
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВИЙ РІГ 
ЦЕМЕНТ"._________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________________ 49044. Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, вул. Барикадна, буд 15А________
місцезнаходження,

______________________________________ 00292923____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________ Голова Правління Завіновський Ігор Станіславович______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________ тел. (056) 238-75-00: (056) 238-75-01. e-mail: office.ukraine@krcem.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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
___________ 50006, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Акціонерна, буд. 1___________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно з додатком 1 до Порядку і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788. 
страхування не проводиться тому, що не є об’єктом підвищеної небезпеки та устатковання. що 
декларується, не може нанести шкоду третім особам._____________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: Звіт№ 12.2-04-07-0149.203В 
за результатами експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 
суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки від 02 березня 2020 року, виданий Державним підприємством "Криворізький 
експертно-технічний центр Держпраці"________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Завіновський Ігор Станіславович,___________________________________________________
(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, а саме:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
1. Устатковання напругою понад 1000 В (напругою до 154 кВ включно) (електричне
устатковання електричних станцій та мереж: технологічне електрообладнання), а саме:________
- установка для високовольтних випробувань СКАТ-70. зав. № 1110. рік виготовлення - 2007, 
країна виробник Росія:_______________________________________________________________
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- трансформатор 4GB6026-3DD. зав. № В131077, рік виготовлення - 2009. країна виробник
Німеччина:___________________________________ _____________________________________
- трансформатор TRA 20000, зав. № 9238/02/01, № 9238/02/02. рік виготовлення - 2005. країна 
виробник Італія:____________________________________________________________________
- трансформатор "RESIBLOC” 1600 кВА. зав. № 14220051547-01. № 14220051547-02. рік 
виготовлення - 2006. країна виробник Німеччина:________________________________________
- трансформатор "RESIBLOC" 1000 кВА. зав. № 14220051546-01. рік виготовлення - 2006. 
країна виробник Німеччина:__________________________________________________________
- трансформатор "IMEFY" 1000 кВА. зав. № 3562-1. № 3562-2. рік виготовлення - 2009. країна 
виробник Італія:____________________________________________________________________
- трансформатор DGH2500/7.2. зав. № 11000061118. рік виготовлення - 2009, країна виробник 
Німеччина:_________________________________________________________________________
- трансформатор DGH400/12. зав. № 11000078150. рік виготовлення - 2012. країна виробник 
Німеччина:_________________________________________________________________________
- установка для випробування масла УИМ-90М. зав. № 685. рік виготовлення - 2007. країна 
виробник Україна:__________________________________________________________________
- апарат випробувальний газонаповнений HVTS-70/50. зав. № 1602. рік виготовлення - 2016. 
країна виробник Україна. ________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання 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 -  458. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  17._________________________________________________________________________

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

ТП-4. ТП-11, ТП-12, ТП-15, ТП-16, будівля холодного газоочищення, будівля фільтру 
сушильного барабану СБ2, електротехнічна лабораторія, дільниця високовольтних мереж та 
підстанцій. Криворізький завод._______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
______Інші відомості: Голова Правління Завіновський І.С., начальник управління охорони
праці та промислової безпеки Громченко О.Ю., головний інженер з ремонту та ТО Малка В.П.. 
головний спеціаліст з охорони праці Венгер К.Ю., головний механік Пінчук В.О., головний 
енергетик Яблоновський В.В.. голова профспілкового комітету Одінцов В.В., інші керівники та 
спеціалісти пройшли навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ 
"Навчально-курсовий центр "Моноліт" (протоколи № 10/96 від 24.10.2018 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68: № 5/26 від 07.05.2019. № 8/110 від
28.08.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 № 58: 
№ 9/59 від 11.09.2019. № 10/54 від 09.10.2019. № 12/90 від 23.12.2019 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186).______________________
_____ Головний енергетик ПрАТ "КРЦ" Яблоновський В.В. (V група з електробезпеки.
допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до і вище 1000 В), інженер- 
інспектор Пащенко І.В. (V група з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000 В), інженер Мацевич А.М. (особа, уповноважена трудовим 
колективом з питань охорони праці) (V група з електробезпеки, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшли навчання у комунальному 
підприємстві "Навчально-виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради та перевірку 
знань:_____________________________________________________________________________
- з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правила пожежної безпеки в Україні" (протоколи № 71 від 11.05.2018 засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління



Держпрапі v Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68; № 192 від 22.08.2019 засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 № 58):___________________
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (протоколи № 72 від
11.05.2018. № 192/1 від 22.08.2019 засідання комісії з перевірки знань з "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів").____________________________________________

