
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ "КРИВОРІЖ- 
ТЕПЛОМЕРЕЖА"__________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, будинок 9, код згідно з_____
ЄДРПОУ 03342184________________________________________________________________________

місцезнаходження код згідно з ЄДРПОУ

Директор Мітін Сергій Миколайович, (056) 409-51-01, факс (056)409-51-18_________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail:kancelariya kpts@ukr.net__________________________________________________________
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;

Роботи виконуються на території України
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 на КПТМ 
«Криворіжтепломережа» страхування не проводиться, так як не є об'єктом підвищеної небезпеки.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _____ 04.08.2020_____________
(дата проведення аудиту)

Я, ______Мітін Сергій Миколайович_______________________________________________
(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,

______ пересувна електролабораторія Р-07ВМ  в складі з установкою ВУ-50, №070719, рік
виготовлення -  2019, країна виробник -  Україна; установка для випробування масла УИМ-90, № 
220/103, дата виготовлення -  10.2019 рік, країна виробник -  Україна._________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

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

mailto:kpts@ukr.net


_______Кількість робочих місць з підвищеною небезпекою 5, у тому числі тих, на яких існує_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує

______ підвищений ризик виникнення травм 2___________________________________________________
підвищений ризик виникнення травм.

_________ Адреса підприємства: м. Кривий Ріг, провулок Дежньова. будинок 9_____________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Мітін Сергій Миколайович, головний інженер - Єрін Олександр 
Юхимович, начальник служби охорони праці - Пітіна Інна Петрівна пройшли навчання в ДП 
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАПІ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з загальних питань охорони праці, 
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки(протокол №ОП9-2Р від 04.02.2020 р). Директор - Мітін Сергій Миколайович пройшов 
навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАПІ» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з ПТЕЕС (витяг з 
протоколу №9/3-20 від 22,05.2020 р.);пройшов навчання в І1П «КРІОЛ» та перевірку знань комісією 
Держенергонагляду УДніпропетровській області з ПТЕЕС (протокол №250 від 07.07.2020 р.). 
Головний інженер - Срін Олександр Юхимович пройшов навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з ПТЕЕС (протокол №9-20 від 04.02.2020 р.): 
пройшов навчання в ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду з ПТЕЕС 
(протокол №250 від 07.07.2020 р.).
Начальник служби охорони праці - Пітіна Інна Петрівна пройшла навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧ НИЙ ТТЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та. перевірку знань комісією 
Головногоуправління Держпраці у Дніпропетровській області з ПТЕЕС (витяг з протоколу №9/20 від 
04.02.2020 р.). пройшла навчання в ПГ1 «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду з 
ПТЕЕС (протокол №250 від 07.07.2020 р.).
Наказом №215 по підприємству від 27.03.2019 р. відповідальним за безпечне 
проведеннявипробовувань та вимірювань на підприєсмстві призначено начальника електротехнічної 
лабораторії Власюка Олександра Петровича (група з електробезпеки V до і вище 1000В). а в разі 
його відсутності заступника начальника електротехнічної лабораторії Пархоменко Олександра 
Анатолійовича (група з електробезпеки V до і вище 1000В). які пройшли навчання в 1Ш «КРІОЛ» та 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області ПТЕЕС 
(витяг з протоколу №813/4.11-19 від 20.11.2019 р.). пройшли навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ТЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з загальних питань охорони праці, гігієни праці. 
наданії я домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 83 -17
від 29.03.2017 р.)._____________________________________________________________________________
Начальник електротехнічної лабораторії Власюк Олександра Петровича пройшов навчання в ПЗ 
«ТТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду у 
Дніпропетровській області ПТЕЕС (витяг з протоколу №818/1 від 21.08.2019 р.).
Заступник начальника електротехнічної лабораторії Пархоменко Олександра Анатолійовича 
пройшов навчання в ПІ І «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду у 
Дніпронетровській області ПТЕЕС (протокол №32 віл 06.02.2018 р.)._____________________________

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

Наказом №1 по підприємству від 27.07.1998 р. створена служба охорони праці, функції__________



ні і конус начальник служби охорони праці ГІітіна 1.ГІ.( група з електробезпеки V до та понад 1000 
В.) та інженер з охорони праці Цнганкова Н.1.( група з електробезпеки V до та понад 1000 В.).

Згідно п. 3.9 НГІАОГІ 0.00-4.12-05 та наказу директора №  47 від 11.01.2020 р. на підприємстві 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Г1ТЕЕС та ПБЕЕС працівників ЕТЛ 
КПТМ «Криворіжтепломережа», у складі:

голова комісії: Власюк Олександр Петрович - начальник ЕТЛ;_____________________________________
члени комісії: Пархоменко Олександр Анатолійович - заступник начальника ЕТЛ;________________
Піратовський Олександр Юрійович - начальник ЕРД:

__ Цнганкова Наталія Іванівна - провідний інженер з охорони праці.
Згідно статгі 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та відповідно до 

п. 2.9 НПАОП 0.00-6.03-93 затверджені  наступні нормативні акти з охорони праці, що діють на
підприємстві,  а саме:__________________________________________________________________________________

Положення про службу охорони праці:_________________________________________________________
-__ Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;
інструкції з охорони праці за професіями та з безпечного виконання робіт.
Положення про службу охорони праці КПТМ «Криворіжтепломережа» розроблено згідно з п. 1.2 

НПАОП 0.00-4.21-04 на основі «Типового положення про службу охорони праці» з урахуванням 
специфіки виробництва, видів діяльності,  чисельності працівників, умов праці та інших факторів.

