
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ_____________
«КРИВОРІЖГАЗ»_________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 1, ЄДРПОУ 03341397

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Т.в.о Голови правління -  Пономаренко Анатолій Олексійович________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(056)-409-67-97, kancelyar@krgas.com.ua________________________________________________

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;

м. Кривий Ріг та Криворізький район
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
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету Міністрів № 1788 від 16.08.2002 року об'єкти 
підприємства не належать до ОПН, а тому оформленню реєстрації та страхуванню не
проводилось.______________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

________________________________________ 26.08.2020________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Пономаренко Анатолій Олексійович -  Т.в.о Голови правління АТ «Криворіжгаз»____________
(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:
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування механізмів машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання напругою понад 
1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, технологічне
електрообладнання)______________________________________________________________________

(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,
- трансформаторна, підстанція 6/0,4 кВ «ТП-30» інв. № 10003, 1957р., країна виробник- Україна;

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
- кабельна лінія 6 кВ «Ввід ТП-30» інв. № 30766, 1957 р., країна виробник- Україна

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

mailto:kancelyar@krgas.com.ua


Кількість робочих мість -  1046, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  467._______________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
У власності АТ «Криворіжгаз» знаходяться 30 (тридцять) будівель і споруд, що знаходяться за 
адресами:
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. 1;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, буд. 1;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Щепкіна, буд. 1;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, буд. 9;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 24;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Дубки, буд. 96а;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тупикова, буд. 1;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, буд. 70;
- Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Новий Шлях, вул. Меліоративна, буд. 20а;
- Дніпропетровська обл., Криворізький район, с. Лозуватка, пров. Миру, буд. 1;
Орендовані офісні та виробничі приміщення: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Стрельникова, буд. 15 (договір оренди №20AKg16166-18 від 10.12.2018 р. із ТОВ «Авто 

Кривбас Сервіс»).
будівель, і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Т.в.о. Голови правління АТ «Криворіжгаз» - Пономаренко Анатолій Олексійович, директор 
технічний -  Рибка Борис Олександрович, головний енергетик -  Бєлов Сергій В'ячеславович, 
пройшли навчання вимог Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з 
охорони праці) у ДП «ГНМТТ Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на. підставі 
наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65 (витяг з протоколу № ОП9-20 від 04.02.2020);
Наказом по підприємству від 18.12.2019 № 02.3.3Но-900-1219 відповідальною особою за 
електрогосподарство призначено головного енергетика Бєлова Сергія В'ячеславовича, який 
пройшов навчання в КП «НВЦ» ДОР: ПБЕЕС (V група до та понад 1000 В) (витяг з протоколу 
№ 278 від 11.12.2018 р.); ПТЕЕС (V група до та понад 1000 В) (витяг з протоколу № 279 від
14.12.2018 р.), чергова перевірка знань проведена комісією АТ «Криворіжгаз» утвореною 
наказом від 27.09.2019 р. № 01.9.Но-716-0919 (витяг з протоколу № 12 від 11.12.2019 р.)._______

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

Згідно з вимогами ст.13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві функціонує 
система управління охороною праці. Організаційною структурою на підприємстві передбачено 
структурний підрозділ -  служба охорони праці та цивільного захисту, наказом по підприємству 
від 20.07.2020 № 314-К начальником служби охорони праці та цивільного захисту призначено 
Озерян Валентину Григорівну, яка пройшла, перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (Загальний курс з охорони праці) у ДП «ГНМТТ Держпраці» і перевірку знань комісією, 
створеною на, підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 № 65 (витяг з протоколу № ОП9 -20 від 
04.02.2020);
На підприємстві наказом від 28.08.2020 № 01.9Но-472-0820 створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці працівників Товариства, у тому числі під час 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації: голова комісії -  директор 
технічний Рибка Борис Олександрович, члени комісії: Жих К.О., Озерян В.Г., Пікалова О.М.

наявністю служби охорони праці,
Також на підприємстві переглянуті та затверджені:
- положення про службу охорони праці та цивільного захисту, затверджене 17.11.2019;
- Положення «Система управління охороною праці АТ «Криворіжгаз» (затверджена наказом від
15.11.2019 № 01.9Но-828-1119);
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(затверджене наказом від 15.11.2019 № 01.9Но-828-1119);____________________________________



- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту (затверджене наказом від 15.11.2019 № 01.9Но - 
828-1119):
- Положення про організацію оперативного контролю за станом охорони праці в підрозділах АТ 
«Криворіжгаз» (затверджене наказом від 15.11.2019 № 01.9Но-828-1119):
- програма вступного інструктажу з питань охорони праці (затверджена наказом від 15.11.2019 
№ 01.9Но-828-1119):
- програми навчання з питань охорони праці за професіями згідно згідно штатного розпису 
(затверджені наказом від 15.11.2019 № 01.9Но-828-1119):
- програми стажування за професіями згідно штатного розпису (затверджені наказом від
15.11.2019 № 01.9Но-828-1119):
- перелік інструкцій з охорони праці АТ «Криворіжгаз» (затверджений наказом від 1G.G1.2G2G 
№ 01.9Но-14-0120).______________________________________________________________________________

Організовано і проведено навчання з охорони праці робітників, що експлуатують заявлене 
обладнання.
Електромонтер з обслуговування електричного о бладнання Вишняков Сергій Михайлович 
пройшов навчання по професії технік-електрик в Криворізькому технікумі НМетАУ(диплом № 
НР 45176413), а також пройшов атестацію з питань технічної експлуатації електроустановок, 
пожежної безпеки та охорони праці в комісії АТ «Криворіжгаз» (протокол № 2 від 10.04.2020)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництва з 
експлуатації), організоване технічне обслуговування заявленого обладнання. Проведено 
експертне обстеження заявленого обладнання ДП «Криворізький ЕТЦ Держпраці», установка 
знаходиться в працездатному стані і може експлуатуватися в паспортному режимі (висновок 
експертизи № 12.2-G9-G7-0148.20 від 17.04.2020).
Електротехнічний персонал використовує інструмент ізольовними рукоятками, а також 
електроінструмент, які проходять випробування та мимірювання у встановлені терміни у ДП
«Кривбасстандартметрологія» на підставі відповідних договорів._____________________________

та експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, 
сигнальні жилети, захисні окуляри та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На 
кожного працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться журнал видачі і повернення 
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, журнал обліку та перевірки стану 
електрозахисних засобів (інструмент з ізольованими ручками до 1000В, покажчики напруги до 
та понад 1000В, діелектричні рукавички, діелектричні боти, калоші, килимки, оперативни
штанга, переносне заземлення)._____________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності Закон України «Про охорону праці»,
НПАОП G.GG-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.G3-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві»:
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 45.2-7.G2-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві»;
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під 
тиском»;__________________________________________________________________________________



НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; 
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»;
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з 
екранними пристроями»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» та інші. 
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.
Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
посібниками, що регулярно оновлюються.__________________________________________________ _

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

А.О. Пономаренко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці _______ .

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

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


