
Центр надання дміяістрагивних послуг ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

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

« КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА »____________________________________________________
50000, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Дежньова. будинок 9._________

юридичної особи, місцезнаходження,
________________________________код ЄДРПОУ 03342184,____________________________

код згідно з ЄДРПОУ.
__________ директор - Мітін Сергій Миколайович, телефон (056) 409-51-01____________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
телефакс (056 409-51-18 ), 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 КПТМ «КРИВОРІЖТЕПЛОМЕРЕЖА» та на 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 не укладено____________________________________
(найменування страхової компанії, 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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_____________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);__________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

3. Земляні роботи, що виконую ться  на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

комунікацій чи під водою;__________________________________________________________ _
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик

4. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим та інертним газом,__________________________
виникнення травм,будівель і споруд (приміщень), виробничих об єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:khts@ukr.net


Всі роботи на висоті, земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій чи під водою, роботи в траншеях, котлованах, теплових 

колодязях, камерах та замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) 

виконую ться  з дотриманням «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» (НГІАОГІ 

0.00-1.15-07 ), « Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт»

(11ПАОП 0.00-5.11-85), Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві 

ЩБН А.3.2-2-2009),

Під час виконання робіт на висоті, земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 

метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, роботи в траншеях, 

котлованах, теплових колодязях, камерах та замкнутому просторі ('ємностях, боксах, топках, 

трубопроводах) застосовуються приставні драбини та помости, а також пояси запобіжні з 

наплічними та ножними лямками 2 1ІЛ, які проходять періодичні випробування в ДП 

«Кривбасстандартметрологія» з видачею відповідних актів.________________________________

Перед проведенням даних робіт проводиться цільовий інструктаж та виписується наряд- 

допуск на виконання робіт на висоті. Розроблена та затверджена інструкція з охорони праці при 

виконанні робіт на висоті. До виконання робіт та керівництва роботами на висоті залучаються 

працівники підприємства, які в установленому порядку пройшли навчання в навчальному 

комбінаті ПП «КРІОЛ» ( протокол № 95,96,97,98 від 22.03.17р. № 99,100,101,102,103 від 23.03.17р. 

та мають відповідний допуск на виконання робіт на висоті, земляних робіт, що виконуються на 

глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, роботи в 

траншеях, котлованах, теплових колодязях, камерах та замкнутому просторі (ємностях, боксах. 

топках, трубопроводах) згідно наказу від 20.04.2017р. № 287, та № 515 від 28.08.2017р. а саме:

ізолювальник з термоізоляції, монтажник устаткування котельних установок,_________________

монтажник зовнішніх трубопроводів, слюсар аварійно-відновлювальних робіт, слюсар з 

обслуговування теплових мереж, слюсар з ремонту устаткування котельних, електрогазозварник.

В цілому по підприємству відповідає за безпечне виконання робіт на висоті - головний 

інженер Єрін О.Ю., за безпечне виконання земляних робіт, що виконуються на глибині понад 2 

метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою, роботи в траншеях, 

котлованах, теплових колодязях, камерах та замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 

трубопроводах) -  начальник котельного господарства та теплових мереж -  Стеблина В,В. В 

структурних гіідрозділах-головні інженери районів: Спінчевський Д.О., Аврамчук 

К.П., Под'ячевАМ,. Кошманов Д.В.. Погрібний С.В., Коржов О.А., Русанов В.С. по дільниці по 

ремонту котлів УП та КРГУгіравлінпя поточних та капітальних ремонтів) -  майстер Безщасний 

А.С.. по дільниці по ремонту трубопроводів і котельного обладнання №1 -  майстер Ііценко В.В., 

но дільниці по ремонту трубопроводів і котельного обладнання №2 -  Начальник дільниці Каракай 

11.В., по ремонтно -  будівельній дільниці УП та КР - майстер Журман О.В., по АДС (аварійно - 

диспетчерській службі) -  старший диспетчер Блонський В.І (наказ №287 від 

20.04.2017р). пройшли навчання в навчальному комбінаті ПП «КРІОЛ» ( протокол № 94 від



72.03.17p). Щоденно, перед початком робіт, відповідальні особи проводять огляд спеціальних 

страхувальних засобів, що використовуються з занесенням результатів в журнал обліку та 

зберігання засобів захисту. При роботі на висоті використовують пояса запобіжні безлямкові зі 

стропом з металевого канату 5 ГІБ. які проходять періодичні випробування в ДГ1 

«Кривбасстандартметрологія» з видачею відповідних актів.

Перед виконанням робіт в траншеях, котлованах, теплових колодязях, камерах та 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) для визначення наявності 

токсичних та горючих газів застосовуються переносні газоаналізатори ВХ-616. які проходять 

повірку в ДП «Кривбасстандартметрологія» з видачею відповідних свідоцтв.

Перед виконанням земляних робіт, що виконую ться  на глибині понад 2 метри або в зоні 

розташування підземних комунікацій проводяться узгодження з міськими організаціями, чиї 

комунікації можуть бути в зоні проведення робіт.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці: під час виконання

земляних робіт, інструкція з охорони праці при виконанні робіт в камерах, колодязях та інших 

закритих прос торах . інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті, інструкція з 

охорони праці при зберіганні, транспортуванні та експлуатації балонів з газами.

