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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, кук.капс@ етаіІ.сот__________________
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 м ожливої 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 д ії 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 19.08.2020р о к у ,
5) №01/0100/20-373/5-ТБ від 19.08.2020р о к у , 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 п ідтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки п ід  час 
виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки:________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани та машини:______________________________________________________
та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

1) Кран мостовий ручний однобалковий підвісний СМт. 1969 р. УССР; 2)Таль ручна пересувна О- 

Зт. 1978 року РССР; 3)Таль ручна пересувна Ц -Іт . 1984 року Україна: 4)Кран мостовий ручний 

однобалковий підвісний О-2т. 1960 року Росія; 5) Таль ручна пересувна 0 1 т. 2013 року Росія: 6) 

Таль електрична пересувна СЬ5т. 2019 року Китай; 7)Кран мостовий електричний однобалковий 

підвісний Ц-2т. 1975 року Україна: 8) Таль електрична СЬЗт. 1974 року Росія; 9) Таль електрична



пересувна СЬ2т. 1977року Росія; 10) Таль електрична 0-3,2т. 1983року Росія; 11) Кран 

електричний однобалковий загального призначення 0-3,2т. 1982року Україна; 12) Таль 

електрична Т10432 СЬ2т. 1988року Болгарія; 13) Таль ручний пересувний черв'ячний О-Зт, 

1962року Росія; 14) Таль пересувний черв'ячний 0 5  т. 1980року Росія; 15) Кран мостовий 

ручний однобалковий підвісний Сі-5т. 1990року Україна; 16) Таль ручний пересувний черв'ячний 

0-1т. Росія; 17) Таль електричний пересувний Ц-Зт. 1975року Росія; 18) Таль електричний 

пересувний 0-2,4т. Росія; 19) Кран мостовий ручний одно балковий СНОт. 1960року Росія; 20) 

Таль ручний пересувний О-Зт. 1962року Росія; 21) Таль ручна шестернева пересувна з приводом 

механізму пересування 0-1т. 2004року Росія; 22) Таль ручна пересувна черв'ячна 0-3,2т. 

1993року Росія; 23) Таль ручний пересувний черв'ячний СЬЗ,2т. 1993року Росія; 24) Таль ручна 

пересувна червячна 0-3,2т. 1984року Росія; 25) Таль ручна пересувна шестерінчаста Ц-0,5т. 

2003року Росія; 26) Таль ручний пересувний черв'ячний СЬ5т. 1990року Україна; 27) Таль ручна 

пересувна черв'ячна 0-1т. 1993року Росія; 28) Таль ручний пересувний черв'ячний СЬ5т. 

1970року Росія; 29) Кран мостовий ручний одно балковий підвісний СЬЗ,2т. 1991року Росія; ЗО) 

Кран мостовий електричний однобалковий підвісний 0-3,2т. 1993 року Україна; 31) Таль 

електрична пересувна СЬ2т. 1998 року Україна; 32) Таль ручний пересувний шестеринчастий О- 

2т. 1968 року Росія; 33) Таль ручний пересувний шестеринчастий СЬ2т. 1968 року Росія; 34) Таль 

ручна пересувна черв'ячна 0-3,2т. 1991 року Росія; 35) Кран ручний однобалковий підвісний 

загального призначення О-1т. 1993 року Україна; 36) Таль електрична канатна СЬІт. 2009 року 

Україна; 37) Кран мостовий ручний балочний підвісний О-Зт. 1977 року Росія; 38) Кран мостовий 

електричний однобалковий 0-1т. 2009 року Росія; 39) Кран мостовий ручний однобалковий СЬ 

2т. 2001 року Україна; 40) Таль ручна черв'ячна СЬ2т. 2001 року Росія; 41) Таль ручна пересувна 

черв'ячна СЬ2т. 2001 року Росія; 42) Таль електричний пересувний СІ-Іт. 2009 року Україна; 43) 

Таль електричний пересувний О-1т. 2009 р о к у  Україна; 44) Таль електричний Т10332 О-1т. 1982 

року Болгарія; 45) Кран підвісний електричний однобалковий загального призначення О-Зт. 

