
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

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

місцезнаходження код згідно з ЄДРПОУ

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

e-mail:kancelariya kpts@ukr.net__________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів від 14.02.2020 № 4607973/87-20, укладений з ПрАТ «Українська акціонерна
страхова компанія АСКА » м. Дніпро, термін дії поліса по 26.02.2021р. № АО / 4785030 від________
18.02.2020 р.__________________________________________________________________________________

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

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

_________________________________ Я, Мітін Сергій Миколайович____________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Підйомники: автомобільний гідравлічний підйомник (монтажна площадка) марки:МР 22 -  1 од., на 
базі шасі автомобіля моделі ЛИАЗ 110053, 1991 року виготовлення, країна виробник -  Словакія_____

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,

Кількість робочих місць з підвищеною небезпекою 2, у тому числі тих, на яких існує
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кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм 1____________________________

підвищений ризик виникнення травм,
_____ Адреса підприємства: м. Кривий Ріг, провулок Дежньова, будинок 9________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор -  Мітін Сергій Миколайович, головний інженер -  Єрін Олександр 
Юхимович, начальник служби охорони праці -  Пітіна Інна Петрівна пройшли навчання в ДП 
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з загальних питань охорони праці, 
гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол №ОП9-20 від 04.02.2020 р).
Директор -  Мітін Сергій Миколайович пройшов навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО - 
МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з ПБЕЕС (витяг з протоколу №9/3-20 від 22.05.2020 р.); 
пройшов навчання в ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду у 
Дніпропетровській області з ПТЕЕС (протокол №250 від 07.07.2020 р.).
Головний інженер -  Єрін Олександр Юхимович пройшов навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИМ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з ПБЕЕС (протокол №9-20 від 04.02.2020 р.); 
пройшов навчання в ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду з ПТЕЕС
(протокол №250 від 07.07.2020 р.).______________________________________________________________
Начальник служби охорони праці -  Пітіна Інна Петрівна пройшла навчання в ДП «ГОЛОВНИЙ 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з ПБЕЕС (витяг з протоколу №9/20 від
04.02.2020 р.), пройшла навчання в ІIIІ «КРІОЛ» та перевірку знань комісією Держенергонагляду з
ПТЕЕС (протокол №250 від 07.07.2020 р.).______________________________________________________
Наказами по підприємству № 207 від 12.03.2018 р, № 537 від 08.09.2020 р., відповідальні особи, які 
відповідають за безпеку руху, експлуатацію, технічний стан, обслуговування та ремонт колісних 
транспортних засобів, перевезення небезпечних вантажів та підготовку документації і колісних 
транспортних засобів на обов’язкових технічний контроль, медичні огляди працівників, призначені 
начальник транспортної служби Федько М. М., механік Єременко В. І., інженер з безпеки руху
Іщенко Л. Г., які пройшли навчання перевірку знань.____________________________________________

Начальник транспортної служби Федько М. М. пройшов навчання та підвищення кваліфікації 
Транспортний навчальний центр підвищення кваліфікації та професійної компетенції (ТНЦКПК) 
«Контроль за технічним станом колісних транспортних засобів» свідоцтво UA № 20106 від 
26.05.2020р.,ТОВНКЦ«МОНОЛІТ», Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 
0.00-1.62-12), повторна, перевірка знань проведена. 13.03.2020 р. протокол № 13.

Інженер з безпеки руху Іщенко Л. Г. пройшов навчання та підвищення кваліфікації ТОВ 
«Професійно -  технічний навчальний заклад «СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЇ 
БЕЗПЕКИ » «Безпека перевезень» свідоцтво серії АЕ № 20003 від 08.07.2020р., ПП«КРІОЛ» - 
повторна перевірка знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки протокол №137 від 03.03.20, НПАОП 0.00
1.62-12 посвідчення № 00001170 протокол від 08.07.2020р., № 263.______________________________

Механік Єременко В. І. пройшов навчання та підвищення кваліфікації ТОВ « Професійно -  
технічний навчальний заклад « СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТНОЇ БЕЗПЕКИ » «Безпека 
перевезень» свідоцтво серії АЕ № 20002 від 08.07.2020р., Транспортний навчальний центр 
підвищення кваліфікації та професійної компетенції (ТНЦКПК) « Контроль за технічним станом
колісних транспортних засобів » свідоцтво UA № 20104 від 26.05.2020р., « Головний навчально-



методичний центр Держпраці » з ОП посвідчення № ОП9-20-10 протокол від 04.02.2020р.;
НПАОП 0.00-1.80-18; НПАОП 0.00-1.62.12, НПАОП 40.1-1.21-98._______________________________

