
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРИВБАСВОДОКАНАЛ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Україна, 50027, Дніпропетровська область м. Кривий Ріг, вулиця Єсеніна, б. 6А 03341316
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

__________________________ директор - Марков Сергій Юрійович_____________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

___________ тел. (0564) 92-27-19, факс.(0564) 92-27-08, kvk.kanc@gmail.com_________________
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;

об'єкти підприємства КП «Кривбасводоканал» у м. Кривий Ріг____________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____ Товариство з
додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ»____________________

(найменування страхової компанії

Строк дії 6-ти договорів обов'язкового страхування 1 рік (до 31.08.2021 року)______________
строк дії страхового полісу,

1) №01/0100/20-373/1-ТБ від 19.08.2020року, 2) №01/0100/20-373/2-ТБ від 19.08.2020року, 
3) №01/0100/20-373/3-ТБ від 19.08.2020року, 4) №01/0100/20-373/4-ТБ від 19.08.2020року,
5) №01/0100/20-373/5-ТБ від 19.08.2020року, 6) №01/0100/20-373/6-ТБ від 19.08.2020року,

номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 11 березня 2020року, 
ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»_________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

_____ Я, Марков Сергій Юрійович_______________________________________________________
(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:_______________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій і 
мереж, технологічне електрообладнання)._______________________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Устатковання каналізаційної насосної станції №72 м. Кривий Ріг вул. Виноградова:
1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок ВВ 4-400/6; К-ть комірок 2; Зав. № 2634,2612; 
Нн 6000 В; країна виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1968 р._____
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТСМА-160/6; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна вир. 

СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/232; д ата введення в експлуатацію 1968р.
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3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-160/6-66; Зав.№ 273571; Нн 6000/400 В; країна 
вир. СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/232; дата введення в експлуатацію 1968р. 

Устатковання каналізаційної насосної станції №45 м. Кривий Ріг вул. Олександрівська:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КВЄ-10-13; К-ть комірок 7; Зав.№ б/н; Нн 

6000 В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМП-10К; Тип ТС ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-6; дата 
введення в експлуатацію 1970р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМЗ-630/10; Зав.№ 1435; Нн 6300/400 В; країна вир. 
СРСР; потужність кВА 630; номінальний струм 60,6/910,0; дата введення в експлуатацію 1970р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМЗ-630/10; Зав.№ 1452; Нн 6300/400 В; країна вир. 

СРСР; потужність кВА 630; номінальний струм 60,6/910,0; дата введення в експлуатацію 1970р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №19 м. Кривий Ріг вул. Чорногірська:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КВЄ6-13; К-ть комірок 16; Зав. № б/н; Нн 

6000 В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів РВ-10; Тип ТС ТПОЛ-10; Тип ТН НТМИ; дата 

введення в експлуатацію 1974 р.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМФ-250/6; Зав. № 5307; Нн 6300/400 В; країна вир. 
СРСР; потужність кВА 250; втрати к.з., кВт 3700; втрати х.х., кВт 0,56; Ек,% 4,35.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМФ-250/6; Зав. № 5546; Нн 6300/400 В; країна вир. 

СРСР; потужність кВА 250; втрати к.з., кВт 3700; втрати х.х., кВт 0,56; Ек,% 4,48; дата введення в 

експлуатацію 1974 р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №57 м. Кривий Ріг мкрн. Східний, 2:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КВЄ-13; К-ть комірок 21; Зав. б/н; Нн 6000 В; 
країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМП-10, ВВ/ТЕЫ0; Тип ТС ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-6/100; Тип 
ТВП ТМ-63/6; дата введення в експлуатацію 1981 р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-250/10-У1; Зав. № 153408; Нн 6000/400 В; країна 

виробник України; потужність кВА 250; номінальний струм 24,06-360,8; Ек,% 4,65; дата введення 
в експлуатацію 1994 р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМЗ-1000/10; Зав. № 216377; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 1000; номінальний струм 96,3/360,8; Ек,% 5,38; дата введення в 

експлуатацію 1978 р.
Устатковання дренажної насосної станція №2 м. Кривий Ріг вул. Попова, 2:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок 12; Зав. б/н; Нн 6000 
В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВПМП-10; Тип ТС ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ; дата введення в 

експлуатацію 1981 р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-250/10-66У1; Зав. № 982722; Нн 6000/400 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 24,1/361,2; Ек,% 4,65; дата 

введення в експлуатацію 1984 р.
3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-250/10-66У1; Зав. № 941354; Нн 6000/400 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 24,1/361,2; Ек,% 4,32; дата 

введення в експлуатацію 1983 р.



Устатковання каналізаційної насосної станції №2б м. Кривий Ріг вул. Ладозька, З4:
1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО2У-6; К-ть комірок 5; Зав.№ б/н; Нн 6000 
В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів РВ-10; Тип ТС ТПОЛ-10; Тип ТН НТМК-1Р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТСМ-560/6; Зав.№ . б/н; Нн 6З00/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 560; номінальний струм 5З,9/808; E^% 4,75; дата введення в 
експлуатацію 1987 р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТСМ-560/6; Зав.№ . 5820; Нн 6З00/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 560; номінальний струм 5З,9/808; E^% 4,65; дата введення в 

експлуатацію 196З р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №35 м. Кривий Ріг вул. Кропивницького, 75:
1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок ВМПЗ; К-ть комірок 1З; Зав. б/н; Нн 6000 В; 
країна виробник СРСР; Тип ТС ТПЛ-6; Тип ТН НТМИ; дата введення в експлуатацію 1960 р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/6; Зав. № 1194; Нн 6З00/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм З8,5; втрати к.з., кВт 6,2; втрати х.х., кВт 

0,8З; E^% 4,17.
3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ЗТNPm20-10; Зав. № G71488; Нн 6З00/400 В; країна 

виробник Югославія; потужність кВА 400; номінальний струм З8,5/577.Р; кВт 0,8З; E^% 4,6.; дата 

введення в експлуатацію 1960 р.

Устаткування каналізаційної насосної станції №3б м. Кривий Ріг вул. Кропивницького:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО; К-ть комірок 4; Зав. б/н; Нн 6000 В; 

країна виробник СРСР; Тип вимикачів РВ-10; Тип ТС ТПОЛ-10; Тип ТН НТМИ.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТСМА-160/6; Зав. № 2007З9; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/2З2; E^% 4,5З; дата введення в 

експлуатацію 1967 р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТСМА-160/6; Зав. № 21З049; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 9,25/2З2; E^% 4,49; дата введення в 

експлуатацію 1967 р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №44 м. Кривий Ріг сел. Новоіванівка:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КВЄ-б-1З; К-ть комірок 11; Зав. б/н; Нн 6000 
В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМП-10К; Тип ТС ТПОЛ-10; Тип ТН НТМИ-6; дата 

введення в експлуатацію
1979 р.

2) Силовий трансформатор № 1, п/ст.-З5/6 кВ; Тип ТМН-2500/35-7ЗУ1; Зав. № 670; Нн З5000/6З00 

В; країна виробник ЧТЗ/СРСР; потужність кВА 2500; номінальний струм 41.2/229; E^% б.4; дата 

введення в експлуатацію 1979 р.
3) Силовий трансформатор № 2, п/ст.-З5/6 кВ; Тип ТМН-2500/35-7ЗУ1; Зав. № 668; Нн З5000/6З00 

В; країна виробник ЧТЗ/СРСР; потужність кВА 2500; номінальний струм 41,2/229; E^% 6,З; дата 

введення в експлуатацію 1979 р.

4) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/6; Зав. № 2222; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм З8,5; втрати к.з., кВт 6,2; втрати х.х., кВт 

0,8З; E^% 6,З; дата введення в експлуатацію 1965 р.



5) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/6; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм З8,5; втрати к.з., кВт 6,2; втрати х.х., кВт 

0,8З; E ^ /  4,5.

Устатковання Центральної станції аерації м. Кривий Ріг 135-й км шосе «Дніпропетровськ- 

Миколаїв»:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-З66; К-ть комірок 24; Зав. б/н; Нн 6000 

В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-1ЗЗ, ВМГ-10, ВВ TEL; Тип ТС ТПОЛ-10 ТПЛ-10; Тип ТН 

НТМИ-б-бб; дата введення в експлуатацію 1972 р.

2) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСЄ-б-1З, КВЄ-б-17, КНТМИ-б-218; К-ть 

комірок З0; Зав. б/н; Нн 6000 В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМП-10К; Тип ТС ТПОЛ-10 
ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-б-66; дата введення в експлуатацію 1979 р.
3) Силовий трансформатор № 1, ГПП-1; Тип ТМ-4000/З5А; Зав. № 8З864; Нн З5000/6З00 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 4000; номінальний струм 66/З65; к.з., кВт ЗЗ,10; втрати х.х., кВт 

7,З2; E^% 7,5; дата введення в експлуатацію 1972 р.
4) Силовий трансформатор № 2, ГПП-1; Тип ТМ-4000/З5А; Зав. № 8З865; Нн З5000/6З00 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 4000; номінальний струм 66/З66; к.з., кВт ЗЗ,10; втрати х.х., кВт 

7,З2; E^% 7,69; дата введення в експлуатацію 1972 р.

5) Силовий трансформатор № 1, ГПП-З; Тип ТМН-10000/35-72У1; Зав. № 164; Нн З5000/6З00 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 16З,6/916,4; к.з., кВт бб.б; 

втрати х.х., кВт 14,1; E^% 7,8; дата введення в експлуатацію 1979 р.

6) Силовий трансформатор № 1, ГПП-З; Тип ТМН-10000/35-7А; Зав. № 6885З; Нн З5000/6З00 В; 
країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 150,5/945,0; к.з., кВт 71,6; 
втрати х.х., кВт 22,8; E^% 7,З5; дата введення в експлуатацію 1967 р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №15 м. Кривий Ріг вул. Обнорського, 1:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КРУ; К-ть комірок 5; Зав. б/н; Нн 6000 В; 
країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВН.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/10-У1; Зав. № 2б933; Нн 6300/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм 38.49/577.35; E^% 4,4б.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/10-У1; Зав. № 2бб51; Нн 6300/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм 38.49/577.35; E^% 4,4б.

Устатковання каналізаційної насосної станції №10 м. Кривий Ріг вул. Пісочна, 1:
1) Силовий трансформатор, п/ст З5/6 кВ №10; Тип ТМН-10000/35-72У1; Зав. № 183; Нн 

35280/б300 В; країна виробник СРСР; потужність кВА 1GGGG; номінальний струм 1б3.б/91б.4; к.з., 

кВт б7.7; втрати х.х., кВт 14.1; E^% 7.7; дата введення в експлуатацію 1979 р.

2) Силовий трансформатор, п/ст З5/6 кВ №10; Тип ТМН-б300/35-72У1; Зав. № 67229; Нн 

35000/6З00 В; країна виробник СРСР; потужність кВА б300; номінальний струм 104/578; к.з., кВт 
4.б5; втрати х.х., кВт 7.0; E^% 7,52; дата введення в експлуатацію 19б9 р.

3) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272-У4; К-ть комірок 25; Зав. б/н; Нн 

6000 В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-10, ТПЛ-10; Тип ТС ТПОЛ-10 ТПЛ-10; Тип ТН 
НТМИ-б-66; дата введення в експлуатацію 1989 р.



4) Силовий трансформатор № 1; Тип ТМ-250/10 У1; Зав. № 1205572; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 24,1/361,2; к.з., кВт 3,85; втрати х.х., кВт 

0,160; Ек,% 4,66; дата введення в експлуатацію 1989 р.

5) Силовий трансформатор № 2; Тип ТМ-250/10 У1; Зав. № 1205570; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 24,1/361,2; к.з., кВт 3,85; втрати х.х., кВт 
0,160; Ек,% 4,66; дата введення в експлуатацію 1989 р.

Устаткування каналізаційної насосної станції №8 м. Кривий Ріг вул. Володимира Великого, 51:
1) Силовий трансформатор, п/ст 35/6 кВ; Тип ТД-10000/35-72У1; Зав. № 329; Нн 36580/6300 В; 
країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 157,8/916,5; к.з., кВт 67,6; 

втрати х.х., кВт 14,4; Ек,% 7,6; дата введення в експлуатацію 1979 р.
2) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272-У4; К-ть комірок 23; Зав. б/н; Нн 
6000 В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-133, ВМГ-10, ВВ TEL; Тип ТС ТП0Л-10 ТПЛ-10; 

Тип ТН НТМИ-6-66; дата введення в експлуатацію 1978 р.

3) Силовий трансформатор № 1; Тип РП-6 кВ; Зав. № 6918; Нн 6000/400 В; країна виробник КП 
«Кредо», м. Горишні Плавні, Україна; потужність кВА 400; номінальний струм 38,7/577; Ек,% 4,38; 
дата введення в експлуатацію 2002 р.

4) Силовий трансформатор № 2 РП-6 кВ; Тип ТМ-160/6; Зав. № 953377; Нн 6000/400 В; країна 

виробник ЗТЗ, м. Запоріжжя, Україна; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/231,2; Ек,% 

4,46; дата введення в експлуатацію 1998 р.

5) Силовий трансформатор № 3 РП-6 кВ; Тип ТМЗ-1000/6-84У1; Зав. № 262691; Нн 6000/400 В; 

країна виробник ЗТЗ, м. Запоріжжя Україна; потужність кВА 1000; номінальний струм 96,3/1445; 
Ек,% 5,64; дата введення в експлуатацію 1990 р.
6) Силовий трансформатор № 2, п/ст. 35/6 кВ; Тип ТД-10000/35-А; Зав. № 65115; Нн 38500/6300 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 150,5/915; к.з., кВт 65,5; втрати 

х.х., кВт 21,3; Ек,% 7,2; дата введення в експлуатацію 1966 р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №70 м. Кривий Ріг вул. Карбишева:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КРУ КМ-1; К-ть комірок 22; Зав. б/н; Нн 6000 
В; країна виробник АТЗТ «Електроград»/Україна; Тип вимикачів ВК-10, ВКЄ-10; Тип ТС Т0Л-10; Тип 

ТН НТМИ-6; дата введення в експлуатацію 1990 р.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/6-У1; Зав. № 429048; Нн 6000/400 В; країна 

виробник УКРАЇНА; потужність кВА 400; номінальний струм 38,5/578; Ек,% 4,45; дата введення в 
експлуатацію 1998 р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/10-У1; Зав. № 154632; Нн 6000/400 В; країна 

виробник УКРАЇНА; потужність кВА 400; номінальний струм 38,49/577,5; Ек,% 4,41; дата введення 

в експлуатацію 1995 р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №56 м. Кривий Ріг вул. Черняховського, 1а:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КВЄ-13; К-ть комірок 22; Зав. б/н; Нн 6000 В; 

країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВН; Тип ТС ТП0Л-10; Тип ТН НТМИ-6; дата введення в 

експлуатацію 1980 р.



2) Трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-100/6-66У1; Зав. № 49123; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 100; номінальний струм 9,62/144,5; Ек,% 4,7; дата введення в 

експлуатацію 1980 р.

3) Трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-100/6-66У1; Зав. № 48889; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 100; номінальний струм 9,62/144,5; Ек,% 4,7; дата введення в 
експлуатацію 1980 р.

4) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-100/6-66У1; Зав. № 49117; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 100; номінальний струм 9,62/144,5; Ек,% 4,7; дата введення в 

експлуатацію 1980 р.

5) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-1400/6-66У1; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм 28/400; Ек,% 4,9.

Устатковання Північної станції аерації м. Кривий Ріг ПРАТ «ПІВНГЗК»:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-393; К-ть комірок 16; Зав. б/н; Нн 6000 

В; країна виробник АТЗТ «Електроград»/Україна; Тип вимикачів ВВ/ТЕЬ-10/20/630; Тип ТС ТОЛ-10; 
Тип ТН НТМИ-6; дата введення в експлуатацію 2002 р.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип Ато-371/10; Зав. № 60462; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 630; номінальний струм 60,5/910; Ек,% 5,43; дата введення в 

експлуатацію 1961 р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип Ато-371/22; Зав. № 62985; Нн 6000/400 В; країна 

виробник Чехословатчина; потужність кВА 630; номінальний струм 60,6/910; Ек,% 5,51; дата 

введення в експлуатацію 1962 р.
Устатковання водопровідної насосна станція №58 м. Кривий Ріг ПРАТ «ПІВНГЗК»:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок 18; Зав. б/н; Нн 6000 

В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-10/20/630; Тип ТС ТОЛ-10; Тип ТН НТМИ-6; дата 

введення в експлуатацію 1978 р.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-160/6-0,4; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/231; Ек,% 4,5; дата введення в 
експлуатацію 1978 р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-160/6-0,4; Зав. № 50622; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/231; Ек,% 4,5; дата введення в 

експлуатацію 1978 р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №32 м. Кривий Ріг вул. Кустанайська:

1) ЗРУ-6 кВ; Тип комірок КТП; К-ть комірок 2; Зав. б/н; Нн 6000 В; країна виробник СРСР.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/6; Зав. № 91413; Нн 6000/400 В; країна 

виробник 1984; потужність кВА 400; номінальний струм 38,5; Ек,% 4,5; дата введення в 
експлуатацію 1984 р.

