
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Комунальне підприємство «Сансервіс»_____________________
__________________________________ Криворізької міської ради___________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи
50007, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників,______

місцезнаходження,
___________________________будинок 15, приміщення 15______________________________

___________________________код ЄДРПОУ: 30644336___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________Директор Хворост Ілля Анатолійович_______________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

________________ телефон/факс (0564) 94 74 94, sanservis.kr@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;
50066, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, селище Мирівське, вул. Двінська.. 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
будинок 7,_ вул. Брестська______________________________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:_____договір не складався_____

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ 29.05.2020_____
(дата проведення аудиту)

_________________________________ ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»__________________________

Я, Хворост Ілля Анатолійович____________________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій
і мереж, технологічне електрообладнання), а саме;________________________________________

та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,
- розподільна установка 6/0,4 кВ, підстанція трансформаторна комплектна 

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
КТПУ 1К-1000/6/0,4 У1, рік виготовлення 2014, країна виробник -  Україна;____________

- силовий трансформатор ТМ-1000, п/ст КТПУ-1К-1000/6/0,4 У1, рік виготовлення 2014, 
країна виробник -  Україна;__________________________________________________________
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силова кабельна лінія 6 кВ: п/ст 3-3/35 фідер № 26 - п/с КТПУ-1К-1000/6/0,4 У1 (модульне
містечко), рік виготовлення 2014, країна виробник -  Україна._____________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
____________________________ одне робоче місце, у тому числі,____________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
________ одне робоче місце на якому існує підвищений ризик виникнення травм____________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
__________________________9 будівель, 5 споруд, 1 приміщення__________________________

будівель і споруд (приміщень),

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Хворост І.А. пройшов навчання законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці,надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки у ДП «НКК «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2017 № 532).

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

Відповідно до п. 1.4 НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці на підприємстві створена і діє служба охорони праці, функції якої виконує інженер з
охорони праці Настусенко Н.М. (наказ від 03.01.2018 № 30)___________________________

наявністю служби охорони праці,
Згідно з вимогами п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», наказом від 03.01.2018 № 18 
створено постійно-діючу комісію для перевірки знань працівників з питань охорони праці у 
складі: голова комісії -  директор Хворост І.А.; члени комісії: заступник директора 
Злоян В.В., інженер з охорони праці Настусенко Н.М., голова профспілкового комітету
Безкровна О.М._____________________________________________________________________

Працівники КП «Сансервіс» КМР, згідно з п. 3.1 НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
пройшли навчання та перевірку знань нормативно-правових актів з питань охорони праці.

Заступник директора Злоян В.В. пройшов навчання:_________________________________
- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НКК 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2017 № 532).________

Інженер з охорони праці Настусенко Н.М. пройшла навчання:______________________
- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НКК 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Криворізького гірничопромислового управління Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 03.10.2018 № 619);___________________________________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
охорона праці, пожежна безпека (витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії при 
ДП «НКК «КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» по випуску 
закінчивших навчання з питань електробезпеки від 14.11.2018 № 745, має ІУгрупу з 
електробезпеки до 1000 В);____________________________________________________________
- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «НКК 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань Правил, створеної на. підставі наказу ДП «НКК «КРИВБАСБУД» 
від 03.01.2018 № 4-н (витяг з протоколу засідання комісії від 20.12.2018 № 840).____________



Енергетик Нахалов В.С. пройшов навчання:
- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НКК 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 10.04.2019 № 207);____________________________________________________
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(витяг з протоколу засідання кваліфікаційної комісії при ДП «НКК «КРИВБАСБУД» ДПАТ 
«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» по випуску закінчивших навчання з питань 
електробезпеки від 14.11.2019 № 783/1, має V групу з електробезпеки до і понад 1000 В);__
- «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» в ДП «НКК 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
створеної на підставі наказу ДП «НКК «КРИВБАСБУД» від 02.01.2019 № 950 (витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань від 23.12.2019 № 950).____________________

Голова профспілкового комітету Безкровна О.М. пройшла навчання та перевірку 
знань:________________________________________________________________________________
- Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках, електробезпеки, пожежної безпеки в ДП «НКК 
«КРИВБАСБУД» ДПАТ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «УКРБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.12.2017 № 532).________

Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб КП «Сансервіс» КМР відповідає 
заявленому виду діяльності. Енергетик Нахалов В.С. закінчив Криворізький гірничорудний 
інститут за спеціальністю «Електрофікація та автоматизація гірничих робіт» та здобув 
кваліфікацію гірничого інженера-електрика (диплом від 27.06.1989 серії ТВ № 830813).

