
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШВИДКІСНИМ ТРАМВАЙ"
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

________________ 50057, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, майдан Праці, буд. 1_________
місцезнаходження,

__________________________________________30950099_____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________________директор Божко Руслан Валерійович_______________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________________________тел. (056) 409-12-97________________________________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
______ Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, майдан Праці, буд. 1 та на об'єктах
КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ"__________________________________________________________

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 з додатком 1 до Порядку і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788, 
страхування не проводиться тому, що не є об'єктом підвищеної небезпеки та устатковання, що 
декларується, не може нанести шкоду третім особам.________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 25.01.2021, Державне 
підприємство "Криворізький експертно-технічний центр Держпраці"__________________________

(дата проведення аудиту)
Я, Божко Руслан Валерійович,_____________________________________________________________

(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
Устатковання напругою понад 1000 В (напругою до 10 кВ включно) (електричне устатковання 
електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), а саме:________
- тягова підстанція № 17, 1973 року виготовлення, країна виробник СРСР: ЗРУ-6 кВ (14 ком.), 
трансформатор тяговий Т-1 ТМРУМ-2600/10 зав. № 2391, трансформатор тяговий Т-2 
ТМРУМ-2600/10 зав. № 2184, трансформатор тяговий Т-3 ТМРУМ-2600/10 зав. № 2392, 
кабельна лінія (далі КЛ) КЛ-6 кВ В-1, КЛ-6 кВ В-2;__________________________________________
- тягова підстанція № 25, 1982 року виготовлення, країна виробник СРСР: ЗРУ-6 кВ (11 ком.), 
трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-1200/10 зав. № 2018, трансформатор тяговий Т-2



ТМПУ-1200/10 зав. № 1988, трансформатор тяговий Т-3 ТМПУ-1200/10 зав. № 2069, КЛ-6 кВ 
В-1, КЛ-6 кВ В-2;_________________________________________________________________________
- тягова підстанція № 26, 1985 року виготовлення, країна виробник СРСР: ЗРУ-6 кВ (9 ком.), 
трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-2000/10 зав. № 132691, трансформатор тяговий Т-2 
ТМПУ-2000/10 зав. № 119673, КЛ-6 кВ В-1, КЛ-6 кВ В-2;____________________________________
- тягова підстанція № 27, 1985 року виготовлення, країна виробник СРСР: ЗРУ-6 кВ (11 ком.), 
трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-1000/10 зав. № 119545, трансформатор тяговий Т-2 
ТМПУ-1000/10 зав. № 119547, КЛ-6 кВ В-1, КЛ-6 кВ В-2;____________________________________
- тягова підстанція № 32: ЗРУ-6 кВ (11 ком.) 1989 року виготовлення країна виробник СРСР, 
трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-1000/10 зав. № 139185 1988 року виготовлення країна 
виробник СРСР, трансформатор тяговий Т-2 ТМПУ-1000/10 зав. № 139183 1988 року 
виготовлення країна виробник СРСР, трансформатор тяговий Т-3 ТМПУ-1000/10 зав. № 139182 
1988 року виготовлення країна виробник СРСР, КЛ-6 кВ В-1 1989 року виготовлення країна 
виробник СРСР, КЛ-6 кВ В-2 1989 року виготовлення країна виробник СРСР._________________

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 -  1824, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  28._______________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Тягова підстанція № 17, тягова підстанція № 25, тягова підстанція № 26, тягова підстанція 
№ 27, тягова підстанція № 32, служба електрогосподарства та енергозабезпечення.____________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: директор Божко Р.В., головний інженер Лецик О.М., заступник 

