.2019р. №817.

- начальник служби з експлуатації транспортних засобів Луцик Сергій Іванович -  пройшов 
навчання і перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол 
від 01.10.2019р. № 174, НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами», 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» протокол від 
01.10.2019р. №175.

- начальник центральної диспетчерської служби Приступа Володимир Ігорович 
пройшов навчання і перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, 
протокол від 08.10.2019р. № 179, НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах», 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами», 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті», протокол 
від 08.10.2019р. №180._______________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створено відділ охорони праці та техногенної безпеки до складу якого 
входить 5 осіб, наказом директора № 327 від 03.02.2017р. начальником відділу ОП та ТБ 
призначено Придачу Н.В.

Начальник відділу охорони праці та техногенної безпеки Придача Нелля Валеріївна - 
пройшла навчання з загального курсу з охорони праці в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» - протокол від 04.02.2020р. № ОП9-20.НПАОП 0.00-1.71-
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами». НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила 
охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті», НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при 
зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» - протокол від 04.02.2020р. №9-20. 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання . що працює 
під тиском», у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від 27.06.2018р. 
№358, НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктів» - у ДП «Навчально-курсовий 
комбінат «Кривбасбуд», протокол від 12.09.2019р. №622._______________________________

наявністю служби охорони праці

На підприємстві переглянуті та затверджені:



- Положення про систему управління охороною праці підприємства -  переглянуто та
затверджено наказом директора від 26.05.2017 №185;

- Положення про службу охорони праці -  переглянуто та затверджено наказом директора 
від 25.05.2017р. №174:

- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
- переглянуто та затверджено наказом директора від 25.05.2017р. №175:

- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту -  переглянуто та затверджено 
начальником відділу ОП та ТБ від 22.05.2017р.;

- Положення про розробку інструкцій з охорони праці -  переглянуто та затверджено 
начальником відділу ОП та ТБ від 05.04.2017р.:

- Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - 
переглянуто та затверджено начальником відділу ОП та ТБ від 11.05.2017р.:

- Перелік робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підприємстві -  затверджено 
02 .01 .2018р .

Працівники підприємства які залучаються до виконання робот підвищеної небезпеки в 
встановлений термін пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони 
праці та нормативно правових актів з охорони праці:

- інженер хімічного аналізу Добринська Зінаїда Олександрівна -  пройшла навчання та 
перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 
26.09.2019р. N2 170, НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних 
лабораторіях» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 12.12.2019р. 
№888, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання , що 
працює під тиском» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від 
14.11.2019р. №750, НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та 
застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» у ДП «Навчально-курсовий комбінат 
«Кривбасбуд». протокол від 21.11.2019р. №817.

- інженер з аналітичного контролю Морозова Тетяна Олегівна -  пройшла навчання та 
перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол 
від 19.09.2019р. № 160, НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в 
хімічних лабораторіях» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол 
від 12.12.2019р. №888, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», 
протокол від 14.11.2019р. №750, НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, 
перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин» у ДП «Навчально-курсовий 
комбінат «Кривбасбуд». протокол від 21.11.2019р. №817.

- хімік Кравець Анастасія Володимирівна -  пройшла навчання та перевірку знань з 
загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 18.09.2019р. № 156, 
НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях» 
у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від 12.12.2019р. №888, 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання . що працює 
під тиском» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 14.11.2019р. 
№750, НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні 
сильнодіючих отруйних речовин» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». 
протокол від 21.11.2019р. №817.

- хімік Чернова Марина Сергіївна -  пройшла навчання та перевірку знань з загального 
курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 18.09.2019р. № 156, НПАОП 73.1-1.11-12



«Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях» у ДП «Навчально-курсовий
комбінат «Кривбасбуд». протокол від 12.12.2019р. №888, НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання . що працює під тиском» у ДП «Навчально- 
курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 14.11.2019р. №750. НПАОП 0.00-1.45-69 
«Правила безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних 
речовин» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». протокол від 21.11.2019р. 
№817.

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
- електрогазозварники Придача Ігор Олександрович. Нікітін Олександр Йосипович. 

Соломка Олександр Леонідович. Куфтов Олег Васильович. Опанасюк Василь Миколайович 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-5.12-01 
«Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робітна вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об'єктах», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання , що працює підтиском» на підприємстві - протокол від 13.01.2020р. 
№3, протокол від 13.01.2020р. №4, протокол від 23.12.2019р. №43.