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

Наказом №1 по підприємству від 27.07.1998 р. створена служба охорони праці, функції якої_____
виконує начальник служби охорони праці Пітіна І.П. та інженер з охорони праці Циганкова Н.І. 
Для проведення навчання і перевірки знань діючих нормативно -правових актів з охорони праці на 
підприємстві наказом від 08.10.2018 №713 (зі змінами 15.10.2019р. № 57) створена постійно - діюча 
комісія у складі :
голови комісії - Єріна О.Ю. - головного інженера підприємства;___________________________________
заступника голови - Стеблини В.В. - начальника котельного господарства та теплових мереж;______
членів комісії: - Пітіної І.П. - начальника служби охорони праці;__________________________________
-Циганкової Н.І. - провідного інженера з охорони праці служби охорони праці;____________________
-Пилипенко Л.І. - начальника вимірювальної хімлабораторії;______________________________________
-Кнельца Я.Я. - начальника газової служби;_____________________________________________________

-Гусєва С.П. - начальника УПтаКР, заступника голови профкому ( за згодою );____________________
- представника профільної інспекції Держпраці, енергонагляду (за згодою)._______________________

Члени постійно - діючої комісії пройшли навчання в ДП «Головний навчально -методичний центр 
Держпраці» (протокол № 0П9-20 від 04.02.2020р.) з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та Правила 
охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12) та інших НПАОП протокол № 
9-20 від 04.02.2020р .___________________________________________________________________________

Згідно статті 13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві розроблені та відповідно до 
п. 2.9 НПАОП 0.00 -6.03-93 затверджені наступні нормативні акти з охорони праці, що діють на 
підприємстві, а саме:

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

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

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

Інструкції з охорони праці розроблені згідно з НПАОП 0.00-4.15-98. Інструкції містять 
обов’язкові для виконання працівниками КПТМ «Криворіжтепломережа» вимоги з охорони праці 
при виконанні ними робіт певного виду на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території 
підприємства або в інших місцях, де з доручення роботодавця виконуються ці роботи, трудові або 
службові обов’язки.____________________________________________________________________________

Згідно статті 18 Закону України «Про охорону праці» працівники КПТМ «Криворіжтепломережа», 
при прийнятті на роботу та періодично під час роботи проходять на підприємстві інструктажі з 
питань охорони праці, а саме: при прийнятті на роботу - вступний інструктаж; під час роботи - 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктажі.____________________________________

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



Відповідно до довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого
наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 № 336 у КПТМ 
«Криворіжтепломережа» розроблені та затверджені посадові інструкції працівників підприємства.

Відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про охорону праці» працівник автовишки 
пройшов медичний огляд та визнаний придатним до робіт за професією, а також отримав медичну
довідку щодо придатності до керування транспортним засобом.___________________________________

Працівник автовишки КПТМ «Криворіжтепломережа» у відповідності до вимог ст. 5 Закону
України «Про охорону праці» пройшов психофізіологічне обстеження у медичному центрі________
« Поліклініка металургійного виробництва », протокол психофізіологічного обстеження працівника 
№ 106-1030/35129 від 14.09.2018 р., висновок діє до 13.09.2021 р..________________________________

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

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

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для проведення робіт з підвищеною небезпекою на об’єктах підприємства___________________
використовується автомобільний гідравлічний підйомник МР-22, на базі автомобіля ЛИАЗ 110053, 
1991 року виготовлення, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, паспорт автомобільного 
гідравлічного підйомника, висновок експертизи з питань охорони праці за результатами технічного 
діагностування виданого ДП « Кіровоградський ЕТЦ » від 25.04.2019 р., протокол обов’язкового 
технічного контролю № 00072-00877-20 від 07.04.2020 р., інструкція по утриманню та технічному 
обслуговуванню МР-22, інструкції з охорони праці, розроблених на підприємстві._________________

експлуатаційної документації,

Згідно галузевих норм та колективного договору КПТМ «Криворіжтепломережа» машиніст 
автовишки забезпеченийі: жилет сигнальний до зносу, каска захисна до зносу, підшоломник на 12 
міс., рукавиці комбіновані на 3 міс., костюм на 12міс., черевики на 12міс., , в зимку куртка утеплена 
на 36 міс.______________________________________________________________________________________

Відповідно до вимог статті 8 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 40.1- 1.07-01 
працівник автовишки КПТМ «Криворіжтепломережа» забезпечений спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту._______________________________________________________

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

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: НПАОП 0.00 -4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; «Порядок видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки»(постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00 -2.01
05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00 -7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00 - 
7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час



виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; «Правила 
улаштування електроустановок»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» та інші. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті служби 
охорони праці.____________________________________________________________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони 
праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань._______________________________________________________

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

С.М.МІТІН
(ініціали та прізвище)

/€?

Д екларац і^= з^^?Р^ован а у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці р.

№ оЮ -

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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