1985 року Україна; 46) Таль електрична 0-3,2т. 1980 року Росія; 47) Кран мостовий ручний 

однобалковий підвісний 0-5т. 1989 року Росія; 48) Кран мостовий підвісний електричний 

однобалковий С1-2т. 2009 року Україна; 49) Кран мостовий електричний О-ІОт. 1979 року 

Узбекистан; 50) Кран мостовий одно балковий підвісний О і т .  2005 року Україна; 51) Кран 

мостовий ручний однобалковий підвісний О-Зт. 1977 року Росія; 52) ЕлектротельсЬер 

пересувний канатний 0-0,5т. 1988 року Болгарія; 53) Кран мостовий ручний підвісний Ц-Зт. 1978 

року Росія; 54) Таль ручна пересувна черв'ячна О-Зт. 1971 року Росія; 55) Таль електрична 

пересувна (Ц-Гг. 1978 року Росія; 56) Таль ручна пересувна черв'ячна СЬІт. 1977 року Росія; 57)
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

Кран підвісний електричний однобалковий СЬІт. 1962 року Україна.___________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

57 робочих місць, з них 38, на яких існує підвищений ризик отримання травм____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



Північна станція аерації. Південна станція аерації. Центральна станція аерації. Механічна 

майстерня. Покровський цех, Довгинцівський цех, Інгулецький цех, Саксаганський цех. 

Металургійний цех. Північний цех. Служба з експлуатації транспортних засобів_________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

підприємства 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. № ОП9-20, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних». 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.

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. Усі члени комісії пройшли навчання з загального курсу з охорони праці в 

ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол від 04.02.2020р. № 

ОП9-20.» НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці підчас експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних». 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, протокол від 22.05.2020 №9/3-20.

Наказом директора від 29.01.2021р. №116 призначені відповідальні особи за організацію та 

безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки за нарядами-допусками.

Наказом директора від 15.12.2020р. № 1950 призначені відповідальні зі здійснення нагляду 

за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання, відповідальні за утримання обладнання в справному стані, 

відповідальні за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, 

мобільними підйомниками.

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 відд ілу 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



Гимків Ірина Іванівна. Весь склад комісії пройшов навчання з загального курсу з охорони праці в 

ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО - МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол віл 04.02.2020р. 

№ ОП9-20, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

під час вантажно-розвантажувальних» 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, протокол від 22.05.2020 №9/3-20.

Відповідальним за утримання обладнання в справному стані, за безпечне проведення 

робіт вантажопідіймальними кранами та машинами проведено навчання з загального к у р с у  з 

охорони праці, з організації та безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки:

- провідний інженер з утримання вантажопідіймального та вентиляційного обладнання 

Хлєбнікова Людмила Петрівна -  пройшла навчання та перевірку знань з загального курсу з 

охорони праці на підприємстві, протокол від 19.01.2021р. № 9, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 

охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» у 

ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд», протокол від 28.01.2021р. №7.

- начальник Саксаганського цеху Донець Роман Олександрович - пройшов навчання та 

перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 04.03.2020р. 

№ 6, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 07.10.2020р. №201.

- начальник насосних станцій Саксаганського цеху Манко Костянтин Олександрович -  

пройшов навчання та перевірку знань з загального к у р с у  з о х о р о н и  праці на підприємстві, 

протокол від 07.11.2019р. № 196, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 

«Правила охорони праці підчас вантажно-розвантажувальних» протокол від 07.10.2020р. №201.

- начальник Північного цеху Матюшевський Олексій Олегович - пройшов навчання та 

перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 12.11.2019р. 

№199, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 22.09.2020р. №140.

- начальник насосних станцій Північного цеху Клібус Світлана Дмитрівна -  пройшов 

навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 

12.11.2019р. № 198, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

підчас вантажно-розвантажувальних» протокол від 20.10.2020р. №229.

- начальник Покровського цеху Подбільський Едуард Костянтинович - пройшов навчання та 

перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 21.11.2019р. 

№209, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних



пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 08.09.2020р. №99.