_____ Начальник управління охорони праці та промислової безпеки Громченко О.Ю. (IV група
з електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В в якості 
інспектувальної особи), пройшов навчання у ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та 
перевірку знань:____________________________________________________________________
- з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
НПАОП 40.1-1.07-01 "Правила експлуатації електрозахисних засобів". "Правила улаштування 
електроустановок" в ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" (протокол № 12/83 від
23.12.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186):
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" в ТОВ "Навчально-курсовий 
центр "Моноліт" (протокол № 5/45 від 15.05.2017 засідання комісії з перевірки знань з "Правил
технічної експлуатації електроустановок споживачів").___________________________________
_____ Майстер дільниці високовольтних мереж та підстанцій Фомін O.A. (V група з
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В) 
пройшов навчання в комунальному підприємстві "Навчально-виробничий центр" 
Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань:
- з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів". 
"Правила пожежної безпеки в Україні" (протокол № 192 від 22.08.2019 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 № 58):_____________________________
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (протокол № 192/1 від
22.08.2019 засідання комісії з перевірки знань з "Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів")._______________________________________________________
_____ Безпечна експлуатація устатковання здійснюється навченим та атестованим інженерно-
технічним персоналом, який відповідно ло своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устатковання._____________________
_____ Наказом від 29.05.2019 № 141 особою, відповідальною за електрогосподарство
Криворізького заводу, призначено головного енергетика Яблоновського В.В.. а також 
призначені відповідальні за електрогосподарство у структурних підрозділах.________________

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

_____ Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці, керівником якої призначений начальник управління охорони праці та 
промислової безпеки Громченко О.Ю. (наказ про створення управління охорони праці та
промислової безпеки ПрАТ "КРЦ" від 21.04.2020 № 104).__________________________
_____ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві діє система
управління охороною праці у відповідності до "Положення про систему управління охороною
праці на ПрАТ "КРЦ". що затверджене після перегляду наказом від 12.09.2016 № 300._________
_____ На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена центральна комісія з
перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві (наказ від 03.10.2019
№ 294):____________________________________________________________________________
Голова комісії:______._______________________________________________________________
-  головний інженер з ремонту та ТО Малка В.П.________________________________________
члени комісії:______________________________________________________________________
-  головний спеціаліст з охорони праці Венгер К.Ю.;_____________________________________
-  головний механік Пінчук В.О.;______________________________________________________



-  головний енергетик Яблоновський В .В.: ____________________________________________
- голова профспілкового комітету Одінцов В .В..________________________________________
_____ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці навчені і пройшли перевірку знань із Загального курсу з охорони праці.________
_____ На виконання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
на підприємстві створено комісію з перевірки знань працівників з питань технічної експлуатації 
електроустановок, правил пожежної безпеки та Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів (наказ від 23.02.2018 № 084/1).______________________________
Голова комісії:__________________________________________________________________
-  головний енергетик Яблоновський В.В.:______________________________________________
члени комісії: __________________________________________________________________
- інженер-інспектор Пашенко І.В.:____________________________________________________
-  начальник управління охорони праці та промислової безпеки Громченко О.Ю.;____________
-  інженер Мацевич А.М. (особа, уповноважена трудовим колективом з питань охорони праці).
_____ Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
електробезпеки навчені і пройшли перевірку знань з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів та Правил технічної експлуатації електроустановок
споживачів.__________________ _____________________________________________________
_____ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві" в ПрАТ "КРЦ" розроблені та затверджені нормативні 
акти про охорону праці, а саме: ___________________________________________________
- "Положення про систему управління охороною праці на ПрАТ "КРЦ". що затверджене у новій 
релакпії наказом від 12.09.2016 № 300:_____________ ____________________________________
- "Положення про службу охорони праці на ПрАТ "КРЦ". що затверджене головою правління 
02.08.2013:________________________________________________________
- "Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці на 
ПрАТ "КРЦ". що затверджене у новій редакції наказом від 05.03.2018 № 094/2:______________
- "Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки та видачі наряд-допусків в 
структурних підрозділах ПрАТ "КРЦ". введено в дію наказом від 22.11.2017 № 313/2;_________
- "Положення про порядок забезпечення працівників ПрАТ "КРЦ" засобами індивідуального 
захисту", введено в дію наказом від 27.10.2016 № 296.____________________________________
- "Перелік робіт з підвищеною небезпеки, що виконуються на ПрАТ "КРЦ". затверджений
виконуючим директором Криворізького заводу 04.04.2016.________________________________
_____ Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємства проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань о хорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ПрАТ "КРЦ" з перевірки знань з питань
охорони праці._________________________ ____________________________________________
_____ Розроблені у відповідності до вимог "Положення про розробку ІНСТРУКЦІЙ з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9. затверджені та 
введені в дію (наказ від 17.05.2019 № 124) інструкції з охорони праці за професіями та по видам 
робіт, а саме:_______________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 12 «Для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електрообладнання (електроустаткування)»;____________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 87 «При проведенні електричних вимірювань та випробувань». 
На підприємстві ведуться:___________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці;_______________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;_________________________________________
-Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;______________________________________
-  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці._______________