директора Жук О.К., начальник відділу охорони праці Козловська Л.С., головний енергетик 
Орлов А.В., провідний інженер з охорони праці Гадецька Л.М. пройшли навчання та перевірку 
знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП "Головний 
навчально-методичний центр Держпраці" (далі ДП "ГНМТТ") (протокол № 227-20 від 25.09.2020 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу
Держпраці від 15.05.2017 № 65).____________________________________________________________
______ Головний енергетик Орлов А.В. (V група з електробезпеки, допущений до виконання
робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В), начальник служби 
електрогосподарства та енегозабезпечення Приходько О.П. (V група з електробезпеки, 
допущений до виконання робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В), начальник 
району контактних мереж Заболотній С.М. (V група з електробезпеки, допущений до виконання 
робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В), начальник дільниці тягових та 
понижувальних підстанцій, РЗАіТ Пуряєва А.Д. (V група з електробезпеки, допущений до 
виконання робіт в електроустановках напругою до та понад 1000 В), начальник цеху мереж та 
підстанцій Чугай С.В. (V група з електробезпеки, допущений до виконання робіт в 
електроустановках напругою до та понад 1000 В) пройшли навчання та перевірку знань:_______
- з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
"Правила пожежної безпеки в Україні" у приватному підприємстві "КРІОЛ" (протокол № 506 
від 07.10.2020 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу від 06.08.2020 № 160 Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.);______
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" у приватному підприємстві
"КРІОЛ" (протокол № 539 від 16.10.2020).__________________________________________________
______ Начальник відділу охорони праці Козловська Л.С. (ІУ група з електробезпеки,
допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В в якості 
інспектувальної особи), провідний інженер відділу охорони праці Гадецька Л.М. (V група з 
електробезпеки, допущений до роботи в електроустановках напругою до та понад 1000 В в 
якості інспектувальної особи) пройшли навчання та перевірку знань:__________________________
- з НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
"Правила пожежної безпеки в Україні" у приватному підприємстві "КРІОЛ" (протокол



№ 277/4.11-18 від 14.08.2018 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу від 21.03.2018 № 68 Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обл.);__________________________________________________________________
- з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" у приватному підприємстві
"КРЮЛ" (протокол № 158 від 29.05.2018).__________________________________________________
______ Безпечна експлуатація устатковання здійснюється навченим та атестованим інженерно-
технічним персоналом, який відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією технологічного устатковання._______________________
______ Наказом від 31.12.2020 № 463 особою, відповідальною за електрогосподарство
підприємства, призначено головного енергетика Орлова А.В., а також призначені особи, 
відповідальні за електрогосподарство структурних підрозділів._______________________________

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

______ Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці на чолі з начальником відділу охорони праці Козловською Л.С. (наказ від
31.12.2017 № 1300)._______________________________________________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві діє система
управління охороною праці у відповідності до "Положення про систему управління охороною 
праці КП "ШВИДКІСНИИ ТРАМВАЙ", що затверджене після перегляду наказом від
17.02.2020 № 119._________________________________________________________________________
______ Для перевірки знань працівників підприємства з питань охорони праці створено
центральну комісію КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ" (наказ від 31.12.2020 № 467) відповідно 
до вимог п. 3.9 НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці". Усі члени комісії навчені та пройшли перевірку знань 
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з ОП) в ДП "ГНМТТ":______________________
- голова комісії - директор Божко Р.В.;______________________________________________________
- заступник голови комісії - головний інженер Лецик О.М.;___________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
- начальник відділу охорони праці Козловська Л.С.;_________________________________________
- провідний інженер відділу охорони праці Гадецька Л.М.;___________________________________
- головний енергетик Орлов А.В.___________________________________________________________
До складу комісії можуть залучатися представники профспілок, які пройшли навчання та
перевірку знань НПАОП.__________________________________________________________________
______ Відповідно до глави 2.1 НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів", глави 2 розділу IV "Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів" створено центральну комісію КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАИ" 
(наказ від 31.12.2020 № 467) для перевірки знань з питань електробезпеки працівників на 
підприємстві. Усі члени комісії навчені та. пройшли перевірку знань:__________________________
- голова комісії - головний енергетик Орлов А.В.;____________________________________________
- заступник голови комісії - начальник служби електрогосподарства та енегозабезпечення
Приходько О.П.;__________________________________________________________________________
члени комісії:_____________________________________________________________________________
- начальник району контактних мереж Заболотній С.М.;______________________________________
- начальник дільниці тягових та понижуючих підстанцій, РЗАіТ Пуряєв О.Д.;__________________
- майстер дільниці тягових та понижуючих підстанцій Чугай С.В.;____________________________
- начальник відділу охорони праці Козловська Л.С.;_________________________________________
- провідний інженер відділу охорони праці Гадецька Л.М.____________________________________
______ Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві" в КП "ТТТВИЛКГСНИЙ ТРАМВАЙ" розроблені, 
переглянуті, затверджені та введені в дію наступні відповідні положення, а саме:______________
- "Положення про систему управління охороною праці КП "ТТТВИЛКІСНИЙ ТРАМВАЙ", 
затверджене після перегляду наказом від 17.02.2020 № 119;__________________________________