- начальник насосних станцій Покровського цеху Пасєка Роман Петрович -  пройшов 

навчання та перевірку знань з загального курсу з о х о р о н и  праці на підприємстві, протокол віл 

07.11.2019р . № 196, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

під час вантажно-розвантажувальних» протокол від 07.10.2020р. №201.

- начальник Металургійного цеху Овдій Павло Сергійович - пройшов навчання та перевірку 

знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 05.11.2019р. N9 191, 

НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних пристроїв 

і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних» протокол від 06.10.2020р. №191.

- начальник насосних станцій Металургійного цеху Завалій Петро Миколайович -  пройшов 

навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 

06.11.2019р . № 193, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

підчас вантажно-розвантажувальних» протокол від07.10.2020р. №201.

- начальник Довгинцівського цеху Черниш Олександр Васильович - пройшов навчання та 

перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 27.11.2019р. 

№ 214, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 06.10.2020р. №191.

- начальник насосних станцій Довгинцівського цеху Ігнатченко Вадим Вікторович -  пройшов 

навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці на підприємстві, протокол від 

29.10.2020р. №234, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

підчас вантажно-розвантажувальних» протокол від 29.10.2020р. №233.

- начальник очисних споруд Південної станції аерації Боднар Ніна Петрівна -  пройшов 

навчання і перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, протокол від 

13.11.2019р. № 200, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

під час вантажно-розвантажувальних» протокол від 29.10.2020р. №223.

- начальник очисних споруд Північної станції аерації Петруніч Юрій Валерійович -  пройшов 

навчання і перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, протокол від 

06.11.2019р. №193, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці 

підчас вантажно-розвантажувальних» протокол від 29.10.2020р. №223.

- начальник очисних споруд Центральної станції аерації Будьоний Віктор Миколайович -  

пройшов навчання і перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці.



ротокол від 21.11.2019р. № 207, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних» протокол від 23.09.2020р. №144.

- завідувач Радушанського складу хлору Сухій Євген Володимирович -  пройшов навчання і 

перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, протокол від 19.11.2019р. 

N° 204, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 20.10.2020р. №229.

- начальник механічної майстерні Ганічев Андрій Олексійович -  пройшов навчання і 

перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, протокол від 20.11.2019р. 

№ 206, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 29.09.2020р. №163.

- заступник начальника служби з експлуатації транспортних засобів Альмяшев Юрій 

Юрійович -  пройшов навчання і перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони 

праці, протокол від 13.03.2020р. № 20, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 

експлуатації кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних» протокол від 29.09.2020р. №165.

- начальник Інгулецького цеху Христов Віталій Миколайович -  пройшов навчання і 

перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, протокол від 06.11.2019р. 

№ 193, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 16.09.2020р. №128.

- начальник дільниці Шахтних вод Карпенко Анатолій Григорович -  пройшов навчання і

перевірку знань на підприємстві з загального курсу з охорони праці, протокол від 06.11.2019р. 

№ 193, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 

вантажно-розвантажувальних» протокол від 16.09.2020р. №128.______________________________
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 від ділу 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- 

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол від 04.02.2020р. № ОП9-20, НПАОП 0.00-1.80-18 

«Правила охорони праці під час експлуатації кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила о х о р о н и  праці під час вантажно- 

розвантажувальних» НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення



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

протокол від 04.02.2020р. №9-20., протокол від 22.05.2020 №9/3-20._________________________
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 в ін іл у  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 вантажопідіймальні крани, машини, мобільні 

підйомники мають відповідну кваліфікацію, пройшли навчання та перевірку знань у ДП 

«Навчально-курсовий комбінат Кривбасбуд»:

Панасюк Дмитро Ростиславович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002110 від 

02.10.2020р., посвідчення № 00002109 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Поліщук Максим Миколайович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002108 від 

02.10.2020р., посвідчення № 00002107 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Куришко Анатолій Вікторович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00002811 від 28.08.2019р., посвідчення № 00002812 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №5 від 25.03.2020р.

Бакум Сергій Віталійович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002120 від 

02.10.2020р., посвідчення № 00002135 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Марюха Володимир Петрович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002108 від 

02.10.2020р., посвідчення № 00002119 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.