3) Силовий трансформатор № 2, КТП-2; Тип ТМ-400/6; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм 38,5; Ек,% 4,5; дата введення в 

експлуатацію 1984 р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №60 м. Кривий Ріг мкрн. Гірницький:



1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-366-4Н-УЗ; К-ть комірок 6; Зав. б/н; Нн 
6000 В; країна виробник СРСР, дата введення в експлуатацію 1985 р.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-320/6; Зав. № 1034; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 320; номінальний струм 30,8; Ек,% 4,62.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-250/10-66У1; Зав. № 842494; Нн 6000/400 В; 
країна виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 14,45/361,2; Ек,% 4,5 ,дата 

введення в експлуатацію 1981 р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №30 м. Кривий Ріг вул. Севастопольска, 40:

1) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-160/6-У1; Зав. № 953376; Нн 6000/400 В; країна 

виробник ЗТЗ, м. Запоріжжя, Україна; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/231,2; Ек,% 
4,45, дата введення в експлуатацію 1998 р.

Устатковання водопровідної насосна станція №66 м. Кривий Ріг вул. Гірників:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок 11; Зав. б/н; Нн 6000 

В; країна виробник СРСР, Тип вимикачів ВПМП-10/630, дата введення в експлуатацію 1980 р.
2) Силовий трансформатор № 1; Тип ТМ-400/10У1; Зав. № 153950; Нн 6000/400 В; країна 
виробник ЗТЗ, Україна; потужність кВА 400; номінальний струм 38,49/577,35; Ек,% 4,36, дата 

введення в експлуатацію 1995р.

3) Силовий трансформатор № 2; Тип ТМ-400/10У1; Зав. № 153949; Нн 6000/400 В; країна 

виробник ЗТЗ, Україна; потужність кВА 400; номінальний струм 38,49/577,35; Ек,% 4,42, дата 

введення в експлуатацію 1995р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №76 м. Кривий Ріг вул. Суворова:
1) Силовий трансформатор № 2, РП-6кВ; Тип ТСМА-160/6; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 9,25/232; Ек,% 4,49, дата введення в 

експлуатацію 1967р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №89 м. Кривий Ріг ПРАТ «ЦГЗК»:
1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КРУ; К-ть комірок 4; Зав. б/н; Нн 6000 В; 

країна виробник СРСР, Тип вимикачів РВ-10.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-160/6-66У1; Зав. № 77225; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 160; номінальний струм 15,4/231; Ек,% 4,77, дата введення в 
експлуатацію 1980р.

Устатковання Покровської дільниці м. Кривий Ріг вул. Грибоєдова, 13 :
1) КТП-6; Тип ПКТП-400; Зав. № 24; Нн 6000 В; країна виробник СРСР, Силовий трансформатор 

Тип аТ0Ь-291/10; країна виробник Чехословатчина; Зав. № 80529; Нн 6000/400 В; потужність кВА 

100; номінальний струм 9,65/144,4; Ек,% 5,09, дата введення в експлуатацію 1963р.

Устатковання водопровідної насосна станція №50 м. Кривий Ріг бул. Вечерній:
1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-366-4Н-УЗ; К-ть комірок 4; Зав. б/н; Нн 

6000 В; країна виробник СРСР, дата введення в експлуатацію 1992р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/10-75У1; Зав. № 55939; Нн 6000/400 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм 38,5/577,4; Ек,% 4,49, дата 

введення в експлуатацію 1992р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №38 м. Кривий Ріг вул. Українська, 93:



1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок 5; Зав. б/н; Нн 6000 В; 
країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-133.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-250/б-66; Зав. № 444473; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 24.1/3б1; E^% 4,42, дата введення в 

експлуатацію 197Зр.
3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-250/б-66; Зав. № 444484; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА 250; номінальний струм 24.1/3б1; E^% 4,49, дата введення в 
експлуатацію 197Зр.

Устатковання каналізаційної насосної станції №7 м. Кривий Ріг вул. Сагайдачного, 1а:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КВЄ-6/19; К-ть комірок 21; Зав. б/н; Нн 6000 
В; країна виробник СРСР, Тип вимикачів ВМП-10, Тип ТС ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-б-бб; дата 
введення в експлуатацію 1970 р.

2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-6З0/10; Зав. № 75б0; Нн 6000/400 В; країна 

виробник ЗТЗ, м. Запоріжжя, Україна; потужність кВА б30; номінальний струм б0.б/910; E^% 4,46, 
дата введення в експлуатацію 1972р.
3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-6З0/10; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна 

виробник ЗТЗ, м. Запоріжжя, Україна; потужність кВА б30; номінальний струм б0.б/910; E^% 4,46, 

дата введення в експлуатацію 1978р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №1 м. Кривий Ріг вул. Староярмаркова:

1) ЗРУ-6 кВ; Тип комірок КСО-З9З; К-ть комірок 20; Зав. б/н; Нн 6000 В; країна виробник СРСР,

Тип вимикачів ВВ/TEL 312-12,5; Тип ТС ТПП-10; Тип ТН НТМИ-10.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6 кВ; Тип ТМ-400/6; Зав. № 294б; Нн 6000/400 В; країна 
виробник СРСР; потужність кВА 400; номінальний струм 38.5/578; E^% 4,5 дата введення в 

експлуатацію 1966р.

3) Силовий трансформатор № 2, РП-6 кВ; Тип ТМ-100/10У1; Зав. № 7797; Нн 6000/400 В; країна 
виробник Україна; потужність кВА 100; номінальний струм 9.б2/144.34; E^% З,99 дата введення в 

експлуатацію 2000р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №11 м. Кривий Ріг вул. Вадима Гурова,11З:

1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО; К-ть комірок 11; Зав. б/н; Нн 6000 В; 
країна виробник СРСР, Тип вимикачів ВВ/TEL -10; Тип ТС ТПЛ-10. CTS-12; Тип ТН НТМИ-б.

2) Силовий трансформатор № 1; Тип TTU-AI 315/б; Зав. № б/н; Нн 6000/400 В; країна виробник 
Угорщина; потужність кВА 315; E^% 5.45.
Устатковання каналізаційної насосної станції №106 сел. Вільне:

1) Силовий трансформатор № 1, РП-6кВ; Тип ТМ-100/10-У1; Зав. № 1337729; Нн 6000/400 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 100; номінальний струм 9.б2/144.5; E^% З,З; дата 

введення в експлуатацію 1989р.
2) Силовий трансформатор № 2, РП-6кВ; Тип ТМ-б3/10-У1; Зав. № 122274; Нн 6000/400 В; країна 

виробник СРСР; потужність кВА б3; номінальний струм б.0б/91; E^% 4,45; дата введення в 

експлуатацію 1989р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №41 м. Кривий Ріг вул. Переясловська, 1:



1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-285; К-ть комірок 2З; Зав. б/н; Нн б000 
В; країна виробник СРСР, Тип вимикачів ВМП -10; Тип ТС ТОЛ-10; Тип ТН НТМИ-1; дата введення в 

експлуатацію 1989р.

2) Силовий трансформатор № 1; Тип ТМ-100/б-66; Зав. № 419233; Нн 6000/400 В; країна 

виробник Україна; потужність кВА 100; номінальний струм б9.б2/144.5; E^% 4,57; дата введення 

в експлуатацію 1992р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №49 м. Кривий Ріг вул. Гранітна, 81:
1) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КРУ; К-ть комірок 12; Зав. б/н; Нн 6000 В; 
країна виробник СРСР, Тип вимикачів ВМПЄ -10; Тип ТС ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-б; дата введення в 

експлуатацію 1972р.
2) Силовий трансформатор № 1, РП-6кВ; Тип ТМ-100/б-74у1; Зав. № 42299б; Нн 6000/400 В; 
країна виробник СРСР; потужність кВА 100; втрати к.з., кВт 1,5; втрати х.х., кВт 0,З5; E^% 4.5; дата 
введення в експлуатацію 1983р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №102 м. Кривий Ріг вул. Рудна, 4:
1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок КСО; К-ть комірок -3; Нн 6000В; країна- 
виробник СРСР.

2) Силовий трансформатор №1 тип: аТОв З41/10;Зав.№56022; НН 6000/400В; потужність З15кВА; 

країна-виробник Чехія; дата введення в експлуатацію 1960р.

3) Силовий трансформатор №2 тип: аТОв З41/10;Зав.№627З9; НН 6000/400В; потужність З15кВА; 

країна-виробник Чехія; дата введення в експлуатацію 1962р.

Устатковання Інгулецької станції аерації сел. Вишневе вул. Центральна:
1) ЗРУ-6кВ; Тип комірок КСО; К-ть комірок -11; Нн 6000В; тип вимикачів ВМП-10; країна-виробник 
СРСР.

