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Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ
(для юридичної особи: найменування

« КРИВОР1ЖТЕПЛОМЕРЕЖА »__________________________
50000. Дніпропетровська область, м. Кривіш Ріг, провулок Дежньова, будинок 9._______
юридичиої особи, місцезнаходження.

________________________________код ЄДРНОУ 03342184._____________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ директор - Мітін Сергій Миколайович, телефон (056) 409-51-01_________
прізвище, ім'я га по батькові керівника,

телефакс (056 409-51-1 8 ), адреса електронної пошти : капсеїагіуа khts@ukr.net____________
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;

на об'єктах КІ ІТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» та па об'єктах замовника на території_
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Дніпропетровської області_______________________________________________________
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору обов'язкового страхування цивільно-правової
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами від 22.12,2017 № б/н.
(найменування страхової компанії,

укладений з ГІрАТ «УПКС» м, Київ, термін дії по 25.12.2018р.______________ ___________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці;
_________________________________не проводився__________________________________
(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, устаткування
підвищеної небезпеки:
Експлуатація технологічних транспортних засобів, а саме :
трактори маки: Т 40 - 5 од.. 1989р,в.виробник - Росія;_______________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

ЮМЗ 6 АКЛ - бод.. 1989-1993 р.в., виробник - Україна; МТЗ 8 0 - Іод.. 1989 р.в.. виробник устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

Білорусь; Причепи модель: 2ГІТС 4 - 5од.. 1986- 1989 р.в., виробник - Росія; екскаватори
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

одноковшеві модель: Е0 4321 -3 од.. 1985.1989, 1991 р.в., виробник - Україна; Е0 2621

12 од..

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

1486-1991 р.в., виробник

Україна; ЕО 3322

1 од,, 1989 р.в.. виробник - Росія; ЕО 2624

Іод,,

кількість робочих місць, у тому числі тих,

1991 р.в., виробник

Білорусь; ЕО 3323 -2од., 1997 р.в., виробник - Росія; Борекс 2628, 2202 -на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

2од.. 1993, 2013 р.в.. виробник - Україна; АТЕК 881- 2 од. 1997 р.в.. виробник - Україна; АТЕК
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

999- 1 од., 1997 р.в., виробник - Україна; бульдозер модель: ДЗ-162-3 - Іод., 1991 р.в,, виробник Україна; автонавантажувач модель: 4014Д - Іод., 1985 р.в.. виробник - Україна; станція________

компресорна пересувна, модель ПКСД -5,25 ДМ - Іод., 1993 р.в., виробник - Україна; агрегат
насосний модель АНД-100 на шасі причіпного візка - 2од.. 1997 р.в., виробник - Україна; агрегат
•зварювальний, модель АДД-4002 на шасі причіпного візка - 15од., 1996- 1997 р.в.. виробник
Україна._____________________________________________________________________________
Під час експлуатації технологічних транспортних засобів приймаються заходи щодо______
забезпеченні безпеки дорожнього руху, а саме виконання вимог зазначених у Законах України_
«Про дорожній рух», «Про транспорт», постанови КМУ № 1306 від 10.10.2001 року «Про правила
дорожнього руху», наказу МОЗ та МВС України № 65/80 від 31.01.2013 року « Про затвердження
Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів», щозмінно
перед виїздом на лінію трактористам - машиністам проводиться передрейсовий та після рейсовий
медичний огляд, інструктажі з охорони праці. Механіками здійснюється перевірка технічного
стану технологічних транспортних засобів як перед виїздом, так і після повернення в гараж.
Технологічні транспортні засоби щорічно проходять державний технічний огляд, а також згідно
встановленої періодичності проходять експертне обстеження.
Всі роботи, пов'язані з експлуатації технологічних транспортних засобів, виконуються з_____
дотриманням Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) та
відповідно до вимог технічної документації заводу виробника технологічних транспортних
засобів, а також інструкцій з охорони праці розроблених на підприємстві. ______________
✓

В транспортній службі та дільниці по ремонту трубопроводів та котельного обладнання № 1_
УП та КР чисельність трактористів складає - 9 чоловік, машиністів екскаваторів - 20 чоловік, які
керують технологічними транспортними засобами на підставі посвідчень тракториста-машнніс іа з
в ідповіднимн категоріями.____________________________________________________________
Працівники транспортної служби та працівники дільниці по ремонту трубопроводів т а ______
котельного обладнання № 1 УП та КР забезпечуються згідно норм спецодягом, взуттям.
засобами індивідуального захисту.
Працівники транспортної служби мають посвідчення відповідно до професій.____________
Наказом по підприємству № 207 від 12.03.2018 року призначені відповідальні особи за безпеку
руху, експлуатацію, обслуговування та ремонт колісних транспортних засобів, медичні огляди_
працівників транспортної служби.