Славинський Петро Іванович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000047 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000048 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії N92 від 022.01.2021р.

Бакум Сергій Віталійович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000049 від 07.02.2020р., посвідчення № 00000050 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №2 від 022.01.2021р.

Мамедов Шаміль Абдулазізович Огли -  здобув професію стропальник свідоцтво 

№00002142 від 02.10.2020р., посвідчення № 00002141 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Садиченко Дмитро Сергійович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002313 від 

09.10.2020р., посвідчення № 00002139 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Дворчук Олександр Геннадійович- здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00002801 від 28.08.2019р., посвідчення № 00002802 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії № 47 від 08.09.2020р.

Дворчук Геннадій Анатолійович - здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00002799 від 28.08.2019р., посвідчення № 00002800 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №45 від 25.08.2020р.

Письменний Владислав Максимович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002108 

від 02.10.2020р., посвідчення № 00002314 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №628 від 09.10.2020р.

Гресь Віталій Юрійович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000021 від 07.02.2020р., посвідчення № 00000022 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №13 від 15.01.2021р.

Вельянінов Руслан Валерійович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000045 від 07.02.2020р., посвідчення № 00000046 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №12 від 15.01.2021р.

Федорова Наталія Геннадіївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000033 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000034 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Криворот Тамара Олексіївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000013 від 16.01.2020р., посвідчення № 00000014 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Поліщук Максим Миколайович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00002313 від 09.10.2020р., посвідчення № 00002107 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №5 від 25.03.2020р.

Степанова Тетяна Миколаївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000037 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000038 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.



Олійник Ольга Сергіївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000039 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000040 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Пігош Наталя Миколаївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000011 від 16.01.2020р., посвідчення № 00000012 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Лукьянов Михайло Миколайович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000010 від 16.01.2020р., посвідчення № 00000009 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №12 від 15.01.2021р.

Шелудько Віталій Анатолійович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000043 від 24.01.2020р., посвідчення № 00002800 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №12 від 15.01.2021р.

Лихопавло Ірина Іванівна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000035 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000036 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Хромеєва Людмила Миколаївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000017 від 16.01.2020р„ посвідчення № 00000018 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Бас Руслан Володимирович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№000020041 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000042 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №1 від 15.01.2021р.

Гаврильчук Євген Анатолійович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000007 від 16.01.2020р., посвідчення № 00000008 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №12 від 15.01.2021р.

Сердюк Ліля Іванівна - здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво №00000015 

від 16.01.2020р., посвідчення № 00000016 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №14 від 15.01.2021р.

Позорін Юрій Валентинович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002311 від 

09.10.2020р., посвідчення № 00002312 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №628 від 09.10.2020р.

Чорний Антон Валерійович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002088 від 

02.10.2020р., посвідчення № 00002087 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Брильов Андрій Володимирович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002096 від 

09.10.2020р.,посвідчення № 00002095 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, протокол 

екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Недак Григорій Володимирович- здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000027 від 16.01.2020р., посвідчення № 00002095 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №4 від 15.01.2021р.



Недак Ольга Анатоліївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000029 від 16.01.2020р., посвідчення № 00000030 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії N94 від 15.01.2021р.

Лашина Лариса Анатоліївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000051 від 07.02.2020р., посвідчення № 00000052 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №4 від 15.01.2021р.

Турова Ірина Олексіївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00000031 від 07.02.2020р., посвідчення № 00000032 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №4 від 15.01.2021р.

Овчаренко Олена Валеріївна -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

N900000053 від 24.01.2020р., посвідчення № 00000054 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №4 від 15.01.2021р.

Рябець Володимир Володимирович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00002112 

від 01.10.2020р., посвідчення № 00002111 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Петренко Олександр Васильович -  здобув професію стропальник свідоцтво №00000027 від 

02.10.2020р., посвідчення № 00002143 на право виконання робіт підвищеної небезпеки, 

протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

Дейнега Михайло Анатолійович -  здобув професію машиніст крана (кранівник) свідоцтво 

№00002114 від 02.10.2020р., посвідчення № 00002095 на право виконання робіт підвищеної 

небезпеки, протокол екзаменаційної комісії №613 від 02.10.2020р.