Положення про порядок проведення навчання і перевір к и знань з питань охорони праці 
працівників КПТМ «Криворіжтепломережа» розроблено згідно з п. 3.2 НПАОП 0.00-4.12-05 на 
основі «Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з пнтань охорони 
праці» з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативних актів з охорони праці. 
Положення встановлює порядок навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці
працівників підприємства в процесі їхньої  трудової  діяльності._______________________________________

111 струкції з охорони праці розроблені згідно з І il  ІАОІІ 0.00-4.15-98. Інструкції містять обов'язкові  
для виконання працівниками КПТМ «Криворіжтепломережа» вимоги з охорони праці при виконанні 
і жм и робіт певного виду на робочих місцях, у виробничих приміщеннях,  на території  підприємства 
або в інших місцях, де з доручення роботодавця виконуються ці роботи,  трудові або службові
обов'язки._____________________________________________________________________________________________

Згідно статті 18 Закону України «Про о хор он у  праці» працівники КПГМ «Криворіжтепломережа».  
при прийнятті на роботу та періодично під час роботи проходять на підприємстві інструктажі з 
питань охорони праці, а саме: при прийнятті на роботу - вступний  інструктаж: під час роботи -
первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі.________________________________________

Записи про проведення інструктажів вносяться до журналу реєстрації  вступного інструктажу з 
питань охорони праці та до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці._____________________Z____________________________________________________________________________

Відповідно до д о відника кваліфікаційних хара ктеристик професій працівників, затвердженого 
і шказом Мін ici срства праці та соціальної полі гики України від 29.12.2004 №  336 у КПТМ 
«Криворіжтепломережа» розроблені та затверджені посадові інструкції працівників підприємства.

В і. іповідпо до вимог статті 17 Закону України «Про охорону праці» робітники ЕТЛ пройшли 
медичний (медичні довідки від 13.05.2019р.. від 06.05.2019р..  від 08.02.2019р.. від 15.02.2019р.. від 
24.04.2019р.). психіатричний (медичні  довідки від 14.12.2018р.. від 17.04.2018р.. від 19.12.2016р.. від 
20.12.2016р.. від 26.03.2016р.) та наркологічний огляд (сертифікати від 14.12.2018р.. від 16.04.2018р.. 
від 18.09.2018р.) у КЗ «Криворізька міська лікарня №  З» ДО Р» Центрального міського району та
визнані придатними до робіт за професією.___________________________________________________________

Робітники ЕТЛ КПТМ «Криворіжтепломережа» у відповідності до вимог ст. 5 Закону України 
«Про охорону праці» пройшли психофізіологічне обстеження у ДП «Криворізький експертно-



технічний  центр Д ер ж п р ац і»  та  Т О В  « С ім ей на  клініка  П М С »  й визнанні  придатним и  та  д о п у щ ен и м и
до виконання робіт підвищеної  небезпеки (висновки експертиз та протоколи № №  11-А9297/97580. 
11-А9297/97581. 11-А9298/97672.  11- А9298/97673 від 27.09.2018р..  № №  11-А8777/94876,  11- 
А8777/94877 від 18.04.2018р.. № №  106-1062/36349. 106-1062/36349 від 16.10.2018р.. М »  42- 
3911/18017. 42-3911/18018 від 25.03.2016р.).

Згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» у КПТМ «Криворіжтепломережа» в 
2017 році проведена атестація робочих місць (наказ №  647 від 10.10.2017р. про результати чергової
атестації робочих місць за умовами праці).____________________________________________________________

Посадові особи КПТМ «Криворіжтепломережа». які відповідальні за безпечне виконання робіт 
підвищеної  небезпеки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці стосовно робіт, 
що входять до їх функціональних обов'язків.________________________________________ __________________

наявністю служби охорони праці, інструкц ій  про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці,

КГ1ТМ «Криворіжтепломережа» мас в своєму складі атестовану електротехнічну лабораторію,  яка
виконує роботи підвищеної небезпеки: випробування устатковання напругою понад 1000 В__________
(електричне устатковання електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання)__________
на підставі Дозволу №  91.19,30 від 17.04.2019р.. виданого Державною службою України з питань____
праці.___________________________________________________________________________________________________

