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ДЕКЛАРАЦІЯ
а " т
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця

Публічне акціонерне товариство «Київметробуд».______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження,

інд.01601 Україна, м. Київ вул. Прорізна 8. ЄДРПОУ 01387432._______________________________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

ПетренкоВолодимир Іванович.тел.(044')278-19-62.т.Ф (044) 279-38-84.теігоЬиб@ metrobud.kiev.ua.
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 місцях виконання робіт Замовника на території міста Кривий Ріг та Дніпропетровської
області
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 :
Страхова компанія ПрАТ «СК АСКО ДС». Договір страхування №297802 від 20.03.2018року.строк
дії Договору - закінчується в день здачі виконаних будівельно - монтажних робіт Замовнику, але
не пічні тне пня, передбаченого договором підряду, та/або не пізніше один рік з дня початку
страхування
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта
господарювання - ПАТ «Київметробуд» від 06 лютого 2018 р. № 80.2-04-304-4698.18
(дата проведення аудиту)

Я. Петренко Володимир Іванович.______ ____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи, або фізичної особи - підприємця)

цією дек л яр я ттір тл пілгтверлжую вілповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт_____
підвищеної небезпеки :
_________________________________ __ _____________________________
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, замкнутому просторі
( ємностях, боксах, топках, трубопроводах 1 ( п8. дод.б П орядку), земляні роботи , що
виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій ( п9. дод.6
Порядку маркшейдерські роботи ( п і 1. дод.б Порядку 1, роботи, що виконуються на висоті
понад 1.3 метра ( пб. дод.6 П о р я д к у і . зварювальні роботи ( п.19 , дод 6 Порядку)._____________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу,

Загальна кількість робочих місць в ПАТ «Київметробуд» та його структурних підрозділах -1145
робочих місць, на 388 місцях і с н у є підвищений ризик виникнення травм______________________
кількість робочих місць, у тому числі т и х , на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробничі дільниці

с т р у к т у р н о г о п ід р о з д іл у

ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд по виконанню будівельних

г
робіт по об'єкту: « Будівництво Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в м. Київ»
Виробничі дільниці структурного підрозділу ТЗ-7 ПАТ «Київметробуд по будівництву 1-ї черги
Дністровської ГАЕС філії «Дирекції з будівництва Дністровської ГАЕС» ПрАТ
«Укргідроенерго».Будівельні роботи по об'єкту: «Будівництво Дністровської ГАЕС» II чергаїгідроагрегат
4) та дільниці ТЗ-7 ПАТ «Київметробуд» гірничо-капітальних робіт Конвеєрного тракту «Східний»,
комплексу дробильно-конвеєрної видачі руди з гор.ї-ЗОО.Оім. конвеєрного тракту «Західний» комплексу
дробильно-конвеєрної видачі руди з тор.(-360.0) м на території ПрАТ «ІнГЗК»._________________________
Виробничі дільниці структурного підрозділу ТЗ-14 ПАТ «Київметробуд» по «Завершенню_______