- "Положення про службу охорони праці КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ", затверджене після 
перегляду наказом від 17.02.2020 № 119;____________________________________________________
- "Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ", затверджене після перегляду наказом від 17.02.2020 № 119;
- "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затверджене після перегляду наказом 
від 17.02.2020 № 119;______________________________________________________________________
- "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту", затверджене після перегляду наказом від
03.12.2020 № 424;_________________________________________________________________________
- "Положення про порядок видачі нарядів на виконання робіт у структурних підрозділах 
КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ", затверджене після перегляду наказом від 17.02.2020 № 119;
- "Положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою",
затверджене після перегляду наказом від 17.02.2020 № 119.__________________________________
______ "Перелік робіт з підвищеною небезпекою" розроблений у відповідності до НПАОП
0.00-2.01-05 та затверджений директором 02.01.2018.________________________________________
______ Порядок організації, проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці і
пожежної безпеки працівникам підприємства, у тому числі зі спеціального навчання з питань 
охорони праці, а також організація проведення інструктажів з питань охорони праці і пожежної 
безпеки регламентовано "Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ", затверджене після перегляду наказом
від 17.02.2020 № 119.______________________________________________________________________
______ Робітники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, щокварталу проходять
інструктажі і один раз на рік -  спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
______ Організовано проведення інструктажів та стажування працівників підприємства. На
підприємстві згідно з п. 6.1 НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться "Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці". Розроблений та затверджений
тематичний план і програма вступного інструктажу з охорони праці.__________________________
______ Безпечна експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
робітниками КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ" регламентується інструкціями з охорони праці 
по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 
"Положення про розробку інструкцій з охорони праці", у тому числі:__________________________
- інструкція з охорони праці № 2 для електромонтера тягових підстанцій (черговий);___________
- інструкція з охорони праці № 16 для ІТП та службовців;____________________________________
- інструкція з охорони праці № 21 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування;______________________________________________________________________
- інструкція з охорони праці № 50 при роботі на висоті;______________________________________
- інструкція з охорони праці № 58 при роботі з електроінструментом;_________________________
- інструкція з охорони праці № 175 для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування тягових підстанцій.____________________________________________________
______ Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на. підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу.______________________________________
______ Професійно-кваліфікаційний_____склад_____посадових_____осіб_____та_____спеціалістів
КП "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ", задіяних при експлуатації усттаковання підвищеної
небезпеки, відповідає заявленому виду діяльності.___________________________________________
______ Головний енергетик Орлов А.В. пройшов навчання у Криворізькому технічному
університеті і здобув кваліфікацію інженера-електромеханіка (диплом НР № 27770828 від
05.07.2005)._______________________________________________________________________________
______ Начальник служби електропостачання та енергозабезпечення Приходько О.П. пройшов
навчання у Харківській національній академії міського господарства і здобув кваліфікацію 
інженера-електромеханіка (диплом ХА № 23810418 від 19.06.2004).__________________________