2) Силовий трансформатор №З тип: ТМЗ-б30/б-89У1; Зав.№З66469; НН 6000/400В; потужність 

6З0кВА; країна-виробник Україна; дата введення в експлуатацію 1962р.
3) Силовий трансформатор №4 тип: ТМЗ-б30/б-89У1; Зав.№З66469; НН 6000/400В; потужність 

6З0кВА; країна-виробник Україна; дата введення в експлуатацію 1962р.
Устатковання каналізаційної насосної станції №90 м. Кривий Ріг вул. Панаса Мирного:

1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок КСО-З66; К-ть комірок -6; Нн 6000В; країна- 
виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1975р.

2) Силовий трансформатор №1 тип: ТМ-1б0/б-66; Зав.№507556; НН 6000/400В; потужність 
160кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1974р.

3) Силовий трансформатор №2 тип: ТМ-1б0/б-бб; Зав.№455779; НН 6000/400В; потужність 

6З0кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 197Зр.

Устатковання Південна станція аерація м. Кривий Ріг проммайданчик ПівДГЗК:
1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок КСО-266; К-ть комірок -10; Нн 6000В; тип 
вимикачів ВМП-10; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1970р.

2) Силовий трансформатор №1 тип: ТМЗ-1000/10-У1; Зав.№274889; НН 6000/400В; потужність 

1000кВА; країна-виробник Україна; дата введення в експлуатацію 2006р.
3) Силовий трансформатор №1 тип: ТМЗ-1000/10-У1; Зав.№274890; НН 6000/400В; потужність 

1000кВА; країна-виробник Україна; дата введення в експлуатацію 2006р.



4) Силовий трансформатор №З тип: ТМЗ-б30/10-У1; Зав.№З71287; НН 6000/400В; потужність 
6З0кВА; країна-виробник Україна; дата введення в експлуатацію 2006р.

5) Силовий трансформатор №4 тип: ТМЗ-б30/10-У1; Зав.№З71288; НН 6000/400В; потужність 

6З0кВА; країна-виробник Україна; дата введення в експлуатацію 2006р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №52 м. Кривий Ріг вул. Маршака:
1) Закрита розподільна установка -10кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок -10; Нн 6000В; країна- 

виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1984р.
2) Силовий трансформатор №1 тип: ТМВ-б30/10-84У1 РП-10кВ; Зав.№81ЗЗ4З; НН 10000/400В; 

потужність 6З0кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1992р.

3) Силовий трансформатор №2 тип: ТМ-1б0/б-66У1 РП-10кВ; Зав.№97207З; НН 10000/400В; 
потужність 160кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1984р.

Устатковання водопровідної насосної станції №1 м. Кривий Ріг ПРАТ «ПівнГЗК»:

1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок КВЭ-б; К-ть комірок -25; Нн 6000В; країна- 

виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1971р.
2) Силовий трансформатор №1 тип: ТАМ-5б0/10-84У1 РП-бкВ; 3ав.№30217; НН б000/400В; 
потужність 5б0кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 19б1р.

3) Силовий трансформатор №2 тип: ТАМ-5б0/10-84У1 РП-бкВ; НН б000/400В; потужність 5б0кВА; 

країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1961р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №б4 м. Кривий Ріг вул. Миколаївське шосе:

1) Закрита розподільна установка -10кВ; Тип комірок ВВ-2; К-ть комірок -2; Нн 10000В; країна- 

виробник Чехословаччина; дата введення в експлуатацію 198бр.
2) Силовий трансформатор №1 тип: ТМ-400/10-У1 РП-10кВ; 3ав.№5432892; НН 10000/400В; 
потужність 400кВА; країна-виробник Чехословаччина;

3) Силовий трансформатор №2 тип: Т0Н^358/10-66У1 РП-10кВ; НН 10000/400В; потужність 

400кВА; країна-виробник Чехословаччина;
Устатковання каналізаційної насосної станції №9 м. Кривий Ріг вул. Гьоте:

1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок -18; Нн 6000В; країна- 
виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1979р.

2) Силовий трансформатор №1 тип: ТМФ-400/б-66У1 РП-бкВ; НН б000/400В; потужність 400кВА; 
країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1982р.

3) Силовий трансформатор №2 тип: ТМФ-400/б-66У1 РП-бкВ; зав.№ 8152З; НН б000/400В; 
потужність 400кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1982р.

Устаткування каналізаційної насосної станції №18 м. Кривий Ріг вул. Цимлянська (КХЗ):

1) Силовий трансформатор №1 тип: ТМЗ-б30/10-66У1 РП-бкВ; НН б000/400В; потужність б30кВА; 

зав.№5З19; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1974р.
2) Силовий трансформатор №2 тип: ТМ-400/10-75У1 РП-6кВ; Зав.№42481; НН 6000/400В; 

потужність 400кВА; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1974р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №104 м. Кривий Ріг вул. Гірників, 9:

1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок ВВ-2; К-ть комірок -З; Нн 6000В; країна- 

виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1980р.



2) Силовий трансформатор №2 тип: ТМФ-250/6; НН 6000/400В; потужність 250кВА; зав.№14976; 
країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1983р.

Устатковання каналізаційної насосної станції №69 м. Кривий Ріг мкрн. Індустріальний:

1) Закрита розподільна установка -6кВ; Тип комірок ШВВ-2У3; К-ть комірок -1; Нн 6000В; тип 

вимикачів ВНА-10; ЗАВ.№49933; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1992р.
2) Силовий трансформатор №1 РП-6кВ тип: ТМЗ-1000/10-84У1; Зав.№265923; НН 6000/400В; 

потужність 1000кВА; країна-виробник СРСР.
Устаткування каналізаційної насосної станції №51 м. Кривий Ріг АЗС-5:

1) Силовий трансформатор №1 РП-6кВ тип: ТМФ-400/6; НН 6000/400В; потужність 400кВА; країна- 

виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1965р.
2) Силовий трансформатор №2 тип: ТТУ-Д1 РП-6кВ; зав.№ 6391; НН 6000/400В; потужність 
400кВА;НС 38,5/577,4 А; Ек 4,61%; країна-виробник СРСР; дата введення в експлуатацію 1973р.

Устатковання Радушанського водопровідного комплексу м. Кривий Ріг вул. Нікопольське шосе 

219:
ЦРП-1

1) Силовий трансформатор №1, п/ст 35/6 кВ; Тип ТД-10000/35; Зав. № 13461; Нн 36580/6300 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 165/875;Ек,% 7,41; дата 

введення в експлуатацію 1958 р.

2) Силовий трансформатор №2, п/ст 35/6 кВ; Тип ТМ-5600/35; Зав. № 756993; Нн 36580/6300 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 5600; номінальний струм 92.4/513;Ек,% 7,7; дата введення 
в експлуатацію 1960 р.

3) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок 20; Зав. б/н; Нн 6000 
В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-133, ВМГ-10; Тип ТС ТПОЛ-10 ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ- 

6-66; дата введення в експлуатацію 1958 р.
4) Силовий трансформатор(ТСР) № 1; Тип ТМ 100/35 кВ; Зав. № 767362; Нн 35/0,23 кВ; країна 

виробник СССР; потужність кВА 100; номінальний струм 1.65/251; Ек,% 6,9; дата введення в 
експлуатацію 1961 р.

5) Силовий трансформатор(ТСР) № 2; Тип ТМ 180/35 кВ; Зав. № 760067; Нн 35/0,23 кВ; країна 

виробник СССР; потужність кВА 100; номінальний струм 2.97/452; Ек,% 6,7; дата введення в 

експлуатацію 1961 р.
ЦРП-2
1) Силовий трансформатор №1, п/ст 35/6 кВ; Тип ТД-10000/35; Зав. № 69718; Нн 36580/6300 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 165/875;Ек,% 7,42; дата 

введення в експлуатацію 1960 р.
2) Силовий трансформатор №2, п/ст 35/6 кВ; Тип ТД-10000/35; Зав. № 69733; Нн 36580/6300 В; 

країна виробник СРСР; потужність кВА 10000; номінальний струм 165/875;Ек,% 7,41; дата 

введення в експлуатацію 1960 р.
3) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272; К-ть комірок 24; Зав. б/н; Нн 6000 

В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-133, ВМГ-10; Тип ТС ТПОЛ-10 ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-
6-66; дата введення в експлуатацію 1960 р.



4) Силовий трансформатор(ТСР) № 1; Тип ТМ 1000/35 кВ; Зав. № 205050; Нн 6/0,4 кВ; країна 

виробник СССР; потужність кВА 1000; номінальний струм 96.6/1445; Ек,% 5,92; дата введення в 

експлуатацію 1976 р.