будівництва метро в м.Дніпро» та дільниці ТЗ-14 ПАТ « Київметробуд» будівельномонтажних
робіт по влаштуванню паль та фундаментів АК №1 AM 1-6 (зони спікання),
влаштуванню______фундаментів та монтажу металевих конструкцій в рамках реалізації проекту
«Реконструкція систем газоочищення агломашин №1-12 та реконструкція застарілих систем
газоочищення агломашин №7-12 ПАТ «ММК ім.Ильїча» м. Маріуполь._________________________
Виробнича дільниця структурного підрозділу БМУ-6 ПАТ «Київметробуд» по виконанню_______
капітального ремонту станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.______
Виробнича дільниця структурного підрозділу БМУ-3 ПАТ « Київметробуд » виконання робіт по
спорудженню тунелів з'єднувальної гілки на ПК 00+06 - ПК 02+08 в рамках проекту: «Будівництво_______
електродепо «Олексіївське зі з'єднувальною гілкою до 3-ї лінії Харківського метрополітену.______________
Виробнича дільниця структурного підрозділу УРБ ПАТ «Київметробуд» по виконанню_________
капітального ремонту станції «Святошин» Святошинсько-Броварської лінії метрополітену.______
будівель, і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
В ПАТ «Київметробуд» наказом №11 від 18.01. 2017 року по ПАТ «Київметробуд» призначені:
1.Відповідальні за загальну організаційно - технічну роботу із створення безпечних умов при
виконанні всіх видів робіт підвищеної небезпеки - головний інженер ПАТ « Київметробуд » ____
Ліхман Сергій Миколайович., та заступник головного інженера ПАТ « Київметробуд » Сітніков
Олександр Владиславович.
________________________________________________ .____________
2. Відповідальним за загальну організацію роботи з безпечної експлуатації устаткування підвищено
небезпеки , монтажу . демонтажу . ремонту та технічному обслуговуванню машин та механізмів ,
зварювальних , газополум'яних робіт головного механіка ПАТ «Київметробуд» Левчука Михайла
Григоровича._____________________ __________________________________________________________
3. Відповідальним за загальну організацію роботи з безпечної і технічно - правильної експлуатації
електроустаткування підвищеної небезпеки , монтажу , демонтажу , ремонту , технічному________
обслуговуванню енергетичного устаткування та енергосистем, електропрогріванню бетону-_______
головного енергетика ПАТ «Київметробуд» Дубаса Олександра Арсентійовича.___________ _____
4. Відповідальним за загальну організацію безпечного виконання геодезично-маркшейдерських
робіт - головного маркшейдера ПАТ «Київметробуд» Білоуса Миколу Васильовича._____________
5. Відповідальними особами за безпечне виконання всіх видів робіт підвищеної небезпеки по
підрозділах , начальників структурних підрозділів ПАТ «Київметробуд», а саме :________________
- Начальник БМУ-6 ПАТ «Київметробуд»
- Кот Дмитро Владиславович._________________
- Начальник БМУ-3
ПАТ «Київметробуд»
- Мартинюк Андрій Альфредович._____________
- Начальник ТЗ - 4
ПАТ «Київметробуд»
- Метелиця Олександр Миколайович.___________
- Начальник ТЗ - 7
ПАТ «Київметробуд»
- Парінов Володимир Семенович_______________
- Начальник Т З-14
ПАТ «Київметробуд»
- Шатайкін Євген Маркович.___________________
- Начальник УРБ_____ПАТ «Київметробуд»
- Загалюк Микола Володимирович._____________
- Начальник КВП_____ПАТ «Київметробуд»
- Каранов Олександр Євгенійович_____________
- Начальник АБ______ ПАТ «Київметробуд»
- Горгонтій Валерій Володимирович__________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві наказом № 75від 06.07.2017 затверджено
положення про службу охорони п р ац і, наказом № 37 від 03.07.2013 року року затверджено
положення про систему управління охороною праці ПАТ «Київметробуд», наказом №24 від
18.04.20ІЗроку затверджено положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці,
наказом №87 від 03.10.2017року затверджено положення про геодезично-маркшейдерську службу ,
наказом №59 від 31.05.2017року затверджено Положення про вимоги в галузі промислової безпеки
ло підрядних організацій, наказом №12 від 18.01.2018року створена постійно діюча комісія з
оперативного контролю за станом охорони праці на підприємстві.
І н ф о р м а ц ія п р о ін с т р у к ц ії з О П :
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з
охороні праці по професіям та видам робіт згідно положення наказ № 112/1 від 06 грудня 2017 року
(про створення комісії по розробці інструкцій), та наказ №121/1 (про затвердження переліку
інструкцій з охорони праці і інструкцій за професіями та по видах робіт) :
Н а я в н іс т ь с л у ж б и о х о р о н и п р а н і:

І н ф о р м а ц ія п р о п р о в е д е н н я н а в ч а н н я т а ін с т р у к т а ж ів з п и т а н ь о х о р о н и п р а ц і:

На підприємстві наказом № 13 від 18.01.2018 року створена постійно діюча комісія з перевірки
знань, з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку знань відповідних
Правил по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної допомоги, та мають________
посвідчення про перевірку знань:_______________________________________________________ _______

№
п/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Посада

Вид навчання

1

Ліхман Сергій
Миколайович

Головний
інженер ПАТ
«Київметробуд»

2

Сітніков
Олександр
Владиславович

Заступник
головного
інженера ПАТ
«Київметробуд»

Загальний курс з
ОП,
НПАОП45.241.08-69,
НПАОП45.2-7.0212ДШАОПО.ОО1.15- 07, НПАОП
0.00-1.59-87,
НПАОПО.ОО-1.7113, НПАОП0.001.15- 07,
Загальний курс з
ОП,НП АОП45.241.08-69, НПАОП
45.2 -7.02 -12
НПАОП0.00-1.1507, НПАОП 0.001.59-87,
НПАОП0.00-1.7113, НПАОП0.001.15-07,