______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.___________________________________
______Професійно-кваліфікаційний склад працівників ПрАТ "КРЦ", задіяних при експлуатації
устаковання підвищеної небезпеки, вілповілає заявленому виду діяльності:____________
- головний енергетик Яблоновський В.В. пройшов навчання в Дніпродзержинському 
державному технічному університеті і здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка (диплом 
HP № 25375962 від 29.06.2004):_______________________________________________________
- інженер-інспектор Пащенко І.В. пройшов навчання на Металургійному факультеті 
Державного інституту підготовки та перепідготовки кадрів промисловості та здобув 
кваліфікацію спеціаліста з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій (диплом про 
перепідготовку ДСК № 119366 від 25.10.2006);__________________________________________
- майстер дільниці високовольтних мереж та підстанцій Фомін O.A. пройшов навчання у 
Криворізькому гірничорудному інституті та здобув кваліфікацію інженера-електрика (диплом з 
відзнакою ЖВ-І № 111363 від 17.06.1980):______________________________________________
- електромонтер Галак М.М. пройшла навчання в середньому професійно-технічному училищі 
№ 15 м. Кам'янець-Подільський та здобула професію "електромонтер" (диплом Г № 198621 від 
28.02.1985):_______________,_________________________________________________________
- електромонтер Литвиненко Л.О. пройшла навчання в Дніпродзержинському індустріальному 
технікумі та здобула кваліфікацію техніка-електрика (диплом ЕТ №962547 від 29.02.1984); 
пройшла навчання на Криворізькому цементно-гірничому комбінаті та здобула професію 
"електромонтер з обслуговування електроустаткування" (свідоцтво № 466 від 10.07.1990);_____
- електромонтер Ткач Г.М. пройшла навчання в середньому професійно-технічному училищі № 
37 м. Кривого Рогу та здобула професію "електромонтер по ремонту і експлуатації 
промислових електроустановок" (атестат № 3022 від 17.07.1979);__________________________
- електромонтер Лясота Л.В. пройшла навчання на Криворізькому цементно-гірничому 
комбінаті та здобула професію "електромонтер по обслуговуванню електроустаткування"
(свідоцтво № 136 від 12.12.1994);______________________________________________________
______Працівники ПрАТ "КРЦ". зайняті при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки,
пройшли перевірку знань законодавчих і нормативних актів з охорони праці, внутрішніх 
положень, що діють на підприємстві, інструкцій з охорони праці, електробезпеки, в комісіях 
пілприємства. створених відповідно до наказів від 03.10.2019 № 294 та від 23.02.2018 № 084/1 
(протоколи № 1. № 2. № 3 від 20.02.2020). мають IV групу з електробезпеки та допущені до
виконання робіт в електроустановках до та понад 1000В.__________________________________
______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 підприємства пройшли 
обов’язковий профілактичний медичний огляд у комунальному закладі "Криворізька міська 
лікарня № 1" Дніпропетровської обласної ради" (заключний акт за результатами періодичного
медичного огляду працівників ПрАТ "КРЦ" від 19.06.2019)._______________________________
______У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники
пі лприємства. що зайняті при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, пройшли 
психофізіологічну експертизу у ТОВ "Сімейна клініка ПМС" (протоколи психофізіологічного 
обстеження працівників № 42-5771/23965 від 15.06.2017. № 42-7254/28789 від 17.04.2018. № 42- 
7263/28827 від 19.04.2018. № 42-7274/28855. № 42-7275/28857. № 42-7276/28859 від 20.04.2018.
№ 42-7341/29069 від 03.05.2018 та інші)._______________________________________________
______Вілттовілно до п. 4.2, п. 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники ПрАТ "КРЦ" забезпечені 
санітарно-побутовими, приміщеннями, до складу яких входять: гардеробні, душові,
вмивальники, туалети._______________________________________________________________
______На пілприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня



охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік.__________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
_____ Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходяться наступні
машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки:_______________________________
- установка для високовольтних випробувань СКАТ-70. зав. № 1110. рік виготовлення - 2007. 
виробник ТОВ "Інженерний центр Росії. Сучасні технології", країна виробник Росія; ДП 
"Криворізький ЕТЦ" провело експертизу установки СКАТ-70 на відповідність машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки (висновок експертизи № 12.2-02-07-1979.19 від 18.12.2019), за 
результатами експертизи установка для високовольтних випробувань СКАТ-70 відповідає 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;_____________________
- трансформатор з епоксидною ізоляцією GEAFOL типу 4GB6026-3DD. зав. № ВІЗ 1077. рік 
виготовлення - 2009. фірма виробник SIMENS. країна виробник Німеччина; постачальник 
обладнання - Дочірнє підприємство "СІМЕНС УКРАЇНА" отримало Дозвіл № 3548.14.32 на 
застосування трансформаторів силових з литою ізоляцією серії GEAFOL. країна-виробник 
Німеччина, виданий територіальним управління Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України у Київській області та м. Києві 08.10.2014. діє безстроково; 
експертне обстеження (висновок експертизи від 22.04.2020 № 12.2-09-07-0138.20) та 
позачерговий технічний огляд (акт позачергового технічного огляду від 22.04.2020 № 0030.20) 
проведені ЛП "Криворізький ЕТЦ";____________________________________________________
- трансформатор силовий з литою ізоляцією TRA 20000. зав. № 9238/02/01. № 9238/02/02. рік 
виготовлення - 2005. фірма виробник TESAR. країна виробник Італія; постачальник обладнання
- ТОВ "Компанія "Італ-Техно" отримало Дозвіл № 2216.17.32 на застосування трансформаторів 
TRA. виданий Головним управлінням Держпраці у Київській області 09.08.2017. діє 
безстроково; експертне обстеження (висновки експертизи від 22.04.2020 № 12.2-09-07-0139.20. 
№ 12.2-09-07-0140.20) та позачерговий технічний огляд (акти позачергового технічного огляду 
від 22.04.2020 № 0031.20. № 0032.20) проведені ДП "Криворізький ЕТЦ";___________________
- трансформатор сухий "RESIBLOC" з природнім повітряним охолодженням 1600 кВА. зав. 
№ 14220051547-01. № 14220051547-02. рік виготовлення - 2006. фірма виробник ABB. країна 
виробник Німеччина; ДП "Криворізький ЕТЦ" провело експертизу трансформатору на 
відповідність машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки (висновок експертизи № 12.2-02-07-1980.19 від 
18.12.2019). за результатами експертизи трансформатор сухий "RESIBLOC" з природнім 
повітряним охолодженням 1600 кВА відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; експертне обстеження (висновки експертизи від 22.04.2020 № 12.2-09- 
07-0141.20. № 12.2-09-07-0142.20) та позачерговий технічний огляд (акти позачергового 
технічного огляду від 22.04.2020 № 0033.20. № 0034.20) проведені ДП "Криворізький ЕТЦ";
- трансформатор сухий "RESIBLOC" з природнім повітряним охолодженням 1000 кВА. зав. № 
14220051546-01. рік виготовлення - 2006. фірма виробник ABB. країна виробник Німеччина; 
ДП "Криворізький ЕТЦ" провело експертизу трансформатору на відповідність машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки (висновок експертизи № 12.2-02-07-1981.19 від 18.12.2019). за 
результатами експертизи трансформатор сухий "RESIBLOC" з природнім повітряним 
охолодженням 1000 кВА відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; експертне обстеження (висновок експертизи від 22.04.2020 № 12.2-09-07- 
0143.20) та позачерговий технічний огляд (акт позачергового технічного огляду від 22.04.2020 
№ 0035.20) проведені ДП "Криворізький ЕТЦ";__________________________________________
- трансформатор сухий "IMEFY" з литою ізоляцією ЮООкВА, зав. № 3562-1. № 3562-2. рік 
виготовлення - 2009. фірма виробник "IMEFY". країна виробник Італія; ДП "Криворізький 
ЕТЦ" провело експертизу трансформатору на відповідність машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
(висновок експертизи № 12.2-02-07-1982.19 від 18.12.2019). за результатами експертизи 
трансформатор сухий "IMEFY" з литою ізоляцією 1000 кВА відповідає вимогам законодавства