5) Силовий трансформатор(ТСР) № 2; Тип ТМ 1000/35 кВ; Зав. № 705779; Нн 6/0,4 кВ; країна 

виробник СССР; потужність кВА 1000; номінальний струм 96.3/1445; Ек,% 5,64; дата введення в 

експлуатацію 1972 р.
Устатковання Центральної насосної станції м. Кривий Ріг пр. Миру, 15а :

1)Закрита розподільна установка -35/6 кВ; Тип комірок КРУ-2; К-ть комірок 7; Зав. б/н; Нн 6000 В; 

країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ-133 600А, ВМГ-10; Тип ТС Т0Л-10; Тип ТН НТМИ-6-6.
2 ) Силовий трансформатор №1, РП-6 Кв; Тип ТМ 100-6-66; Зав. № 605243; номінальний струм 
9,62/144,5 ; Нн 6000/400 В; країна виробник СРСР; потужність кВА 100.

3 ) Силовий трансформатор №2, РП-6 Кв; Тип ТМ 100-6-66; Зав. №б/н; номінальний струм 

9,62/144,5 ; Нн 6000/400 В; країна виробник СРСР; потужність кВА 100.
4 ) Силовий трансформатор №3, РП-6 кВ; Зав. № 114345; номінальний струм 15,44/231 ; Нн 

6000/400 В; країна виробник СРСР; потужність кВА 160.
Устатковання Тернівської насосної станції м. Кривий Ріг вул. Калиновського, 80 :

1)Силовий трансформатор №1, Тип ТМ-250/10-75УІ; Зав. 2768; номінальний струм 24,1/361; Нн 
6300/400 В країна виробник СРСР; потужність кВА 250; Ек,% 7,33; дата введення в експлуатацію 

1982 р.

2) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КСО-272-У4; країна виробник СРСР; Тип 
вимикачів ВМГ-133, ВМГ-10, ВВ TEL; Тип ТС ТПФМ-10 ТПЛ-10; Тип ТН НТМИ-6-6000/100 дата 

введення в експлуатацію 1962 р.
3)Силовий трансформатор №2, Тип ТМ-250/10-75УІ; Зав. 8788; номінальний струм 24,1/361 ; Нн 
6300/400 В країна виробник СРСР; потужність кВА 250; Ек,% 8,18; дата введення в експлуатацію 

1982 р.

4)Силовий трансформатор КТП 6/0,69, Тип ТСКЛ-750/6-У3; Зав. 8828; номінальний струм 
72,2/627,6 ; Нн 6300/690 В країна виробник Україна; потужність кВА 250; Ек,% 5,8; дата введення 

в експлуатацію 2020 р.

Устатковання Промислової насосної станції м. Кривий Ріг вул. Умфімцева, 25 :

1) Силовий трансформатор №1 КТП 750кВа, Тип ТСКЛ-750/6-УЗ; Зав. 8828; номінальний струм 
72,2/627,6; Нн 6300/690 кВ; країна виробник Україна; потужність кВА 750; Ек,% 5,80; дата 

введення в експлуатацію 2020 р.
Устатковання Заводської насосної станції м. Кривий Ріг вул. Криворіжсталі, 68 :

1) Закрита розподільна установка 6кВ КТП-94-100/6/0,4 У1; Зав.2948; Нн 6000В; країна виробник 
СРСР; Тип вимикачів ВМГ-10; потужність кВА 100; Кількість комірок 12, Тип комірок КСО-272-У4.

2) ЗРУ 6кВ КТП-94-100/6/0,4 У1; Зав.2947; Нн 6000В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ- 
133; потужність кВА 100.

3) КТП 6/0,4 Тип ТСКЛ-400/6-У3 Зав. 8827; Нн 6000/400 В; країна виробник Україна; Тип вимикачів 

КСО -  393-04 ; потужність кВА 400.
Устатковання Карачунівського водопровідного комлекса м. Кривий Ріг, вул. Павленка ,40г:



1) Т-1 - Трансформатор підстанції Карачуни, тип ТНДС-10000/35-74 У1, Зав. № 113559, країна 
виробник СРСР, потужність кВА 10000, Нн 35000/6000 В, група з'єднання -  Ун/Д 11, номінальний 

струм 157/916.5 А, Ек=7,92%, дата введення в експлуатацію 1988 р.

2) Т-2 - Трансформатор підстанції Карачуни, тип ТНДС-10000/35-74 У1, Зав. № 116368, країна 

виробник СРСР, потужність кВА 10000, Нн 35000/6000 В, група з'єднання -  Ун/Д 11, номінальний 
струм 157/916.5 А, Ек=8,00%, дата введення в експлуатацію 1988 р.

3) ТСР-1 -  Трансформатор силовий, тип ТМ-100/6, Зав. № 821А1263, країна виробник СРСР, 
потужність кВА 100, Нн 6000/400 В, номінальний струм 9.62/144 А, Ек=4,61%, дата введення в 

експлуатацію 1988 р.

4) ТСР-2 - Трансформатор силовий, тип ТМ-100/6, Зав. № 821А1202, країна виробник СРСР, 
потужність кВА 100, Нн 6000/400 В, номінальний струм 9.62/144 А, Ек=4,72%, дата введення в 
експлуатацію 1988 р.
5) ВРУ-35 кВ, тип ВМ -  С35М, привод ШПЭ-12, 9 шт., роз'єднувачі РЛНДЗ-35 -  18 шт, тр-р струму 

ТФ3М-35 -  12 шт.
6) Закрита розподільна установка -6 кВ; Тип комірок КРУ-10-У4; К-ть комірок 41; Зав. б/н; Нн 6000 
В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМПЭ-10-630-20, ВМПЭ-10-1500-20; Тип ТС ТПЛ-10 , 

ТПОЛ-10; Тип ТН НОМ-6, НТМИ-6-66; дата введення в експлуатацію 1988 р.

Устатковання Північної насосної станції, м. Кривий Ріг, вул. Мусоргського, 3б:

1) Трансформатор ТМФ 250/6, Зав. Номер 15213, країна виробник СРСР, Нн 6300/400 В, 

потужність 250кВА, номінальний струм 24,1/361,2, Ек % 4,27, дата введення в експлуатацію 

1968р.
2) Трансформатор ТМФ 250/10, Зав. Номер 15215, країна виробник СРСР, Нн 6300/400 В, 
потужність 250кВА, номінальний струм 24,1/361, Ек % 4,27, дата введення в експлуатацію 1968р.

3) ЗРУ 6кВ; Тип комірок КСО 272 ; Кількість комірок 13; Зав. б/н; Нн 6300В; країна виробник СРСР, 

Тип вимикачів ВМГ 133, дата введення в експлуатацію 1968 р.
Устатковання Коломийцівської насосної станції, м. Кривий Ріг, Коломойцівський промвузол:

1) Трансформатор Т50-12; Зав. № 030868; потужність 50кВА; Нн 6000/400 В, Ек % 3,6; країна 
виробник Югославія; номінальний струм 4,81/72,2, дата введення в експлуатацію 1959 р.

2)ТрансформаторТМ-100/6-66У1; Зав. Номер 42241; потужність 100кВА; країна виробник СРСР,Нн 
6000/400 В; номінальний струм 9,62/144,5; Ек % 4,7; дата введення в експлуатацію 1959 р

3) Закрита розподільна установка 6кВ; Тип комірок КСО 272; Кількість комірок 14; Зав. б/н; Нн 
6000В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМГ 133, Тип ТН 12-600 НТМИ; Тип ТС ТПЛ-10У3.

Устатковання Західної насосної станції, м. Кривий Ріг, Коломойцівський промвузол:

1) ОРУ 35/6кВ; Зав. б/н; Нн 35000В; країна виробник СРСР; Тип вимикачів ВМ-35; Кількість 2.

2) Силовий трансформатор №1, ОРУ-35/6 кВ; Тип ТМ 4000/35; Зав. № 63104; потужність 4000кВА; 
Нн 35000/400 В, Ек % 7,8; країна виробник СРСР; номінальний струм 66/366; дата введення в 

експлуатацію 1975 р.

3) Силовий трансформатор №2, ОРУ-35/6 кВ; Тип ТМ 4000/35; Зав. № 63088; потужність 4000кВА; 

Нн 35000/400 В, Ек % 7,66; країна виробник СРСР; номінальний струм 66/366; дата введення в 
експлуатацію 1975 р.



4) Силовий трансформатор №3, КТП; Тип ТМ 400/10; Зав. № 284705; потужність 400кВА; Нн 
6000/400В, Ек % 7,66; країна виробник Україна; номінальний струм 38,5/578; дата введення в 

експлуатацію 2002 р.

