
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони прані

Відомості про роботодавця
АКЦІОНЕРНЕ Т О В А РИ С Т В О  «ОП ЕРА ТОР ГА ЗО РО ЗП О Д ІЛ ЬН О Ї СИ СТЕМ И_______________
« К Р И В О Р І Ж Г А З » ______________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50005, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 1, СД РП О У  03341397____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
Голова правління -  Пономаренко Анатолій Олексійович_________________________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(056)-409-67-97, kancelyar@krgas.com.ua_____________________________________________________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м. Кривий Ріг та Криворізький район_____________________________________________________________
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
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанови кабінету Міністрів №  1788 від 16.08.2002 року об'єкти 
підприємства не належать до ОПН. а тому оформленню реєстрації та страхуванню не
проводилось.____________________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

____________________________________________ 26.10.2020____________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я. Пономаренко Анатолій Олексійович -  Голова правління АТ «Криворіжгаз»__________________
(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:
навчання з питань охорони праці працівників інших субєктів господарювання ___________

(найменування виду робіт 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 мість -  1046, V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  467._____________________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
У власності АТ «Криворіжгаз» знаходяться 30 (тридцять) будівель і споруд, що знаходяться за 
адресами:
- Д н іпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. І ;
- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська. буд. 1 ; __  _____________________ ._
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- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Щ епкіна, буд. 1;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Бірюзова, буд. 9;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, буд. 24;
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Д уб ки, буд. 96а;
- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Тупикова, буд. 1;
- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, буд. 70;
- Дніпропетровська обл.. Криворізький район, с. Новий Ш лях, вул. М еліоративна, буд. 20а;
- Дніпропетровська обл.. Криворізький район, с. Лозуватка, пров. Миру, буд. 1;
Орендовані офісні та виробничі приміщення: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,
вул. Стрельникова, буд. 15 (договір оренди № 20АК а16166-18  від 10.12.2018 р. із ТОВ «Авто 

Кривбас Сервіс»),
__________ будівель, і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)__________

Інші відомості:
Голова правління АТ «Криворіжгаз» - Пономаренко Анатолій Олексійович, директор технічний
-  Рибка Борис Олександрович, головний енергетик -  Белов Сергій Вячеславович, пройшли 
навчання вимог Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з охорони праці) у 
ДП «ГНМ Ц Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці 
від 15.05.2017 №  65 (витяг з протоколу №  ОГІ9-20 від 04.02.2020).
Головний інженер управління експлуатації']' Ж их Костянтин Олександрович пройшов перевірку 
знань в комісії КГІ «Навчально-виробничий центр» ДО Р нормативних документів з охорони 
праці: НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (протокол №  77-2-1 від
01.09.2020); НП А О П  0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт (протокол №  77/1 від 01.09.2020); Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол №  40/2 від 08.09.2020); з питань 
пожежної безпеки (протокол №  105-2 від 28.09.2020).
Наказом по підприємству від 18.12.2019 №  02.3.3Но-900-1219 відповідальною особою за 
електрогосподарство призначено головного енергетика Белова Сергія Вячеславовича, який 
пройшов навчання в КП «НВЦ» ДОР: ПБЕЕС (V група до та понад 1000 В) (витяг з протоколу 
№  278 від 11.12.2018 р.); ПТЕЕС (V група до та понад 1000 В) (витяг з протоколу №  279 від
14.12.2018 р.). чергова перевірка знань проведена комісією А Т «Криворіжгаз» утвореною 
наказом від 27.09.2019 р. №  01.9.Но-716-0919 (витяг з протоколу №  12 від 11.12.2019 р.).