3

Дубае Олександр
Арсентійович

Г оловний
енергетик ПАТ
«Київметробуд»

Загальний курс з
ОП,НПАОП45.241.08-69, НПАОП
45.2 -7.02 -12

Назва документу, та
Група з
електро установи, якою видано
безпеки
Витяг з протоколу
IV
№247/1-16 від
15.07.2016р., засідання
комісії з питань ОП
ДП ГНМЦ Держпраці
України ,витяг з
протоколу №81-184-16
від 16.06.2016р.
засідання комісії з
питань ОП НВЦ
«Професійна безпека»
Витяг з протоколу
IV
№247-16 від
30.06.2016р., засідання
комісії з питань ОП
ДП ГНМЦ Держпуаці
України, витяг з
протоколу №81-134-16
від 16.06.2016р.
засідання комісії з
питань ОП НВЦ
«Професійна безпека»
IV
Витяг з протоколу
№247-16 від
30.06.2016р., засідання
комісії з питань ОП

ДП ГНМЦ Держпраці
України, витяг з
протоколу №81-184-16
від 16.06.2016р.
засідання комісії з
питань ОП НВЦ
«Професіонал» витяг з
протоколу №13 від

НПАОПО.ОО-1.1507, НПАОП 0.001.59-87,
НПАОПО.ОО-1.7113, НПАОП0.001.15-07,ПТЕЕС,
ПУЕ, ПБЕ.

4

Левчук Михайло
Григорович

Г оловний
механік ПАТ
«Київметробуд»

Загальний курс з
ОП,НПАОП45.241.08-69, НПАОП
45.2 -7.02-12,
НПАОП0.00-1.1507, НПАОП 0.001.59-87,
НПАОПО.ОО-1.7113, НПАОП0.001.15-07, ПТЕЕС,
ПУЕ, ПБЕ.

IV

5

Чернобай
Г еннадій
Вікторович

Начальник
відділу ОП
ПАТ
«Київметробуд»

Загальний курс з
ОП.НПАОП45.241.08-69, НПАОП
45.2-7.02-12,
НПАОП 0.001.59-87, НПАОП
40.1- 1.21-98,
НПАОПО.ОО-1.1507, НПАОП0.001.01- 07, НПАОП
0.00-1.71-13.

IV

12.02.2018р.
Витяг з протоколу
№247-16 від
30.06.2016р., засідання
комісії з питань ОП
ДП ГНМЦ Держпраці
України, витяг з
протоколу №81-184-16
від 16.06.2016р.
засідання комісії з
питань ОП НВЦ
«Професійна безпека»
засідання комісії з
питань ОП НВЦ
«Професіонал» витяг з
протоколу №08 від
29.01.2018р.
Витяги з протоколів
№247-16 від
30.06.2016р., засідання
комісії з питань ОП
ДП ГНМЦ Держпраці
України , №81-244-17
81-81ЕЛ-2017 та №81 81ЕА-2017,асідання
комісії з питань ОП
НВЦ «Професійна
безпека»

На підприємстві наказом наказом №24 від 18.04.20ІЗроку затверджено та введено у дію________
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,_________
затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені
тестові білети по професіях з перевірки знань з питань охорони праці. З працівниками проводиться
інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства______________ _____
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є паспорта та інша експлуатаційна документація на устатковання, обладнання,
машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім дільницям;__________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спенвзуттям і засобами індивідуального захист
згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинник
нормативних актів;__________________________________________________________________________
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві існує Навчальний центр ПАТ «Київметробуд» за адресою м. Київ, вул. Каблукова
8, який проводить навчання за професіями та з питань охорони праці з працівниками підприємства
і в повному обсязі забезпечений висококваліфікованими, викладачами та інструкторами ,
необхі лною нормативно-правовою, матеріально-технічна базою та навчально - методичними
посібниками.Створені відповідними наказами і функціонують по ПАТ «Київметробуд» та
структурних підрозділах підприємства комісії з проведення навчання та перевірки знань з питань
охорони праці у працівників підприємства. Всі виробничі дільниці ПАТ «Київметробуд»_________
забезпечені інструкціями з питань охорони праці за професіями та по видах робіт, наочними
посібниками, попереджувальними та інформаційними табличками та інше.

________________

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

В.І Петренко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

З О

березня______ 2018__ р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держпраці

ІХ У сґр.

№

^

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.".