5)Закрита розподільна установка 6/0,4кВ; Тип комірок УМВ-10; Кількість комірок 8; Зав. б/н; Нн
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

6000В; країна виробник Чехославакія; Тип вимикачів 10 кУ; дата введення в експлуатацію 1964 р.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

43 робочих місць, з них 28, на яких існує підвищений ризик отримання травм___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Відкриті та закриті розподільчі пристрої, повітряні та кабельні лінії, електрообладнання у цехах,
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

підрозділах, комплексах та дільницях КП «Кривбасводоканал» у м. Кривий Ріг._______________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Професійно-кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 

заявленому виду діяльності. Директор Марков Сергій Юрійович пройшов навчання з загального 

курсу з охорони праці в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - 
протокол від 04.02.2020р. № 0П9-20, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментами», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 

на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт» в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - 

протокол від 04.02.2020р. №9-20. «Правила пожежної безпеки в Україні» у ДП «Навчально- 

курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 05.09.2019р. №593.

Наказом директора від 01.10.2020р. № 1600 внесені зміни до складу комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці. До складу комісії входять: голова комісії - директор Марков 
Сергій Юрійович, заступник голови комісії -  начальник відділу охорони праці та техногенної 

безпеки Придача Нелля Валеріївна, секретар комісії - інженер з охорони праці Радкевич Лілія 

Олегівна, члени комісії - провідний інженер з охорони праці Шевченко Тетяна Володимирівна, 
провідний інженер з нагляду вантажопідіймальних кранів та посудин, що працюють під тиском 

Тимків Ірина Іванівна. Весь склад комісії пройшов навчання з загального курсу з охорони праці в 
ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол від 04.02.2020р. 

№ ОП9-20, НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами», 

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП 
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол від 04.02.2020р. №9
20. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в 
Україні» у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 26.12.2028р. №857, 
протокол від 06.02.2019р. №58, протокол від 05.09.2019р. №593.

Наказом директора від 05.10.2020р. № 1607 затверджено склад комісії з перевірки знань 

ПБЕЕС, ПТЕЕС та ПБ. До складу комісії входять: голова комісії -  головний енергетик Семенко
Микола Миколайович, заступник голови комісії -  заступник головного енергетика Корота Юрій



представник профспілки Квач Віталій Віталійович.

Весь склад комісії пройшов навчання та перевірку знань у ДП «Навчально-курсовий комбінат 

«Кривбасбуд» з питань пожежної безпеки - протокол від 07.07.2020р. № 299, «Правила технічної 

експлуатації електроустановок споживачів» - протокол від 28.09.2020р. №589, «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - протокол від 13.08.2020р. №416.

Наказом директора від 24.06.2020р. № 955 призначені відповідальні працівники за справний 

стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства.

Відповідальним особам проведено навчання з загального курсу з охорони праці та організації і 
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки:

Заступник головного енергетика з водопідготовки Линник Олександр Борисович - пройшов 

навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 
28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 

охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві -  протокол від 21.11.2019р. № 207 на підприємстві.
Начальник дільниці енергослужби Гершун Вадим Вільйович - пройшов навчання та 

перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., «Правила 

технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 28.09.2020р., 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №416 від 
13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про охорону 

праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 

на виробництві -  протокол від 14.11.2019р. № 201 на підприємстві.
Начальник дільниці мереж та підстанцій Стукалюк Сергій Олексійович - пройшов навчання 

та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 28.09.2020р., 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №416 від 
13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про охорону 

праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 
на виробництві -  протокол від 26.11.2019р. №212 на підприємстві.

Начальник дільниці шахтних вод Карпенко Анатолій Григорович - пройшов навчання та 

перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., «Правила 

технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 28.09.2020р., 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №416 від 

13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про охорону 
праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 
на виробництві -  протокол від 26.11.2019р. №213 на підприємстві.

Енергетик насосних станцій Покровського цеху Безручко Валерій Миколайович - пройшов 

навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р.,
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від



28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 

охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві -  протокол від 14.11.2019р. № 202 на підприємстві.

Енергетик насосних станцій Покровського цеху Подбільський Сергій Едуардович - пройшов 
навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 
28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 

№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 

охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві -  протокол від 27.11.2019р. № 214 на підприємстві.

Енергетик насосних станцій Саксаганського цеху Лисяк Сергій Васильович - пройшов 

навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 
28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 

охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві -  протокол від 15.03.2019р. № 57 на підприємстві.

Енергетик насосних станцій Довгинцівського цеху Кравченко Антон Валерійович - пройшов 

навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., 

«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 
28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 

охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві -  протокол від 14.11.2019р. №202 на підприємстві.
Енергетик насосних станцій Центрально-Міського цеху Муравик Вадим Васильович - 

пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 
07.07.2020р., «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 

№589 від 28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з 
протоколу №416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон 

України «Про охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві -  протокол від 26.11.2019р. № 213 на підприємстві.

Енергетик насосних станцій Металургійного цеху Войтішин Костянтин Миколайович - 

пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 

07.07.2020р., «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№589 від 28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з 
протоколу №416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон 

України «Про охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві -  протокол від 20.11.2019р. № 205 на підприємстві.
Енергетик насосних станцій Північного цеху Берсенев Ігор Анатолійович - пройшов 

навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р.,



28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 

№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 

охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 

аварій на виробництві -  протокол від 18.09.2019р. № 154 на підприємстві.
Енергетик насосних станцій Інгулецького цеху Красуля Руслан Юрійович - пройшов 

навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 
28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 

№416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про 
охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і 
аварій на виробництві -  протокол від 17.09.2019р. № 146 на підприємстві.

Енергетик Центральної стананції аерації Оксаніч Валерій Вікторович - пройшов навчання та 

перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 07.07.2020р., «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №589 від 28.09.2020р., 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу №416 від 

13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон України «Про охорону 

праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій 

на виробництві -  протокол від 14.11.2019р. № 201 на підприємстві.

Енергетик Радушанського водопровідного комплексу Качановський Олексій Вікторович - 

пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 
07.07.2020р., «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№589 від 28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з 

протоколу №416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон 

України «Про охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві -  протокол від 21.11.2019р. № 207 на підприємстві.

Енергетик насосних станцій Центрально-Міського цеху Комаров Дмитро Валерійович - 
пройшов навчання та перевірку знань з пожежної безпеки -  витяг з протоколу № 299 від 

07.07.2020р., «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з протоколу 
№589 від 28.09.2020р., «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з 

протоколу №416 від 13.08.2020р. у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд». Закон 
України «Про охорону праці», Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві -  протокол від 07.10.2020р. № 216 на 

підприємстві.___________________________________________________________________________
прізвище, ім'я по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створено відділ охорони праці та техногенної безпеки до складу якого 
входить 7 осіб, наказом директора № 327 від 03.02.2017р. начальником відділу ОП та ТБ 
призначено Придачу Н.В.

Начальник відділу охорони праці та техногенної безпеки Придача Нелля Валеріївна - 

пройшла навчання з загального курсу з охорони праці в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-



«Правила охорони праці під час роботи з інструментами», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 

охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з 

організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- 

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол від 04.02.2020р. №9-20, у ДП «Навчально- 

курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 27.06.2018р. №358, НПАОП 0.00-5.12-01 

«Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та 
вибухонебезпечних об'єктів» - у ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 
12.09.2019р. №622.______________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

На підприємстві переглянуті та затверджені:

- Положення про систему управління охороною праці підприємства -  переглянуто та 

затверджено наказом директора від 26.05.2017 №185;
- Положення про службу охорони праці -  переглянуто та затверджено наказом директора від 

25.05.2017р. №174;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці - 

переглянуто та затверджено наказом директора від 25.05.2017р. №175;
- Положення про порядок забезпечення та використання працівниками КП 

«Кривбасводоканал» засобів індивідуального захисту на робочому місці -  затверджено наказам 

директора № 259 від 28.02.2019р.;
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці -  переглянуто та затверджено 

начальником відділу ОП та ТБ від 05.04.2017р.;
- Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій - 

переглянуто та затверджено начальником відділу ОП та ТБ від 11.05.2017р.;
- Положення про організацію роботи з управління охороною праці у КП «Кривбасводоканал» - 

переглянуто та затверджено начальником відділу ОП та ТБ від 23.05.2017р.;
- Положення про кабінет промислової безпеки та охорони праці - переглянуто та затверджено 

начальником відділу ОП та ТБ від 23.05.2017р.

Працівники підприємства які експлуатують устаткування напругою понад 1000 В мають 
відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та перевірку знань на підприємстві:

Панасюк Дмитро Ростиславович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 25.08.2020р. №10, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 06.11.2020р. №77 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.
Поліщук Максим Миколайович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації



ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 25.08.2020р. №10, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 16.12.2019р. №150 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.