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

Згідно з вимогами ст.13 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві функціонує 
система управління охороною праці. Організаційною структурою на підприємстві передбачено 
структурний підрозділ -  служба охорони праці та цивільного захисту, наказом по підприємству 
від 20.07.2020 №  314-К начальником служби охорони праці та цивільного захисту призначено 
Озерян Валентину Григорівну, яка пройшла перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (Загальний курс з охорони праці) у Д П  «ГНМ Ц Держпраці» і перевірку знань комісією, 
створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 №  65 (витяг з протоколу №  ОП9-2Р від
04.02.2020);
На підприємстві наказом від 28.08.2020 №  01,9Но-472-0820 створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці працівників Товариства, у тому числі під час 
професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації:
Голова комісії -  директор технічний Рибка Борис Олександрович, пройшов навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці. , ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» у ДП «ГНМ Ц 
Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 
№  65 (витяг з протоколу №  ОГІ9-20 від 04.02.2020), пройшов перевірку знань в комісії КГІ 
«Навчально-виробничий центр» ДОР нормативних документів з охорони праці: Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт. Правил безпеки систем 
газопостачання (протокол №  137-1 від 13.06.2019р.), Правил охорони праці під час експлуатації



обладнання, що працює під тиском (протокол № 114 від 22.05.2019р.). Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажнопідіймальних кранів, п ідіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (протокол №? 113-1 від 16.05.2019р.). Правил охорони праці під час роботи з 
інструментами та пристроями (протокол №  119 від 16.05.2019р.). Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті (протокол № 169 від 31.07.2019Р.), Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт (протокол №  119 від 16.05.2019р.), пройшов перевірку 
знань в комісії КП «Навчально-виробничий центр» ДОР нормативних документів з охорони
праці ПБЕЕС, ПТЕЕС (протокол № 123 від 24.05.2019р.)________________________________________
Члени комісії:

1. Головний інженер управління експлуатації Ж их Костянтин Олексійович, Олександрович 
пройшов перевірку знань в комісії КП «Навчально-виробничий центр» ДОР нормативних 
документів з охорони праці: НП А О П  0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» 
(протокол №  77-2-1 від 01.09.2020); НПАОП 0.00-5.1 1-85 Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол №  77/1 від 01.09.2020); Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (протокол №  40/2 від
08.09.2020); з питань пожежної безпеки (протокол №  105-2 від 28.09.2020), ПБЕЕС, ПТЕЕС 
(протокол №86/1 від 25.08.2020р.).

2. Начальник служби охорони праці та цивільного захисту Озерян Валентина Григоріївна, 
пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони праці. ДБН В.2.5-20-2018 
«Газопостачання», Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями у ДП 
«ГНМ Ц Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 №  65 (витяг з протоколу №  ОГІ9-20 від 04.02.2020), в комісії КП «Навчально- 
виробничий центр» ДО Р Правил безпеки систем газопостачання (протокол № 254 від 
12.11.2019р), Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском(протокол № 285 від 13.12.2018р), Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажнопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання(протокол 
№ 286 від 13.12.2018р), Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №  
207-1 від 08 .10 .2019р), Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (протокол №87-1-1 від 30.05.2018р.), Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (протокол № 255 від 14.11.2018р.), ПБЕЕС, ПТЕЕС (протокол №86/1 
від 25.08.2020р.).

3. Голова первинної профспілкової організації Пікалова Ольга Миколаївна, яка пройшла 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці. Правил безпеки систем газопостачання у ДП 
«ГНМ Ц Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 №  65 (витяг з протоколу №  90-18 від 16.03.2018)_____________________________________
________________________________________ наявністю служби охорони праці,__________________________________________

Також на підприємстві переглянуті та затверджені:
- Положення про службу охорони праці та цивільного захисту, затверджене 17.11.2019;
- Положення «Система управління охороною праці АТ «Криворіжгаз» (затверджена наказом від
15.11.2019 № 0 1 .9 Н о -8 2 8 -1 119);
- Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
(затверджене наказом від 15.11.2019 №  01.9Но-828-1119);
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту (затверджене наказом від 15.11.2019 №  01.9Но- 
828-1119);
- Положення про організацію оперативного контролю за станом охорони праці в підрозділах АТ 
«Криворіжгаз» (затверджене наказом від 15.11.2019 №  01.9Но-828-1119);
- програма в с т у п н о г о  інструктажу з питань охорони праці (затверджена наказом від 15.11.2019 
№  01.9Но-828-1119);
- програми навчання з питань охорони праці за професіями згідно згідно штатного розпису 
(затверджені наказом від 1 5.11.2019 №  01,9Но-828-1119);
- програми стажування за професіями згідно штатного розпису (затверджені наказом від
15.11.2019 № 0 1 .9 Н о -8 2 8 -1 119);
- перелік інструкцій з охорони праці АТ «Криворіжгаз» (затверджений наказом від 10.01.2020