Начальник цеху мереж та підстанцій Чугай С.В. пройшла навчання у Тернівському
індустріальному технікумі і здобула кваліфікацію техніка-механіка (диплом з відзнакою ІЖ
№ 001049 від 01.07.1996).__________________________________________________________________
______ Майстер з ремонту та обслуговування тягових підстанцій Бондаревська А.Б. пройшла
навчання у Криворізькому національному університеті та здобула кваліфікацію магістра 
електроенергетики, електротехніки та електромеханіки (диплом М20 № 154690 від 31.12.2020).
______ Персонал КП "ШВИДКІСНИМ ТРАМВАЙ", задіяний при експлуатації устатковання
підвищеної небезпеки (24 працівника), пройшов професійне навчання кадрів, яке проводиться 
відповідно до "Положення про професійне навчання кадрів на виробництві", затвердженого 
спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства освіти і 
науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
06.04.2001 за № 315/5506, зокрема:_________________________________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування тягових підстанцій 
Кузьменкова А.А. пройшла навчання в Криворізькому професійному гірничо-металургійному 
ліцеї та здобула професію "електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" 
(диплом НР № 23151163 від 24.06.2003);____________________________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування тягових підстанцій 
Плісенко Р.О. пройшов навчання в Криворізькому професійному гірничо-металургійному ліцеї 
та здобув професію "електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" 
(диплом НР № 24079883 від 01.07.2004);____________________________________________________
- електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування тягових підстанцій 
Гумело О.І. пройшла навчання в Криворізькому професійному гірничо-металургійному ліцеї та 
здобула професію "електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" (диплом 
НР № 32042305 від 01.07.2007);____________________________________________________________
- електромонтер тягових підстанцій (черговий) Тітаренко В.Л. пройшла навчання у відділі 
підготовки кадрів треста "Кривбасшахтопроходка" та рішенням кваліфікаційної комісії їй 
присвоєна професія "електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" 
(свідоцтво № 85 від 19.10.2000);____________________________________________________________
- електромонтер тягових підстанцій (черговий) Гензеровська Ю.І. пройшла навчання в 
Криворізькому професійному гірничо-металургійному ліцеї та здобула професію 
"електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" (диплом НР № 26682377 від
01.07.2005);_______________________________________________________________________________
- електромонтер тягових підстанцій (черговий) Балинська І.Л. пройшла навчання в 
ДП "Навчально-курсовий комбінат "Кривбасбуд" та рішенням кваліфікаційної комісії їй 
присвоєна професія "електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування" 
(свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № 00002954 від 26.05.20 08).
______ Електротехнічні працівники КП "ШВИДКІСНИМ ТРАМВАЙ" один раз на рік проходять
перевірку знань законодавчих і нормативних актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної 
безпеки в комісіях підприємства створених відповідно до наказу від 31.12.2020 № 467, мають 
ІІІ, TV та V групу з електробезпеки та допущені до роботи в електроустановках напругою до та 
понад 1000 В. Результати перевірки знань заносяться до Журналів протоколів перевірки знань.
______ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, 
на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. Персонал, зайнятий при 
експлуатації устатковання підвищеної небезпеки пройшов медичний огляд у 2019 - 2020 роках 
у міських лікарнях м. Кривого Рогу (медичні довідки про проходження попереднього 
(періодичного) медичному огляду № 121 від 18.10.2019, № 123 від 18.10.2019, № 125 від
18.10.2019, № 115 від 22.10.2019, № 124 від 22.10.2019, № 126 від 04.11.2019, № 122 від
08.11.2019, № 117 від 02.12.2019, № 66 від 04.08.2020, та інші)._______________________________
______ У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці", працівники
підприємства, що зайняті при експлуатації устатковання підвищеної небезпеки, пройшли 
психофізіологічну експертизу у відділі психофізіологічної експертизи ТОВ "Сімейна клініка
ПМС" (протоколи психофізіологічного обстеження працівників № 42-7198/28622 від 
04.04.2018, № 42-7206/28642 від 05.04.2018, № 42-7290/28904 від 23.04.2019, № 42-9417/35947



від 23.05.2019, № 42-10328/39249 від 17.10.2019, № 42-10478/39740 від 07.11.2019, 
№ 42-11603/43356 від 25.05.2020, № 42-12096/44921 від 03.08.2020, № 42-12627/46633 від
30.09.2020, та інші)._______________________________________________________________________
______ Відповідно до п. 4.2, п. 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", працівники КП "ШВИДКІСНИЙ 
ТРАМВАЙ" забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких входять:
гардеробні, душові, вмивальники, туалети, кімнати відпочинку і прийому їжі._________________
______ На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2021 рік._________________________________________________________________________