На вимоги розділу 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних 
службовців» Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної 
діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого 
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336, на 
підприємстві розроблена та затверджена наказом від 31.10.2018 № 293 посадова інструкція
енергетика.___________________________________________________________________________

Згідно з затвердженим переліком інструкцій з охорони праці, які діють на підприємстві, 
за наказом від 08.04.2020 № 133 розроблена, затверджена та введена в дію інструкція з 
охорони праці № 7 під час виконання електромонтажних робіт у діючих електроустановках 
понад 1000 В, що відповідає пп. 1, 2 розд. IV НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з охорони праці».__________________________________________________________

Згідно з пп. 1, 3 розд. V НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці», реєстрація та видача інструкцій з охорони праці здійснюється службою
охорони праці підприємства з записами у відповідних журналах._________________________

Відповідно до НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою», 
керівником підприємства затверджено Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для 
виконання яких потрібно спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони
праці._________________________________________________________________________________

Згідно з вимогами п. 1.3.1 розд. 1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», наказом від 08.11.2018 № 300 енергетика Нахалова В.С. 
призначено відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
підприємства, який має електротехнічну підготовку і пройшов перевірку знань у
встановленому порядку._______________________________________________________________

Згідно з вимогами п. 3.2 розд. 3 НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, наказом від 03.04.2020 № 129 енергетика Нахалова В.С.



призначено особою, якій надається право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в
електроустановках напругою понад 1000 В._____________________________________________

Відповідно до п. 2.1.4 розд. 2 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», на підприємстві, з урахуванням специфіки виробництва, 
наказом від 08.04.2020 № 134 затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою з 
обслуговування діючої електроустановки напругою понад 1000 В, для виконання яких
потрібно оформлювати наряд-допуск.__________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства, згідно з п.п. 4.3, 4.4 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні 
вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників», мають 
облаштовані санітарно-побутові приміщення, в склад яких входять: кімнати для
переодягання, санвузли, душові приміщення, кімнати для приймання їжі і таке інше._____

Зазначене устатковання напругою понад 1000 В укомплектовано експлуатаційними 
документами, які у сукупності з іншими документами визначають правила експлуатації 
виробу і відображають відомості, котрі засвідчують гарантовані виробником значення 
основних параметрів і характеристик, гарантії і дані по його експлуатації протягом 
встановленого терміну служби.

Відповідно до Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження 
(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687, з метою 
визначення: технічного стану; можливості, умов та строку подальшої експлуатації; 
проведення ремонту, реконструкції, модернізації чи виведення електроустановки з 
експлуатації, даному електроустаткованню проведено експертне обстеження і за 
результатами видано висновки експертизи від 05.05.2020 №№ 12.2-09-07-0151.20,
12.2-09-07-0152.20, 12.2-09-07-0153.20._________________________________________________

експлуатаційної документації,

Відповідно до п. 1 розд. ІІ НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці», працівники КП «Сансервіс» КМР забезпечені спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.____________________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з охорони праці та 
промислової безпеки, які регламентують експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки, 
що відповідає п. 2.9 розд. 2 НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».____________

На вимоги ст. 17 Закону України «Про охорону праці», наказом від 02.03.2020 № 99/1, 
працівникам КП «Сансервіс» КМР, які зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими 
або небезпечними умовами праці, визначено проведення періодичного медичного огляду в
ІІІ кварталі 2020 рік.__________________________________________________________________

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», на підприємстві розроблені 
та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, 
гігієни праці та виробничого середовища., підвищення існуючого рівня охорони праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій по КП
«Сансервіс» КМР на 2020 рік._________________________________________________________

Колективний договір між роботодавцем та профспілковим комітетом 
КП «Сансервіс» КМР на 2019-2020 роки прийнято на конференції трудового колективу 
27.12.2018. Зміни та доповнення до Колективного договору схвалені на конференціях 
трудового колективу КП «Сансервіс» КМР і зареєстровані виконкомом Саксаганської 
районної у місті ради від 10.04.2019 реєстраційний № 20, від 29.05.2019 реєстраційний № 26,
від 20.11.2019 реєстраційний № 5.____________________________________________________

В КП «Сансервіс» КМР створений куточок з охорони праці, який 
укомплектовано бібліотечним фондом, плакатами, посібниками, схемами, наглядною

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B1


агітацією, нормативно-правовими актами з охорони праці. Розміщені зразки засобів 
індивідуального захисту, знаки безпеки, що застосовуються на підприємстві, забезпечено 
вільний доступ працівників протягом робочого часу. 

н о р м а т и в но - п р а в о в о їт а матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Хворост І.А.

\fs53»  2 +.-
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /< *? 2 0 ^ ф . № _______.

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.".