№  01.9Н о-14-0120).
Організовано і проведено навчання з охорони праці викладачів, які проводять навчання з 
Правил безпеки систем газопостачання (НПАОГІ 0.00-1.76-15):

1. Начальника служби охорони праці та цивільного захисту Озерян Валентину Григоріївну, 
яка пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони праці. ДБН В.2.5-20-2018 
«Газопостачання», Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями у ДП 
«ГНМ Ц Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 №  65 (витяг з протоколу №  ОП9-2Р від 04.02.2020). в комісії КГІ «Навчально- 
виробничий центр» ДО Р Правил безпеки систем газопостачання (протокол № 254 від 
12.11.2019р), Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском(протокол № 285 від 13.12.2018р). Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажнопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання(протокол 
№ 286 від 13.12.2018 р ). Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №  
207-1 від 08.10.2019р). Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (протокол №87-1-1 від 30.05.2018р.). Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (протокол № 255 від 14.11.2018р.). ПБЕЕС. ПТЕЕС (протокол №86/1 
від 25.08.2020р.

2. Інженера служби охорони праці та цивільного захисту Валової Наталії Михайлівни, яка 
пройшла навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМ Ц Держпраці» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017 №  65 (витяг з 
протоколу №  ОП9-2Р від 04.02.2020). в комісії КП «Навчально-виробничий центр» ДОР Правил 
безпеки систем газопостачання (протокол № 254 від 12.11.2019р), Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол №87-1-1 від 30.05.2018)

3. Провідного інженера з підготовки кадрів Тітаренко Оксани Анатоліївни, яка пройшла 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці. ДБН В.2.5-20-2018 «Газопостачання» у ДГІ 
«ГНМ Ц Держпраці» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Держпраці від
15.05.2017 №  65 (витяг з протоколу №  ОП9-2Р від 04.02.2020). в комісії КП «Навчально- 
виробничий центр» ДО Р Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт (протокол №87-1-1 від 30.05.2018)_________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту (каски, 
сигнальні жилети, захисні окуляри та інше), у відповідності до чинних нормативних актів, а 
саме: костюм бавовняний, жилет сигнальний, рукавиці комбіновані,спец.взуття. протигаз типу 
ПШ-1, запобіжний пояс, мотузка, які перевіряються випробувальною лабораторією АТ 
«Криворіжгаз». На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться журнал 
видачі і повернення спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, журнал обліку та
перевірки стану електрозахисних засобів.________________________________________________________
засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності Закон України «Про о х о р о н у  праці».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці»;
НПАОП 0.00-4.15-98 « Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про 
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 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві»;
НПАОГІ 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання»;________________________________



НПЛОГІ 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під 
тиском»;
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»; 
НІІАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 
П А І1БА .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
НПАОП 40.1 -1.21 -98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 0.00-7.15-18 «Вимоги щодо безпеки та захисту здоров'я працівників під час роботи з 
екранними пристроями»;
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» та інші. 
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-правових 
актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.
У власності АТ «Криворіжгаз» знаходяться будівлі з обладнаними навчальними класами на 46 
місць, які знаходяться за адресами:
- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд. 1;
- Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, буд. 1;

Підприємство забезпечене необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками, що регулярно оновлюються.________________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці К )Л /р, №  ^ / Ґ /<£_________

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метоь 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та н 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган; 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

А.О. Пономаренко
(ініціали та прізвище)



Головно управління Держпраці 
у Дніпропетровській області
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