з питань охорони праці та промислової безпеки; експертне обстеження (висновки експертизи 
від 22.04.2020 № 12.2-09-07-0144.20. № 12.2-09-07-0145.20) та позачерговий технічний огляд 
(акти позачергового технічного огляду від 22.04.2020 № 0036.20, № 0037.20) проведені ДП 
"Криворізький ЕТЦ";________________________________________________________________
- трансформатор сухий з литою ізоляцією DGH2500/7.2. зав. № 11000061118, рік виготовлення - 
2009, фірма виробник HELMKE, країна виробник Німеччина; ДП "Криворізький ЕТЦ" провело 
експертизу трансформатору на відповідність машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (висновок 
експертизи № 12.2-02-07-1983.19 від 18.12.2019). за результатами експертизи трансформатор 
сухий з литою ізоляцією DGH2500/7.2 відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; експертне обстеження (висновок експертизи від 22.04.2020 
№ 12.2-09-07-0146.20) та позачерговий технічний огляд (акт позачергового технічного огляду 
від 22.04.2020 № 0038.20) проведені ДП "Криворізький ЕТЦ";_____________________________
- трансформатор сухий з литою ізоляцією DGH400/12, зав. № 11000078150. рік виготовлення - 
2012. фірма виробник HELMKE, країна виробник Німеччина; ДП "Криворізький ЕТЦ" провело 
експертизу трансформатору на відповідність машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (висновок 
експертизи № 12.2-02-07-1984.19 від 18.12.2019). за результатами експертизи трансформатор 
сухий з литою ізоляцією DGH400/12 відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки; експертне обстеження (висновок експертизи від 22.04.2020 № 12.2-09- 
07-0147.20) та позачерговий технічний огляд (акт позачергового технічного огляду від
22.04.2020 № 0039.20) проведені ДП "Криворізький ЕТЦ":________________________________
- установка для випробування масла УИМ-90М, зав. № 685. рік виготовлення - 2007. виробник 
ТОВ "Харківенергоприлад". країна виробник Україна;____________________________________
- апарат випробувальний газонаповнений HVTS-70/50. зав. № 1602, рік виготовлення - 2016, 
виробник ТОВ "Харківенергоприлад", країна виробник Україна; ДП "Криворізький ЕТЦ" 
провело експертизу апарату HVTS-70/50 на відповідність машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
(висновок експертизи № 12.2-02-07-0136.20 від 02.03.2020), за результатами експертизи апарат 
випробувальний газонаповнений HVTS-70/50 відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки_________________________________________________
______Випробування та вимірювання зазначеного вище обладнання проведено
електротехнічною лабораторією дільниці мереж та підстанцій ПрАТ "КРЦ" (Дозвіл 
№ 288.18.30. виданий Державною службою України з питань праці 06.09.2018. діє до
06.09.2023).________________________________________________________________________
______Експертне обстеження та позачерговий технічний огляд зазначеного обладнання
проведено ДП "Криворізький ЕТЦ" (Дозвіл № 232.18.30. виданий Державною службою України 
з питань праці 02.07.2018, діє з 02.07.2018 до 02.07.2023). За результатами експертного 
обстеження та позачергового технічного огляду електроустановки та електрообладнання
визнані придатними до експлуатації.___________________________________________________
На все устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатується, в наявності паспорти та 
керівництва з експлуатації._____________________________________________________;______

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 (костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні (на 12 міс.), 
каска захисна (на 24 міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (1 зміна),
куртка утеплена (на 36'міс.). штани утеплені (на 36 міс.).__________________________________
______При виконанні робіт з випробування електроустановок та електрообладнання працівники
підприємства використовують електрозахисні засоби (діелектричні рукавички, діелектричні 
боти, оперативні штанги, покажчики напруги понад 1000 В). Випробування електрозахисних 
засобів виконує електротехнічна лабораторія дільниці мереж та підстанцій ПрАТ "КРЦ"



(ведуться "Журнал обліку та реєстрації випробувань засобів захисту" та "Журнал обліку та
реєстрації випробувань засобів захисту з діелектричної резини").__________________________

засобів індивідуального захисту,

______ПрАТ "КРЦ" забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з
охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект НПАОП 
відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
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 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці. НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників. НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів. НПАОП 40.1-1.21- 
98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, та інші.

Зладнаний посібниками, плакатами, 
ьному доступі.

______Підприємство має кабінет з охорони праці.
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у ви

нормативно-правової та матеріально-технічної бази набчально-методичного забезпечення)

(підпис)
Завіновський І.С.

(ініціали та прізвище)

РЦ №  2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці гг? _____ 2(Ь€£{Ь.

№ _________ .

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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