
Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

J^- Т З Л -■ tfrДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості ПРО роботодавця ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЖГАЗ»
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, пр.Металургів,!______________________
місцезнаходження,

____________________________ код ЄДРПОУ 03341397_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ

_________________ Голова правління Колесник Віталій Васильович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника

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;

______________(056)409-67-97, e-mail: kancelyar@krgas.com.ua_______________
телефаксу, адреса електронної пошти;

на території м.Кривого Рогу та Криворізького району. Дніпропетровської області 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди__________відсітній_____________

(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, 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, устатковання
підвищеної небезпеки_________________________________________________________________

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

Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом.а саме:_____ ____________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

- балон з газом вуглеводневим скрапленим паливним відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001 для
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

комунально -  побутового вживання у кількості 1 од;_______________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

Балон з газом зберігається на відкритому повітрі, захищений від атмосферних опадів і сонячних
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

mailto:kancelyar@krgas.com.ua


променів. Стіна примикання клітки з балонами, негорюча, глуха, виробнича будівля. Для________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

запобігання падіння балон встановлений у вертикальному положенні у обладнане гніздо, кліті з
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 

огороджувальним бар’єром. Вентиляція місця зберігання балону природна, відповідно до вимог 
санітарних норм проектування виробничих приміщень. Розмір кліті 1,7* 1,6*0,5 м. Скраплений газ 
поставляється ТОВ «Дніпрорегіонгаз» згідно договору №47/16-К&30-16-8159 від 19.09.2016._______
- балон з ацетиленом розчиненим марки Б сорт 2 відповідає вимогам ГОСТ 5457-75 у кількості 28од;
- балон з киснем газоподібним технічним відповідає вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 у кількості 
28од;
Для зберігання балонів з ацетиленом і киснем використовується окремо розташована металева клітка 
з дахом та розділена на дві секпії вілповілно для ацетилену та кисню, міскістю 28 балонів ацетилену і 
28 балонів кисню. Для запобігання падіння балони встановлені у вертикальному положенні у 
обладнані гнізда. Вентиляція місця зберігання балонів природна, відповідно до вимог санітарних 
норм проектування виробничих приміщень. Розмір кліті 2,5*6*4,4м. Кисень і ацетилен 
поставляються ПАТ «Лінде Газ Україна» згідно договору №5742/13AKgl226-18 від 
21.02.2018___________________________________________________________________________
- балон з пропан-бутаном скрапленим відповідає вимогам ДСТУ 4817:2007 у кількості Іод._____
Балон з діоксидом вуглецю зберігається на відкритому повітрі, захищений від атмосферних опадів і 
сонячних променів. Розмір кліті 1*1,6*0,4м. Діоксид вуглецю поставляється ПАТ «Лінде Газ 
Україна» згідно договору №5742/13AKgl226-18 від 21.02.2018________________________________
- балон з гелієм стисненим марки А відповідає ТУ 51-940 у кількості Іод.______________________
Балон зберігаться в приміщенні, захищений від потрапляння прямих сонячних променів і опадів.__
Гелій стиснений поставляється ТОВ «Гало газ» згідно договору №84&10-16-8853 від 28.09.2016.___

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

У власності ПАТ «Криворіжгаз» знаходяться 30 (тридцять) будівель і споруд, що знаходяться за 
адресами: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська.1. пр. Металургів,!; вул. Тупікова.1; вул. Щепкина.1; вул. 
Бірюзова,9;.вул. Дубки.96а, с. Лозуватка, вул. Миру,!а, с.Новий шлях, вул.Меліоративна,20а.
Криворізький р-н.______________________________________________________________________

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).___________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 01.9Но-153-_

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
0418 від 10.04.2018)._________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
Голова комісії -  директор технічний ПАТ «Криворіжгаз» Пономаренко А.О., пройшов навчання _
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
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).

Наказом по товариству від 01.12.2017 № 01.9Но-613-1217:
Відповідальною особою по нагляду за технічним станом та безпечною експлуатацією посудин, що 
працюють під тиском, призначено головного зварника-начальника випробувальної лабораторії 
Волкова С.І., який пройшов перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Голови 
правління ПАТ «Криворіжгаз» № 672 від 15.09.2016 (протокол №1 від 16.01.2018).
Відповідальними особами за справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 

тиском, в структурних підрозділах товариства призначено:
- Матвієнка О.В. -  старшого майстра групи експлуатації мереж дільниці № 1 служби експлуатації 
систем газопостачання управління експлуатації, який пройшов перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Голови правління ПАТ «Криворіжгаз» № 672 від 15.09.2016 (протокол №1 від 
16.01.2018);
- Камінського Є.М. -  старшого майстра групи експлуатації мереж дільниці № 2 служби експлуатації 
систем газопостачання управління експлуатації, який пройшов перевірку знань комісією, створеною 
на підставі наказу Голови правління ПАТ «Криворіжгаз» № 672 від 15.09.2016 (протокол №1 від 
16.01.2018);
- Жеглова І.В. -  начальника служби автотранспорту, який пройшов перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Голови правління ПАТ «Криворіжгаз» № 672 від 15.09.2016 (протокол 
№6 від 09.02.2018);
- Федотова К.О. -  начальника аварійно-диспетчерської служби, який пройшов перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Голови правління ПАТ «Криворіжгаз» № 01.9Но-153-0418 
від 10.04.2018 (протокол №133-1 від 11.04.2018);



- Задорожню О.П. -  головного метролога управлінь метрології, яка пройшла перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Голови правління ПАТ «Криворіжгаз» № 672 від 15.09.2016 
(протокол №1 від 16.01.2018).

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).

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.

Наказом по товариству від 29.10.2015 № 800 розроблена та введена в дію інструкція з охорони праці 
№ 43 «При транспортуванні, навантаженні, розвантаженні та зберіганні балонів з газами».

Наказом по товариству від 16.08.2016 № 578 створено комісію по прийманню та перевірці спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, які надходять на підприємство, на 
відповідність вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог чинного 
законодавства та документів з експлуатації виробників.
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».

У товаристві затверджені та введені в дію нормативні акти з охорони праці:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

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.

В.В.Колесник 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / 2^  , 20^/р. № ______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