Славинський Петро Іванович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 26.10.2020р. №20, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 05.03.2020р. №22 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.
Гунько Сергій Вадимович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 17.01.2020р. №1, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 07.02.2020р. №4 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.

Кушнєров Євген Євгенович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 17.01.2020р. №1, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 24.09.2020р. №2 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.

Кушнєров Євген Олегович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 04.02.2020р. №2, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 07.02.2020р. №4 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.
Пригорницький Микола Валерійович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 17.01.2020р. №1, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 22.01.2020р. №2 (група з електробезпеки-ІІІ) на підприємстві.

Венейчук Сергій Вікторович - електромонтер з ремонту та осблуговування 
електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила



електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 25.08.2020р. №10, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 14.01.2020р. №24 (група з електробезпеки-IV) на підприємстві.

Авксентьєв Михайло Олександрович - електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 11.03.2020р. №39, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 
безпеки» протокол від 14.01.2020р. №24 (група з електробезпеки-V) на підприємстві.

Чувпило Олександр Георгійович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 12.02.2020р. №6, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 28.11.2019 №21 (група з електробезпеки-IV) на підприємстві.

Позорін Юрій Валентинович - електромонтер з ремонту та осблуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 12.02.2020р. №7, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 12.02.2020р. №26 (група з електробезпеки-IV) на підприємстві.
Клюєв Роман Юрійович - електромонтер з ремонту та осблуговування електроустаткування. 

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання робіт підвищеної 
небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт» - протокол від 12.02.2020р. №6, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної безпеки» 
протокол від 12.02.2020р. №27 (група з електробезпеки-IV) на підприємстві.

Гуляр Юрий Тимофеевич - електромонтер з ремонту та осблуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 23.06.2020р. №8 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 13.12.19р. №329/1 (група з електробезпеки-V) на підприємстві.
Брильов Андрій Володимирович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання



робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.GG-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 23.06.2020р. №9 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 17.11.2020р. №3770/3 (група з електробезпеки-V) на підприємстві.
Дворчук Олександр Геннадійович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та 
виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила 

експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 21.02.2020р. №11, ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
«Пожежної безпеки» протокол від 30.10.2020р. №388 (група з електробезпеки-V) на 

підприємстві.

Горін Андрій Анатольович - електромонтер з ремонту та осблуговування 
електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 21.02.2020р. №11, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 04.03.2020р. №4 (група з електробезпеки-V) на підприємстві.

Шатило Леонид Антонович - електромонтер з ремонту та осблуговування 
електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 20.11.2020р. №59, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 20.11.2020р. №4 (група з електробезпеки-IV) на підприємстві.
Гаврильчук Євгеній Анатолійович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.G4-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 24.02.2020р. №13, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 20.11.2020р. №4 (група з електробезпеки-IV) на підприємстві.

Горченко Віктор Павлович - здобув професію електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування, посвідчення № ПП-0008874 від 18.06.2018р. видано у ДП «Навчально- 

курсовой комбінат» (Кривбасбуд). Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

та виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 

«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 4G.1-1.G4-01 «Правила
експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації



«Пожежної безпеки» протокол від 20.11.2020р. №4 (група з електробезпеки-ІІІ) на підприємстві.

Осипенко Віталій Юрійович -  здобув професію (підвищення кваліфікації за професією) 

електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, свідоцтво серія 0343 № 

00003778 від 25.04.2014р. в ТОВ «Центр технічної освіти робітників» (ЦТОР). Пройшов навчання 
та перевірку знань з питань охорони праці та виконання робіт підвищеної небезпеки, роботи в 

електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00
5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» - протокол 

від 23.06.2020р. №9 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної безпеки» протокол від 09.10.2020р. №50 (група з 
електробезпеки-ІУ) на підприємстві.

Захарова Лілія Володимирівна - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 09.10.2020р. №72 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 06.10.2020р. №44 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.

Назарова Світлана Леонідівна - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 09.10.2020р. №26, ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 09.10.2020р. №50 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.
Лісова Інна Валеріївна -  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 

Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання робіт підвищеної 
небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 

електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації електрозахисних 
засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт» - протокол від 09.10.2020р. №12 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної безпеки» 
протокол від 09.10.2020р. №50 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.

Громак Тетяна Вікторівна -  електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 

робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 09.10.2020р. №12 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 08.10.2020р. №49 (група з електробезпеки-ІУ) на підприємстві.
Кондрашова Антоніна Миколаївна - електромонтер з ремонту та осблуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання



робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 09.10.2020р. №19 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 09.10.2020р. №50 (група з електробезпеки-^) на підприємстві.
Євдокомів Олександр Володимирович -  електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 28.02.2020р. №31 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 
безпеки» протокол від 30.10.2020р. №60 (група з електробезпеки-^) на підприємстві.

Яроцький Богдан Вікторович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 12.12.2019р. №31 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 

безпеки» протокол від 06.10.2020р. №49 (група з електробезпеки-^) на підприємстві.

Землянухін Сергій Ігорович - електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування. Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці та виконання 
робіт підвищеної небезпеки, роботи в електроустановках -  НПАОП 40.1-1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.04-01 «Правила експлуатації 

електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного 

ведення газонебезпечних робіт» - протокол від 21.12.2019р. №8 ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної 
безпеки» протокол від 23.12.2019р. №60-21 (група з електробезпеки-ПІ) на підприємстві.

На підприємстві затверджений перелік інструкцій з охорони праці по професіям згідно 
штатного розкладу та видах робіт, які виконуються на підприємстві.

Відповідно до п.1 та п.3 роз.У Положення про розробку інструкцій з охорони праці на 
підприємстві ведеться реєстрація, облік і видача інструкцій з охорони праці:

-журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
-журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Наказом директора від 15.09.2020р. № 1458 переглянуті та затверджені інструкції з охорони 

праці:

- інструкція з охорони праці №8 «Під час виконання робіт на висоті»;

- інструкція з охорони праці № 27 «Для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування»;

- інструкція з охорони праці №73 «При проведенні вантажно-розвантажувальних робіт»;

- інструкція з охорони праці №98 «Організація проведення газонебезпечних робіт»;

- інструкція з охорони праці №106 «Під час виконання монтажних робіт електроінструментами

і пристроями».



проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 на 

підприємстві проводяться інструктажі з питань охорони праці та ведуться відповідні журнали:

-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці КП «Кривбасводоканал»;

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці -  в цехах та 
структурних підрозділах підприємства.____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві в наявності необхідна технічна та експлуатаційна документація: затверджена 

проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з внесеними усіма змінами; 

однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з'єднань усіх класів напруг для 
нормальних режимів роботи електрообладнання; акти випробувань та вимірювань 

електроустановок; акти розмежування електричних мереж за балансовою належністю та 
експлуатаційною відповідальністю між споживачами і електропередавальною організацією; 

технічні паспорти основного електрообладнання, будівель і споруд; сертифікати на 
електрообладнання і матеріали, що підлягають сертифікації, узгоджені технологічні карти та 

планово-попереджувальні ремонти.
Списки працівників, які мають право на видачу нарядів, розпоряджень, керівників робіт, 

допускачів, оформляти розпорядження та наряди на виконання робіт, одноосібного огляду 

електроустановок та електротехнічної частини, давати оперативні розпорядження та вести 
оперативні переговори (керівні чергові працівники у зміні), виконувати оперативні перемикання, 

давати дозвіл на підготовку робочих місць, підготовлювати робоче місце, бути допускачем, бути 
керівником робіт, бути наглядачем, бути членом бригади, перелік робіт, що виконуються за 

нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації.
Все устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних станцій 

і мереж, технологічне електрообладнання) вчасно проходить технічне обслуговування та має 

експертні висновки:

Устатковання каналізаційної насосних станції №72. Висновок експертизи №12.2-09-07-0229.19, 
№12.2-09-07-0228.19, №12.2-09-07-0227.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №45. Висновок експертизи №12.2-09-07-0221.19, 

№12.2-09-07-0222.19, №12.2-09-07-0220.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 
технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №19 Висновок експертизи №12.2-09-07-0201.19, 
№12.2-09-07-0199.19, №12.2-09-07-0200.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №57. Висновок експертизи №12.2-09-07-0204.19, 
№12.2-09-07-0202.19, №12.2-09-07-0203.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-
технічний центр держпраці».