______________________________________

На підприємстві наказом №611 від 12.12.2012р. створена служба охорони праці, до складу
якої входять кваліфіковані спеціалісти, що проходять періодичну перевірку знань в
ГМНЦ протокол № 83-17 від 29.03.201 7р.
- Відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною праці на
КПІМ «КРНВОРІЖТЕ1ІЛОМЕРЕЖА» начальник служби охорони праці - Пітіна Інна Петрівна,
призначена наказом від 02.01.2018р. № 10-к.
Для перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, правил будови
технічної експлуатації парових і водогрійних котлів, газового та іншого технологічного
обладнання. Правил пожежної і електробезпеки, а також «Правил підготовки теплових

господарств до опалювального сезону», «Правил технічної експлуатації теплових установок і
мереж», «Правил технічної експлуатації систем теплопостачання комунальної енергетики
України» та інших нормативних актів з ОГ1 згідно функціональних обов'язків та для перевірки
знань працівників, наказом но підприємству від 18,01.2018р. № 57 створена постійно діюча
комісія згідно в складі:
го л о в и к о м іс ії -

Єріна О.Ю. - головного інженера підприємства;

за с т у п н и к а го л о в и ч л ен ів к о м ісії:

Стеблини В.В. - начальника котельного господарства та теплових мереж;

- Пітіної І.Г1. - начальника служби охорони праці;

-1Іпганкової Н.1. - провідного інженера з охорони праці служби охорони праці;
-Пилипенко Л.І. - начальника вимірювальної хімлабораторії:
-Голева Г.П. - головного енергетика;
-Кнельца Я.Я. - начальника газової служби;
-Гусєва С.Г1. - начальника УПтаКР, заступника голови профкому ( за згодою );
-Лотаиюк С.В. - начальника юридичного відділу; уповноваженого з антикорупційної діяльності (
за згодою );
- представника профільної інспекції Держпраці. енергонагляду (за згодою).
Члени постійно діючої комісії пройшли навчання в ДП «Головний навчально-методичний
центр Держпраці» (протокол від 29.03.2017 р. № 83-17) з загального курсу охорони праці_____
та

відповідних Правил , а саме Закон України « Про охорону прані»; Правила пожежної безпекиі

в Україні (НАПБ А.01.001-2014); Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОГІ 0.00-1.62-

ПЬ
Інші відомості:
- Відповідальний за створення на КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» умов праці відповідно
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

до законодавства з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо
промислової безпеки; наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу

прав працівників у галузі охорони праці директор - Мітін Сергій Миколайович;_________
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захист) .

- Відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною праці на
пормаї ивно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

КПІМ «КРИВОРІЖТШЛОМЕРЕЖА» начальник служби охорони праці - Пітіна Інна Петрівна,
призначена наказом від 02.01.2018р. № 10-к.____________________________________________
На КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» розроблено та затверджено наступні акти з охорони
праці:_______________________________________________________________________________
- Положення про служб) охорони праці, затверджене наказом від 24.0І.2017р. № 66;___________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 24.01.2017р. № 69;_______

- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.______
затверджене наказом від 24.01.2017р. № 65:_____________________________________________
- Посадові інструкції для всіх посадових осіб, затверджені директором підприємства:___________

- Журнали реєстрації інструктажі» з питань охорони праці;_______________________________
- 1Ірограма

вступного

інструктажу, затверджена наказом від 03.01.2017р. № 1;_____________

Пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Головний навчальнометодичний центр Держгіраці» директор Мітін С.М. (посвідчення від 29.03.2017р. № 83-17-22),
начальник служби охорони праці