- Придача Ігор Олександрович -  здобув професію (підвищення кваліфікації за професією) 
електрогазозварник VI розряду, свідоцтво №011051 від 22.11.2017р. видано «Навчально- 
курсовий центр «МОНОЛІТ».

- Нікітін Олександр Йосипович -  присвоєна (підвищена) робоча кваліфікація за професією 
електрогазозварник V розряду, свідоцтво Серія 12СВ №910998 від 29.09.2017р. видано 
«Учбовим комбінатом «ЦТОР».

- Соломка Олександр Леонідович -  присвоєна (підвищена) робітнича кваліфікація за 
професією електрогазозварник V розряду, свідоцтво №00002108 від 26.04.2013р. видано 
«Учбовим комбінатом «ЦТОР».

- Куфтов Олег Васильович - присвоєна (підвищена) робоча кваліфікація за професією 
електрогазозварник V розряду, свідоцтво Серія 12СВ №910999 від 29.09.2017р. видано 
«Учбовим комбінатом «ЦТОР».

- Опанасюк Василь Миколайович - присвоєна (підвищена) робітнича кваліфікація за 
професією електрогазозварник V розряду, свідоцтво №03793 від 18.05.2018р. видано 
«Учбовим комбінатом «ЦТОР».

На підприємстві затверджений перелік інструкцій з охорони праці по професіям згідно 
штатного розкладу та видах робіт, які виконуються на підприємстві.

Відповідно до п.1 та п.З роз.У Положення про розробку інструкцій з охорони праці на 
підприємстві ведеться реєстрація, облік і видача інструкцій з охорони праці:

-журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві:
-журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Наказом директора від 15.09.2017р. № 389 переглянуті та затверджені інструкції з 

охорони праці:
- інструкція з охорони праці №84 «Для інженера хіміко-бактеріологічної лабораторії, який 

виконує роботи підвищеної небезпеки в хіміко-бактеріологічних лабораторіях»:
- інструкція з охорони праці № 68 «По зберіганню та застосуванню отруйних, 

сильнодіючих та шкідливих речовин»;
- інструкція з охорони праці №32 «Для електрогазозварника»:
- інструкція з охорони праці №81 «З організації безпечного ведення вогневих робіт на 

пожежонебезпечних і вибухонебезпечних об'єктах»:
- інструкція з охорони праці №145 «З перевірки, ремонту, випробування газозварювальної 

та газорізальної апаратури»;



- інструкція з охорони праці №94 «По проведенню тренувальних занять по безпечним 
методам робіт, застосуванню 313 та надання домедичної допомоги».

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 
на підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні 
журнали:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці КП «Кривбасводоканал»;
-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці -  в цехах та 

структурних підрозділах підприємства._________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна технічна та експлуатаційна документація:
- паспорти та керівництво з експлуатації:
- інструкція з експлуатації технологічного транспортного засобу:
- графіки проведення технічних обслуговувань та відомості ремонтів технологічного 

транспортного засобу.
На підприємстві створена служба з експлуатації транспортних засобів, яка здійснює 

обов'язковий технічний контроль, та перевірку технічного стану технологічно транспортних 
засобів, контролює дотримання процесів їх систематичного технічного обслуговування і 
ремонту.

Всі технологічні транспортні засоби вчасно проходять технічний огляд.
Укладено договір з ТОВ «Д.І.О.-Трейдер Інтернаціонал» № 535-12-ТС/бОЗ-ТЗ від 

18.12.2019р. про проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів._____
Укладено договір з ПАТ «С В ГРУП» № 62-СНАБ від 06.02.2020р. на поставку товару згідно 

специфікації (кисень, ацетилен, діоксин вуглецю, аргон)._________________________________
Підприємство має 13 діючих дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки._________________________________________
- агрегат зварювальний АДД-4002М2 паспорт 0180/Т ПС. ідентифікаційний №4678, 

двигун№3102925,присвоєно державний номерний знак Т09076АЕ. свідоцтво про реєстрацію 
технологічного транспортного засобу від 08 квітня 2019р. Серія АЕ 007033 видано Головним 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:______________________________________

- агрегат зварювальний АДД-4002М2 паспорт 0184/Т ПС, ідентифікаційний №4677, 
двигун№2334440, присвоєно державний номерний знак Т09077АЕ, свідоцтво про реєстрацію 
технологічного транспортного засобу від 08 квітня 2019р. Серія АЕ 007034 видано Головним 
управління Держпраці у Дніпропетровській області:______________________________________