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

______ Для забезпечення виконання виробничої програми в експлуатації знаходяться наступні
машини, механізми та устатковання підвищеної небезпеки:___________________________________
______ Тягова підстанція № 17:_____________________________________________________________
- ЗРУ-6 кВ (14 ком.), інв. № 30187, 30188, 30190, 30191, 30192, 30195, 30197, 30199, 30200, 
експертне обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від
31.01.2020 № 12.2-09-07-0007.20);__________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-1 ТМРУМ-2600/10, зав. № 2391, інв. № 30220, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0004.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-2 ТМРУМ-2600/10, зав. № 2184, інв. № 30221, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0005.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-3 ТМРУМ-2600/10, зав. № 2392, інв. № 30222, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0006.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ В-1: РП-12 ком. № 10 -  ком. № 8 ТПС № 17, інв. № 30171, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0002.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-2: РП-12 ком. № 11 -  ком. № 10 ТПС № 17, інв. № 30171, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020
№ 12.2-09-07-0003.20).____________________________________________________________________
______ Т ягова. підстанція № 25:_____________________________________________________________
- ЗРУ-6 кВ (11 ком.), інв. № 30142-1, 30143-1, 30145-1, 30147-1, 30148-1,30149-1, 30150-1, 
експертне обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від
31.01.2020 № 12.2-09-07-0024.20);__________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-1200/10, зав. № 2018, інв. № 30184, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0021.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-2 ТМПУ-1200/10, зав. № 1988, інв. № 30185, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0022.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-3 ТМПУ-1200/10, зав. № 2069, інв. № 30186, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0023.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-1: ГПП-1 ком. № 623 -  ком. № 9 ТПС № 25, інв. № 30156-1, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0019.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-2: ГПП-1 ком. № 638 -  ком. № 4 ТПС № 25, інв. № 30156-1, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020

-09-07-0020.20).
Тягова підстанція № 26:



- ЗРУ-6 кВ (9 ком.), інв. № 30264, 30266, 30267, 30268, 30269, 30270, 30271, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0012.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-2000/10, зав. № 132691, інв. № 30286, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0010.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-2 ТМПУ-2000/10, зав. № 119673, інв. № 30287, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0011.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-1: ПС "Правда-150" ком. № 603 -  ком. № 1 ТПС № 26, інв. № 30164, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0008.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-2: ПС "ДРРЗ" ком. № 36 -  ком. № 5 ТПС № 26, інв. № 30164, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020
№ 12.2-09-07-0009.20).____________________________________________________________________
______ Тягова підстанція № 27:_____________________________________________________________
- ЗРУ-6 кВ (11 ком.), інв. № 30232, 30233, 30235, 30236, 30236-1, 30239, 30240-1, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0029.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-1000/10, зав. № 119545, інв. № 30261, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0027.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-2 ТМПУ-1000/10, зав. № 119547, інв. № 30262, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0028.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-1: ПС "Восточная-150" ком. № 649 -  ком. № 3 ТПС № 27, інв. № 30160-1, 
експертне обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від
31.01.2020 № 12.2-09-07-0025.20);__________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-2: ПС "Восточная-150" ком. № 656 -  ком. № 10 ТПС № 27, інв. № 30160-1, 
експертне обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від
31.01.2020 № 12.2-09-07-0026.20).__________________________________________________________
______ Тягова, підстанція № 32:_____________________________________________________________
- ЗРУ-6 кВ (11 ком.), інв. № 30174-2, 30175-2, 30176-3, 30177-2, 30178-1, 30179-1, 30180-1, 
30181, 30181-1, 30182, 30182-1, 30210-1, 30211-1, експертне обстеження проведене 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 № 12.2-09-07-0018.20);_______
- трансформатор тяговий Т-1 ТМПУ-1000/10, зав. № 139185, інв. № 30208-1, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0015.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-2 ТМПУ-1000/10, зав. № 139183, інв. № 30208-2, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0016.20);____________________________________________________________________
- трансформатор тяговий Т-3 ТМПУ-1000/10, зав. № 139182, інв. № 30207-1, експертне 
обстеження проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0017.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-1: РП-2 ком. № 14 -  ком. № 9 ТПС № 32, інв. № 30241, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020 
№ 12.2-09-07-0013.20);____________________________________________________________________
- КЛ-6кВ, В-2: РП-2 ком. № 39 -  ком. № 1 ТПС № 32, інв. № 30241, експертне обстеження 
проведене ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" (висновок експертизи від 31.01.2020
№ 12.2-09-07-0014.20).____________________________________________________________________
______ Випробування та вимірювання зазначеного вище обладнання проведено
електротехнічною лабораторією ТОВ "Енергопромпостач" (Дозвіл № 121.18.30, виданий 
Державною службою з питань праці 22.03.2018, дозвіл діє до 22.03.2023)._____________________