№12.2-09-07-0205.19, №12.2-09-07-0206.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №26. Висновок експертизи №12.2-09-07-0210.19, 

№12.2-09-07-0208.19, №12.2-09-07-0209.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 
технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №35. Висновок експертизи №12.2-09-07-0213.19, 
№12.2-09-07-0211.19, №12.2-09-07-0212.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №36. Висновок експертизи №12.2-09-07-0216.19, 
№12.2-09-07-0214.19, №12.2-09-07-0215.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 
технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №44. Висновок експертизи №12.2-09-07-0188.19, 

№12.2-09-07-0189.19, №12.2-09-07-0219.19, №12.2-09-07-0217.19, №12.2-09-07-0218.19 від 
19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання Цетральної станції аерація. Висновок експертизи №12.2-09-07-0190.19, №12.2

09-07-0191.19, №12.2-09-07-0192.19, №12.2-09-07-0193.19, №12.2-09-07-0194.19, №12.2-09-07

0195.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №15. Висновок експертизи №12.2-09-07-0198.19, 

№12.2-09-07-0196.19, №12.2-09-07-0197.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №10. Висновок експертизи №12.2-09-07-0073.19, 

№12.2-09-07-0074.19, №12.2-09-07-0100.19, №12.2-09-07-0098.19, №12.2-09-07-0099.19 від 

20.02.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №8. Висновок експертизи №12.2-09-07-0168.19, 
№12.2-09-07-0154.19, №12.2-09-07-0171.19, №12.2-09-07-0169.19, №12.2-09-07-0170.19, №12.2

09-07-0168.19 від 20.03.2019р., №12.2-09-07-0898.19, від 24.07.2019р. ДП «Криворізький 
експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №70. Висновок експертизи №12.2-09-07-0319.19, 
№12.2-09-07-0317.19, №12.2-09-07-0318.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №56. Висновок експертизи №12.2-09-07-0330.19, 

№12.2-09-07-0328.19, №12.2-09-07-0329.19, №12.2-09-07-0326.19, №12.2-09-07-0327.19 від 

14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання Північної станції аерації. Висновок експертизи №12.2-09-07-0316.19, №12.2-09
07-0314.19, №12.2-09-07-0315.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр 

Держпраці».

Устатковання водопровідної насосної станції №58. Висновок експертизи №12.2-09-07-0310.19, 

№12.2-09-07-0308.19, №12.2-09-07-0309.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно-
технічний центр Держпраці».



№12.2-09-07-0161.19, №12.2-09-07-0162.19 від 20.0З.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №51. Висновок експертизи №12.2-09-07-0900.19. 

№12.2-09-07-0899.19, від 20.0З.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №б0. Висновок експертизи №12.2-09-07-01б7.19. 

№12.2-09-07-0165.19, №12.2-09-07-0166.19 від 20.0З.2019р. ДП «Криворізький експертно- 
технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №30. Висновок експертизи №12.2-09-07-01б4.19. 

від 20.0З.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання водопровідної насосної станції №бб. Висновок експертизи №12.2-09-07
01079.19, №12.2-09-07-0077.19, №12.2-09-07-0078.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький 
експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №7б. Висновок експертизи №12.2-09-07-0231.19. 
від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр держпраці».

Устаткування каналізаційної насосної станції №89. Висновок експертизи №12.2-09-07-0235.19. 

№12.2-09-07-02ЗЗ.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання Покровської дільниці. Висновок експертизи №12.2-09-07-02З6.19 від 
19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання водопровідної насосної станції №50. Висновок експертизи №12.2-09-07-0155.19. 

№12.2-09-07-0157.19 від 20.0З.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №38. Висновок експертизи №12.2-09-07-0338.19. 

№12.2-09-07-0ЗЗ7.19, №12.2-09-07-0ЗЗ6.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №7. Висновок експертизи №12.2-09-07-01б0.19. 
№12.2-09-07-0158.19, №12.2-09-07-0159.19 від 20.0З.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №1. Висновок експертизи №12.2-09-07-0321.19. 

№12.2-09-07-0З20.19, №12.2-09-07-0З22.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно- 
технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №11. Висновок експертизи №12.2-09-07-0101.19. 
№12.2-09-07-0102.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №10б. Висновок експертизи №12.2-09-07-

0ЗЗ4.19, №12.2-09-07-0ЗЗ5.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр 

Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №41. Висновок експертизи №12.2-09-07-008б.19. 

№12.2-09-07-0087.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №49. Висновок експертизи №12.2-09-07-0223.19. 

№12.2-09-07-0224.19 від 19.04.2019р. №12.2-09-07-021З.19, №12.2-09-07-0211.19, №12.2-09-07-
0212.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».



0080.19, № 12.2-G9-G7-GG82.19, № 12.2-G9-G7-0081.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький 

експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання Інгулецької станції аерації. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-0085.19,№ 12.2- 

G9-G7-0084.19, № 12.2-G9-G7-0083.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний 
центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №9G. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-GG9G.19, 
№ 12.2-G9-G7-0088.19, № 12.2-G9-G7-0089.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання Південної станції аерації. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-0091.19, № 12.2-G9- 
G7-0084.19, № 12.2-G9-G7-0092.19., № 12.2-G9-G7-GG94.19, № 12.2-G9-G7-0093.19 від 20.02.2019р. 
ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №52. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-

0302.19,№ 12.2-G9-G7-G3G3.19, № 12.2-G9-G7-0304.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький 
експертно-технічний центр Держпраці».

Устатковання водопровідної насосної станції №1 

Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-0307.19,№ 12.2-G9-G7-0306.19 № 12.2-G9-G7-0305.19 від 

14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці»;

Устатковання каналізаційної насосної станції №64. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-G332.19, 

№ 12.2-G9-G7-0332.19, № 12.2-G9-G7-0333.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устаткування каналізаційної насосної станції №9.Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-G325.19, 
№ 12.2-G9-G7-0324.19 № 12.2-G9-G7-0323.19 від 14.05.2019р. ДП «Криворізький експертно- 

технічний центр Держпраці».

Устатковання каналізаційної насосної станції №1G4. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-
0076.19, № 12.2-G9-G7-0075.19 від 20.02.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр 

Держпраці».
Устатковання каналізаційної насосної станції №69. Висновок експертизи № 12.2-G9-G7-G226.19, 

№ 12.2-G9-G7-0225.19 від 19.04.2019р. ДП «Криворізький експертно-технічний центр 
Держпраці».____________________________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно 
норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття інших засобів індивідуального 
та колективного захисту з урахуванням вимог НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 

охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 

місці» (костюми бавовняні, черевики, чоботи, каски захисні, рятувальні пояси та страхувальні 
мотузки, захисні окуляри, куртки та штани утеплені, ізолюючі та фільтруючі протигази, 

газоаналізатори, вентиляційні системи, первинні засоби пожежогасіння та інше).



спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту на відповідність вимогам нормативних 

документів. На кожного працівника підприємства заведена особиста картка обліку спеціального 

одягу, спеціального взуття та засобів індивідуального захисту. Працівники підприємства 

забезпечені усім необхідним для безпечного виконання своїх професійних обов'язків на робочих 
місцях._________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання з питань охорони праці по 
професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, а саме:

- програма навчання з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування;

- програма навчання з охорони праці при виконанні робіт з застосуванням ручного 
елекрофікованого інструменту;

- програма навчання з охорони праці при виконанні робіт на висоті.
Розроблені та затверджені план-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці по професіям для працівників, з яким робітники ознайомлені під особистий 

підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи.
Згідно з «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», 

затвердженого наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р. на підприємстві своєчасно 
складається акт визначання категорій працівників, які підлягають попередньому (періодичному) 

медичним оглядам. Працівники підприємства зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять медичний огляд при працевлаштуванні та періодично один раз на рік. Періодичні 

медичні огляди працівники підприємства проходять у КЗ «Криворізька міська лікарня №3» КМР».

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому 
числі необхідних для експлуатації устаткування напругою понад 1000 В заявлених в Декларації: 
Закон України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 

проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове 

положення про розробку інструкцій з питань охорони праці», НПАОП 0.00-6.03-93 «Про порядок 
опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві», НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 

висоті», НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок», НПАОП 40.1
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 

безпечної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці підчас роботи з інструментами та приладами», та інші.

На підприємстві обладнаний клас з охорони праці для проведення вступного інструктажу, 
навчання з питань охорони праці, організаційної та методичної роботи, пропаганди безпечних 

умов праці, профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань. Клас 
оснащений комп'ютерами, обладнаний стендами, плакатами, навчальними та наглядними 

посібниками з охорони праці, методичною і довідковою літературою. Розроблені екзаменаційні

білети з перевірки знань питань охорони праці та з організації і безпечного виконання робіт



підвищеної небезпеки. Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального 

навчання п р о в о д и т ь с я  к о м іс іє ю  підприємства як традиційним методом -  білети, так і сучасним - 
комп'ютерні тре-ажери. 

На підлс^емстві створені усі необхідні умови для експлуатації устаткування напругою понад 

1000 В заявлених в Декларації. 
-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Ю. Марков 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / &  20& $ .

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.
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