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.З 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 «П ід  час виконання робіт на висоті»:

- інструкція з охорони праці № 47 «Для машиніста крана»:

- інструкція з охорони праці №64 «Для стропальника»:

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

- інструкція з охорони праці №124 «Для працівників відповідальних за безпечне проведення 

робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними підйомниками».

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та Типового положення про порядок 

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: розроблені 
та затверджені графіки періодичних оглядів обладнання та кранових колій вантажопідіймальних 
кранів; графіки планово-попереджувальних ремонтів; Графіки систематичних перевірок 
правильного ведення вахтових журналів машиніста, журналів технічних обслуговувань і 
ремонтів, журналів періодичних оглядів обладнання, журналів огляду знімних 
вантажозахоплювальних пристроїв і тари.

Кожен вантажопідіймальний механізм має журнал нагляду (паспорт); висновок експертизи за 
результатами експертного обстеження; акт огляду, статичного та динамічного випробувань.

Укладено договір з ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр» № 150-мех від 
12.03.2020року на проведення експертного обстеження, технічного огляду та випробувань 
вантажопідіймальним механізмам.

Укладено договір ТОВ «НПО Вертикаль» № 449-мех від 12.12.2020р. на проведення ремонту і 
технічного обслуговування вантажопідіймального обладнання.

Підприємство має тринадцять діючих Дозволів на виконання робіт та експлуатацію машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У територіальному органі Держпраці зареєстровано п'ять Декларацій, які підтверджують 
відповідність матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Вантажопідіймальні крани та машини вчасно проходять технічне обслуговування, огляди та 

випробування і мають експертні висновки:

Кран мостовий ручний однобалковий підвісний О і т .  1969 р. УССР, об'єкт встановлення - 

водопровідна насосна станція №66 Інгулецького цеху, висновок експертизи № 31550092-09-01-

0033.20 від 22.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Таль ручна пересувна СЬЗт. 1978 року РССР, об'єкт встановлення - водопровідна насосна 

станція №26 Саксаганського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0184.20 від 

29.09.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна О-1т. 1984 року Україна, об'єкт встановлення - водопровідна насосна 

станція №4 Саксаганського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0185.20 від 29.09.2020р. 

ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний однобалковий підвісний СЬ2т. 1960 року Росія, об'єкт встановлення - 

Центральна насосна станція (хлораторна) Саксаганського цеху, висновок експертизи № 

19439299-09-2-0141.20 від 18.08.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна 0,-Іт. 2013 року Росія, об'єкт встановлення - Західна насосна станція 

Саксаганського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-00135.20 від 18.08.2020р. ПАТ 

«Науково-виробничий діагностичний центр».



Кран мостовий електричний однобалковий підвісний СЬ2т. 1975 року Україна, об'єкт 

встановлення - Інгулецька насосна станція (склад хлору) Інгулецького цеху, висновок експертизи 

№ 19439299-09-2-0198.20 від 01.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електрична Ц-Зт. 1974 року Росія, об'єкт встановлення - каналізаційна насосна станція 

№102 Інгулецького цеху, висновок експертизи № 31550092-09-01-0034.20 від 22.01.2020р. ТОВ 

«ПромТехДіагностика».

Таль електрична пересувна Ц-2т. 1977року Росія, об'єкт встановлення - Інгулецька насосна 

станція (хлораторна) Інгулецького цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0197.20 від 

01.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електрична О-3,2т. 1983року Росія, об'єкт встановлення - каналізаційна насосна станція 

№104 Інгулецького цеху, висновок експертизи № 31550092-09-01-0032.20 від 21.01.2020р. ТОВ 

«ПромТехДіагностика».