_______ Експертне обстеження електрообладнання К Л  "Ш ВИ Д К ІС Н И М  Т РА М ВА И ", що
відпрацювало граничний строк експлуатації, проведено Д ії "К РИ В О Р ІЗ Ь К И Й  ЕТЦ " (Дозвіл 
А1» 232.18.30, виданий Державною службою України з питань праці 02.07.2018, діє з 02.07.2018 
до 02.07.2023) у січні 2020 року, за результатами експертного обстеження обладнання визнано
придатним до подальшої експлуатації._______________________________________________________________
_______ На все устаткованим підвищеної небезпеки, що експлуатується, в наявності паспорти та
керівництва з експлуатації._________ __________

с кс пл уата ці Ги юї доку м еі іта ції,

_______Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II Н П АО П  0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги
безпеки і охороні) здоров'я 11 р 11 використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці", забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з переліком, затвердженим на підприємстві: костюм (на 12 міс.), берет (на 24 міс.), 
черевики (на 12 міс.), рукавиці (на 2 міс.), окуляри захисні (до зносу), каска захисна (до зносу), 
підшоломник (на 24 міс.), жилет сигнальний (на 12 міс.), взимку додатково: куртка утеплена (на
36 міс.).______________________________________________________________ ’_________________________________
_______ При експлуатації устаткоиаппи підвищеної небезпеки па підприємстві використовуються
власні електрозахиспі засоби: гумові діелектричні рукавиці, облік. №  1115/3, №  1115/4, 
№  1 1 15/5, №  1115 6 ; покажчик напруги У В Н У , облік. №  6802; покажчик иапруги "Лоцман-3",
облік. №  1095/2; ізолююча штанга LL1Q, облік. №  3085. №  5181.____________________________________

Випробування слелектрозахисних засобів проведено електротехнічною лабораторією 
'ГОВ "Енсргопро.мносгач" (надані копії протоколів №  32152994-29.1 1.18-1094-20, №  32152994- 
29.1 1.18-1095/2-20 від 03.12.2020; №» 32152994-29.1 1.18-1 1 15/1-20, №  32152994-29.1 1.18-1 115/2- 
20. №  32152994-29.11.18-1115/3-20, .N» 32152994-29.1 1.1 8-1 1 І 5/9-20, №  32152994-29.11.18- 
1115/10-20 від 09.12.2020).______________________ ______________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

_______ І\11 "Ш ВИ Д К ІС Н И Й  Т Р А М В А Й " забезпечене законодавчими та іншими нормативно-
правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство 
має комплект НПАО П відповідно до заявлених видів робіт, а саме: ІП ІА О П  0.00-1.71-13 
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 0.00-2.01-05 
Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАО П 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. МПАОГІ 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАО П 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці. 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 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахнепих засобів, НПАОП 40.1-1.21- 
98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, І Іравила технічної
експлуатації електроустановок споживачів, та і н ш і . ___________________________________________
_______ П ідприємств мас к у т о ч о к  з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами,
інструкціями з охоронпі0 р.аціугощо. яілзнаходяться у вільному доступі._________________________

н>фмаішші і̂іршйярТП&лііпсюально-техіїічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20^/р.
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