Для проведення робіт з підвищеною небезпекою на об 'єктах підприємства використовується 
пересувна електролабораторія Р-07ВМ в складі з установкою ВУ -50  . яка має наступну 
експлуатаційну документацію: «Електролабораторія Е Т Л - 10 Установка Р-07ВМ Настанова з 
експлуатації ТТНТ.441329.003НЕ»,  «Установка випробувальна ВУ-50 Паспорт Настанова з
експлуатаці ї ___ТТН Т.469466.00111Е». «Генератор ГПК-11 Настанова з експлуатації
ГТНТ.421206.00311Е». «Індукційно-акустичний приймач ІАГІ-06 Настанова з експлуатації». 
«Паспорт на конденсатор і м п у ль сн и й  ИКп 22-7 №370».  «Паспорт на конденсатор імпульсний ИКп 
22-7 №371».  «Інструкція з експлуатації  Бензиновий генератор Нуипсіаі ННУ7020Р».  «Рефлектометр 
портативний цифровий Рейс-105М1 Формуляр».  «Установка для випробування масла УИМ-90 
Керівництво з експлуатації  У И М .000.000.000 РЭ». ЕТЛ КПТМ «Криворіжтепломережа» забезпечена 
нормативно-правовою документацією, яка регламентує безпечну експлуатацію заявлених машин,  
механізмів, устатковання.______________________________________________________________________________

е кс п л у  атаці й н о ї до ку м е нта ції.

Згідно галузевих норм та колективного договору КПТМ «Криворіжтепломережа» електромонтери 
з випробувань та вимірювань забезпечені: костюм на 12 м і с .. черевики на 12міс.. рукавички на 1 міс, 
окуляри захисні відкриті до зносу, каска захисна до зносу, в зимку куртка утеплена на Збміс.

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 40.1- 1.07-01 
працівники ЕТЛ КПТМ «Криворіжтепломережа» забезпечені спецодягом,  спецвзуттям та іншими
засобами індивідуального захисту, у тому числі електрозахисними засобами._________

Згідно з п. 4.4.2 НПАОП 40.1-1.07-01 розпорядженням начальника ЕТЛ №  152 від 13.01.2020р. 
призначені відповідальні за стан електрозахисних засобів. Електрозахисні  засоби своєчасно 
випробуються ЕТЛ підприє мства. випробування яких регламентуються нормативними документами,  
а саме методиками,  свідоцтва про атестацію яких видані ДІЇ «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРО ЛОГ1Я":  
№  АМ 006.023-2017 від 24.04.2017р..  № №  АМ 006.033-2015.  АМ 006.032-2015.  АМ 006.036-2015.
А М 006.035-2015 від 16.04.2015р.

Пересувна електролабораторія Р -07ВМ  в складі з установкою ВУ-50П має в наявності: покажчик 
напруги УВН80-2М/1 -  1шт.. покажчик напруг и 10-35кВ У В Н35 -  1шт.. штанга оперативна ШО-ІО -  
і  шт. штанга оперативна Ш О -15 -  1 шт.. ру кавиці діелектричні безшовні  -  2 пари, боти діелектричні

1 пара, комплект попереджувальних плакатів («ВИЛАЗИТИ ТУТ»-1шт. .  «ПРАЦЮ ВАТИ ТУТ» - 
1шт.. «ВИПРОБУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНО ДЛЯ ЖИТТЯ»-1шт. .  «СТІЙ Н А П Р У Г А » -1 шт.. «НЕ



ВИЛАЗЬ У Б 'С » - 1 шт. «ЗАЗЕМЛЕНО»-1шт. .  «НЕ ВМИКАТИ РОБОТА НА ЛІНИ»-1шт. . «НЕ
ВМИКАТИ П Р А Ц Ю Ю Т Ь  ЛЮЛИ»-1 шт.. «РОБОТА ПІЛ Н А ПРУГОЮ  ПО ВТОРНО НЕ________
ВМИКАТИ»-!  шт.. знак «ОБЕРЕЖНО! ЕЛ ЕКТРИЧНА НАПРУГА»-1шт.) ,  каска захисна -  2шт..
покажчик напруги УПВ80-2М1 з ТФ -  Зшт., заземлення переносне ЗГІП-15 -  Зшт.____________________

Встановлено порядок зберігання, видачі та обліку засобів захисту із записом в журналі обліку та 
зберігання засобів захисту. _________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

На 11 ідприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00-4.21-04 
«Типове положення про службу охорони праці»: Н П АОІІ 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: «Порядок видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів. 
уста гковапня підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.201 1 р. №  1107): НПАОП 0.00-2.01- 
() 5 «11 ерс. і і к робі т з підві і у ієною небезпекою »: 11 ПАРІ  1 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з 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 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної  експлуатації  електроустановок 
споживачів»; ІІПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила 
улаштування електроустановок»:  «Правила технічної експлуатації  електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інш. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі  в кабінеті служби 

охорони праці._________________________________________________________ ______________________________

__11а підприємстві розроблені  та затверджені  програми проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці, розроблені  тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними
11 осіб пика ми. С необхідні нормативно правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за

методичного забезпечення)

С .М .М ІТ ІН
(ін іц іали  та прізвище)

осподарювання у територіальному 
органі Держпраці  /£  2020 р.

ту та друкованих видань,
ормативно-правової та матеріально-технічної оази навчально-

Декларація зареєстрована у журналі  обліку суб'єктів г



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.

Головне управління Держпраці! 
у Дніпропетровській області