Кран електричний однобалковий загального призначення а-3,2т. 1982року Україна, об'єкт 

встановлення - каналізаційна насосна станція №104 Інгулецького цеху, висновок експертизи № 

31550092-09-01-0036.20 від 22.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Таль електрична Т10432 Ц-2т. 1988року Болгарія, об'єкт встановлення - каналізаційна насосна 

станція №104 Інгулецького цеху, висновок експертизи № 31550092-09-01-0035.20 від 

22.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Таль ручний пересувний черв'ячний Ц-Зт. 1962року Росія, об'єкт встановлення - каналізаційна 

насосна станція (машинний зал) Металургійного цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-

00143.20 від 20.08.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль пересувний черв'ячний 0-5 т. 1980року Росія, об'єкт встановлення - Заводська насосна 

станція (зовні) Металургійного цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-00147.20 від 

19.08.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний однобалковий підвісний О-5т. 1990року Україна, об'єкт встановлення - 

каналізаційна насосна станція №41а (машинний зал) Металургійного цеху, висновок експертизи 

№ 19439299-09-2-0142.20 від 21.08.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручний пересувний черв'ячний О- 1т. Росія, об'єкт встановлення - каналізаційна насосна 

станція №55, Північного цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0178.20 від 18.09.2020р. 

ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електричний пересувний О-Зт. 1975року Росія, об'єкт встановлення - Північна насосна 

станція машинний зал, Покровського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0122.20 від 

29.07.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електричний пересувний 0-2,4т. Росія, об'єкт встановлення - Північна насосна станція 

(склад хлору) Покровського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0123.20 від 29.07.2020р. 

ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний одно балковий О- 10т. 1960року Росія, об'єкт встановлення - Північна 

насосна станція (машинний зал) Покровського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-

0124.20 від 29.07.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».



Таль ручний пересувний 0,-Зт. 1962року Росія, об'єкт встановлення - каналізаційна насосна 

станція №32 Саксаганського цеху, висновок експертизи № 19439299-09-2-0123.20 від

29.07.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна шестернева пересувна з приводом механізму пересування 0 1 т. 2004року Росія, 

об'єкт встановлення - повітродувна станція (підвал) Південної станції аерації, висновок 

експертизи № 19439299-09-2-0017.20 від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний 

центр».

Таль ручна пересувна черв'ячна 0-3,2т. 1993року Росія, об'єкт встановлення -  воздуходувна 

станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0019.20 від 23.04.2020р. 

ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручний пересувний черв'ячний 0 3 ,2т. 1993року Росія, об'єкт встановлення -  

воздуходувна станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0020.20 

від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна черв'ячна 0.-3,2т. 1984року Росія, об'єкт встановлення -  воздуходувна 

станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0021.20 від 23.04.2020р. 

ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна шестерінчаста О-0.5т. 2003року Росія, об'єкт встановлення -  дренажна 

станція мулових майданчиків Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-

0022.20 від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручний пересувний черв'ячний Ц-5т. 1990року Україна, об'єкт встановлення - 

повітродувна станція (зовні) Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-

0015.20 від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна черв'ячна СН т. 1993року Росія, об'єкт встановлення -  хлораторна 

станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0019.20 від 23.04.2020р. 

ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручний пересувний черв'ячний СЬ5т. 1970року Росія, об'єкт встановлення -

воздуходувна станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0016.20 

від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний одно балковий підвісний СЬЗ,2т. 1991року Росія, об'єкт встановлення - 

насосна станція сирого осаду Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-

0027.20 від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий електричний однобалковий підвісний СЬЗ,2т. 1993 року Україна, об'єкт 

встановлення -  хлораторна станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299- 

09-2-0148.20 від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електрична пересувна 0-2т. 1998 року Україна, об'єкт встановлення -  хлораторна станція 

Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0029.20 від 23.04.2020р. ПАТ 

«Науково-виробничий діагностичний центр».



Таль ручний пересувний шестеринчастий СЬ2т. 1968 року Росія, об'єкт встановлення -  

повітродувна станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0150.20 

від 01.09.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручний пересувний шестеринчастий С1-2т. 1968 року Росія, об'єкт встановлення -  

повітродувна станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0149.20 

від 01.09.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна черв'ячна Ц-3,2т. 1991 року Росія, об'єкт встановлення -  склад хлору 

Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0025.20 від 23.04.2020р. ПАТ 

«Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран ручний однобалковий підвісний загального призначення О- 1т. 1993 року Україна, об'єкт 

встановлення -  хлораторна станція Південної станції аерації, висновок експертизи № 19439299- 