- агрегат зварювальний АДД-4002М2 паспорт 0181/Т ПС, ідентифікаційний №4680, 
двигун№3102796. присвоєно державний номерний знак Т09078АЕ. свідоцтво про реєстрацію 
технологічного транспортного засобу від 08 квітня 2019р. Серія АЕ 007035 видано Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області:____________________________________

- агрегат зварювальний АДД-4002М2 паспорт 0183/Т ПС, ідентифікаційний №4552, 
двигун№3893729. присвоєно державний номерний знак Т09079АЕ,свідоцтво про реєстрацію 
технологічного транспортного засобу від 08 квітня 2019р. Серія АЕ 007036 видано Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області:____________________________________

- агрегат зварювальний АДД-4002М2 паспорт 0182/Т ПС. ідентифікаційний №4595, 
двигун№3090857. присвоєно державний номерний знак Т09080АЕ. свідоцтво про реєстрацію 
технологічного транспортного засобу від 08 квітня 2019р. Серія АЕ 007037 видано Головним
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області:

е ксплуата ці й ної документа ції,



Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, 
згідно норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття інших засобів 
індивідуального та колективного захисту з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» (костюми бавовняні, костюми зварника, 
черевики, чоботи, каски захисні, рятувальні пояси та страхувальні мотузки, захисні окуляри, 
щитки для зварювання, куртки та штани утеплені, ізолюючі та фільтруючі протигази, 
газоаналізатори, вентиляційні системи, первинні засоби пожежогасіння та інше.) Наказом 
директора №954 від 12.11.2018р. створено комісію з прийому і перевірки спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативних 
документів. На кожного працівника підприємства заведена особиста картка обліку 
спеціального одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту. Працівники 
підприємства забезпечені усім необхідним для безпечного виконання своїх професійних 
обов'язків на робочих місцях.__________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання з питань охорони праці по 
професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, а саме:'

- програма навчання з охорони праці для електрогазозварника:
- програма навчання з безпечного ведення вогнених робіт:
Розроблені та затверджені план-графіки проведення навчання та перевірки знань з 

питань охорони праці по професіям для працівників, з яким робітники ознайомлені під 
особистий підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи.

Згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 
затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р. на підприємстві своєчасно 
складається акт визначання категорій працівників, які підлягають попередньому 
(періодичному) медичним оглядам. Працівники підприємства зайняті на роботах підвищеної 
небезпеки, проходять медичний огляд при працевлаштуванні та періодично один раз на рік. 
Періодичні медичні огляди працівники підприємства проходять у КЗ «Криворізька міська 
лікарня №3» КМР». Заключні акти за результатами періодичних медичних оглядів 
працівників хіміко-бактеріологічної лабораторії, лабораторії з контролю виробництва від 
27.06.2019р.. працівників центральної диспетчерської служби від 23.09.2019р.

Підприємство забезпечено нормативно-правоими актами з питань охорони праці, в тому 
числі необхідних для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки заявлених в Декларації: Закон України «Про охорону праці». 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірку знань 
з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з 
питань охорони праці». НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок опрацювання та затвердження 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», 
НПАОП 73.1-1.11-12 «Правила охорони праці під час роботи в хімічних лабораторіях», 
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці підчас роботи з інструментами та приладами». 
НПАОП 0.00-5.12-01 «Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктів». НПАОП 00.0-1.45-69 «Правила 
безпеки при зберіганні, перевезенні та застосуванні сильнодіючих отруйних речовин». 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском» та інші.



На підприємстві обладнаний клас з охорони праці для проведення вступного інструктажу, 

навчання з питань охорони праці, організаційної та методичної роботи, пропаганди 

безпечних умов праці, профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних 
захворювань. Клас оснащений комп'ютерами, обладнаний стендами, плакатами, 

навчальними та наглядними посібниками з охорони праці, методичною і довідковою 

літературою. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань питань охорони праці та з 

організації і безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки. Перевірка знань з питань 
охорони праці після проведення спеціального навчання проводиться комісією підприємства 

як традиційним методом -  білети, так і сучасним - комп'ютерні тренажери.
На підприємстві створені усі необхідні умови для безпечного виконання робіт та 

експлуатації технологічних транспортних засобів заявлених в Декларації.____________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Ю. Марков 

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному органі Держгіраці 2(И-4Ь.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 
небезпеки та на експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 
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 держ авної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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