Пітіна 1.11(посвідчення віл 29.03.2017р. № 83-17-31).________

Начальник і рансиорі ііоіЧм \ '/і>6іі Єременко В. 1. пройшов навчання та підвищення кваліфікації
а саме: Транспортний навчальний центр підвищення кваліфікації та професійної компетенції
(ТНЦКПК) «Безпека дорожнього руху, охорона праці та пожежна безпека на підприємстві»
свідоцтво АЕ 04 17005 від 09.03.2017р.. ТНЦКПК « Контроль за технічним станом колісних_____
т ранспортних засобів » свідоц тво АЕ 04 17026 від 09,03.2017р.. «Головний навчально-методичнії и
центр Держпраці» - загальний курс з 011 НІІАОІІ 40,1 .-1.21-98 посвідчення № 83-17-8 протокол
від 29,03.2017р. № 83-17. ПП « КРІОЛ» допуск до роботи в електроустановках напругою до 1000
В., посвідчення № 00000062 від 31.01.2018 р . ____ _______________________________
Інженер з безпеки руху Іщеико Л. Т.: Транспортний навчальний центр підвищення кваліфікації
та іірофесійної компетенції (ТНЦКПК) «Безпека дорожнього руху, охорона праці та пожежна
безпека на підприємстві» свідоцтво АЕ № 04 17005 від 09.03.2017р.. «Головний навчально-_____
методичний центр Держпраці» - загальний курс з 011. НПАОГІ 0.00-1.62-12 посвідчення № 83-1 712 протокол від 29.03.2017р. № 83-17.__________________________________________ _____
Механік Фсдько М. М.: ТНЦКПК « Контроль за технічним станом колісних транспортних
засобів » свідоцтво АЕ 04 17023 віл 09.03.2017р.. ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ». НПАОП 0.00-1.62-12,
посвідчення про право виконання робіт з підвищеною небезпекою № 009969 видане 02.11.2016р.
протокол № 11/15. повіррна перевірка знань 09.02.2018 р. протокол № 37.____________________
Механік Кутков О. О.: ТНЦКПК « Конт роль за технічним станом колісних транспортних засобів
» свідоцтво АЕ 04 17025 від 09.03.2017р., ГОВ НКЦ «МОНОЛІТ», НПАОГІ 0.00-1.62-12.
посвідчення № 0001924 видане 31.04.2013р. протокол 164-К. повторна перевірка знань_______
30.05.2017 р. протокол № 92.___________________________________________________________
Механік Іваненко Л . В. : ТН1 Ц<11К « Контроль за технічним станом колісних транспортних
засобів » свідоцтво АЕ 04 17022 від 09.03.2017р., ГОВ «ЦТОР» НПАОГІ 0.00-1,62-12. посвідчення
№ 3528 видане 20.10.2016р. протокол № 322..___________________________________________
Механік Мурлнн А. В. : ТНЦКПК « Контроль за технічним станом колісних транспортних
засобів » свідоцтво АН 04 17024 від 09.03.2017р.. ГОВ 11КЦ «МОЇЮЛІТ», допуск до роботи в
електроустановках напругою до 1000 В., посвідчення № 002451 видане 18.04.2014р. ТОВ НКЦ.
повторна перевірка знань 18.04,2017 р.. «МОНОЛІТ», посвідчення про проходження спеціального
навчання (пожежно-технічного

мінімуму),

посвідчення видане 14,04.2014р. на підставі протоколу

за № 36/1. реєстраційний № 000842. повторна перевірка знань 17.04.2017 р. протокол № 3 0 . _
На підприємстві розроблений та затверджений перелік нормативно-правових актів з
охорони праці, які діють на підприємстві (Наказ № 722 від 30.10.2017р.). В структурних
підрозділах створені

куточки з

аі ітаційіюю інформацією про безпечне виконання робіт.

Працівники підприємства мають доступ до норманівно-правових актів, діючих на підприємстві.

На КПТМ «Криворіжтспломсрежа» з працівниками проводяться інструктажі з охорони праці
( вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий), зареєстровані у відповідних

журналах.
Посадові особи КПТМ «Криворіжтепломережа» проходять попереднє (під час прийняття па
роботу ) та періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в учбових цен трах.
Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, взуттям, засобами індивідуального
захисту, згідно додатку №16 Колективного договору підприємства.
Робота з охорони праці на підприємстві проводиться згідно Закону України «Про охорону праці»

С.М, М ітін__
(підпис)

(ініціали та прізвище)

20? & .
ОИ
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господаркування у територіальному орган
2 0 - ^ р .
№
Держпраці від ^
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, устаткування 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.”