На підприємстві виконуються роботи по зберіганню балонів із стисненим, зрідженим та 

інертним газом. Укладено договори з ТО В «ДІІІПРОГІРОМСІНТЕЗ» № 14/248-18 від 02.01.201 8 р. 

та №13/247-18 від 02,01,2018р. на поставку пропану та ацетилену до яких додаються паспорта 

якості та сертифікати відповідності ацетилену, пропану, кисню, вуглекислоти._____________

Балони зберігаються згідно вимог Правил безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00- 

] ,76-15). Правил будови та безпечної експдуатаїцї посудин, що працюють під тиском ( НПАОП 

0.00-1.59-87) в спеціальних клітинах, де проводяться заміри опору блискавковідводів та контурів 

заземлення ( протоколи №308 від 20.09. 2017р. та № 313 від 20.09.2017р.) Балони захищені від 

атмосферних опадів та сонячних променів. На підприємстві наказом №10 від 04.01,2018р. 

призначено відповідальною особою за зберігання балонів зі стисненим газом провідного інженера 

з підготовки виробництва Павлючкова 1.С.. який пройшов навчання в Міжгалузевому учбово- 

атестаційному центрі Інституту електрогазозварювання ім. Є.О. Патона та перевірку знань з 

Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87). 

Закон України « Про охорону праці»: Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А,01.001-2014):

1 Іравнла безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40,1-1,21-98). Правила 

безпеки систем газопостачання ( НПАОП 0.00-1.76-15).

Інші відомості:

- Відповідальний за створення на КПТМ «КРН1ЮР1Ж ТЕЗ 1ЛОМГРГЖА» 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 прані, інструкцій про проведення навчання та інструктажу

прав працівників у галузі охорони праці директор Мі гін Сергій Миколайович;__________
з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захист) .



На підприємстві наказом №61 1 від 12.12.2012р. створена служба охорони праці, до складу
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

якої входять кваліфіковані спеціалісти, що проходять періодичну перевірку знань

в ГМНЦ протокол № 83-17 від 29.03.2017р.__________________________________________

- Відповідальний за охорону праці та фупкціопування системи управління охороною праці на 

КГІТМ «КРИВОРІЖТЕГиіОМЕРЕЖЛ» начальник служби охорони праці -ГІітіна Інші Петрівна, 
призначена наказом від 02.01.2018р. № 10-к.

На КНТМ «Кріпюріжтснломережа» розроблено та затверджено наступні акти з охорони праїц:

- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 24.01.20І7р. № 66;

- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 24.01.2017р. № 69:

- Положення про порядок проведения 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 інструктажів з питань охорони прані:

- Програма вступного інструктажу.

Пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Головний навчально- 

методичний центр Держгіраці» директор Мітін С.М. (посвідчення від 29.03.2017р. № 83-17-22). 

начальник служби охорони праці -  ГІітіна І.П. (посвідчення від 29.03.2017р. № 83-17-31 ).

Для перевірки знань посадових осіб і спеціалістів з питань охорони праці, правил будови 

технічної експлуатації парових і водогрійних котлів, газового та іншого технологічного 

обладнання. 1 Іравил 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 ОГІ згідно функціональних обов’язків та для перевірки 

знань працівників, наказам по під при єм ству від 18.01.2018р. № 57 створена постійно .діюча 

комісія згідно в складі:

го л о в и  к о м іс ії - Єріна О.ІО. - головного інженера підприємства;

з а с т у п н и к а  г о л о в и  - Стеблини В.В. - начальника котельного господарства та теплових мереж; 

членів комісії: - Пітіної І.П. - начальника служби охорони праці;

-1 Іиган кової 11,1. - провідного інженера з охорони праці служби охорони праці;

-Пилипенко Л.І. - начальника вимірювальної хімлабораторії;

-Голева Г.П. - головного енергетика:

-Кпельца Я.Я. - нача паніка газової служби:

Тсссва С.ГІ. - начальника УПгаКР. заступника голови профкому ( за згодою );

-Лотанюк 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 праці»: Правила пожежної 

безпеки в Україні (НАГІБ А.01.001-2014): Правила безпечної експлуатації електроустановок 

споживачів (НПАОП 40.1-1,21-98), Правила безпеки систем газопостачання ( НПАОГІ 0.00-1.76- 

15). Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ( НПАОП 0.00-5.1 1 - 

85). Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07). Правила 

охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями ( НПЛОГІ 0.00-1.71-13). Правил 

будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПАОП 0.00-1.59-87)

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 агітаційною інформацією про безпечне виконання робі т. 

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

На КПТМ «Криворіжтепломережа» 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 на 

роботу) та періодичне навчання і перевірку знань з питань охорони праці в учбових центрах.

Працівники підприємства забезпечуються спецодягом, взуттям, засобами індивідуальноїч> 

захисту, згідно додатку №16 Колективного договору підприємства.

Робоча з охорони праці на підприємс тві проводиться згідно Закону України «Про охорону прац[»

С.М. Мітін______
(ініціали та прізвище)

0 4 .  20/^р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господашовання у територіальному органі 

Держпраці від у /"  2 (МДЬ. № -ЛРтС

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. ”

(підіте)