09-2-0026.20 від 23.04.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електрична канатна СЬІт. 2009 року Україна, об'єкт встановлення -  мулова насосна 

станція Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0223.20 від 

19.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний балочний підвісний Ц-Зт. 1977 року Росія, об'єкт встановлення -  

насосна станція освітлених вод Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09- 

2-0224.20 від 19.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий електричний однобалковий СЬІт. 2009 року Росія, об'єкт встановлення -  

насосна станція сирого осаду №1 Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299- 

09-2-0215.20 від 19.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний однобалковий 0-2т. 2001 року Україна, об'єкт встановлення -  насосна 

станція сирого осаду №2 Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-

0216.20 від 16.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна черв'ячна Ц-2т. 2001 року Росія, об'єкт встановлення -  насосна станція сирого 

осаду №2 Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0217.20 від 

16.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль ручна пересувна черв'ячна Ц-2т. 2001 року Росія, об'єкт встановлення -  насосна станція 

сирого осаду №2 Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0218.20 від 

16.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електричний пересувний О -Іт . 2009 року Україна, об'єкт встановлення -  побутова 

насосна станція Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0221.20 від 

19.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електричний пересувний О -Іт . 2009 року Україна, об'єкт встановлення -  побутова 

насосна станція Північнної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0222.20 від 

19.10.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електричний Т10332 СЬІт. 1982 року Болгарія, об'єкт встановлення -  моторний цех 

Служби з експлуатації транспортних засобів, висновок експертизи № 31550092-09-01-0558.19 від 

02.07.2019р. ТОВ «ПромТехДіагностика».



Кран підвісний електричний однобалковий загального призначення О-Зт. 1985 року Україна, 

об'єкт встановлення -  виробничий цех Механічної майстерні, висновок експертизи № 31550092- 

09-01-0603.18 від 01.06.2018р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Таль електрична О-3,2т. 1980 року Росія, об'єкт встановлення -  хлораторна станція

Центральної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-0130.20 від 12.08.2020р. ПАТ 

«Науково-виробничий діагностичний центр».

Кран мостовий ручний однобалковий підвісний СЬ5т. 1989 року Росія, об'єкт встановлення - 

хлораторна станція Центральної станції аерації, висновок експертизи № 31550092-09-01-0764.19 

від 20.09.2019р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Кран мостовий підвісний електричний однобалковий 0-2т. 2009 року Україна, об'єкт 

встановлення -  будівля решіток III черга Центральної станції аерації, висновок експертизи № 

31550092-09-01-0746.19 від 19.10.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Кран мостовий електричний 0,-Ют. 1979 року Узбекистан, об'єкт встановлення -  будівля 

решіток НІ черга Центральної станції аерації, висновок експертизи № 31550092-09-01-0008.20 від 

13.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Кран мостовий одно балковий підвісний Ц-1т. 2005 року Україна, об'єкт встановлення -  

будівля решіток III черга Центральної станції аерації, висновок експертизи № 31550092-09-01-

0009.20 від 13.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагноаика».

Кран мостовий ручний однобалковий підвісний О-Зт. 1977 року Росія, об'єкт встановлення -  

насосна станція метантенків III черги Центральної станції аерації, висновок експертизи № 

19439299-09-2-00129.20 від 12.08.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Електротельфер пересувний канатний 0-0,5т. 1988 року Болгарія, об'єкт встановлення -  

насосна станція пісколовок І-ІІ черги Центральної станції аерації, висновок експертизи № 

31550092-09-01-0030.20 від 21.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Кран мостовий ручний підвісний Ц-Зт. 1978 року Росія, об'єкт встановлення -  насосна 

станція сирого осаду III черга Центральної станції аерації, висновок експертизи № 31550092-09- 

01-0037.20 від 22.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Таль ручна пересувна червячна О Зт. 1971 року Росія, об'єкт встановлення -  мулова насосна 

станція Центральної станції аерації, висновок експертизи № 19439299-09-2-00132.20 від 

12.08.2020р. ПАТ «Науково-виробничий діагностичний центр».

Таль електрична пересувна СН т. 1978 року Росія, об'єкт встановлення -  насосна станція 

власних потреб III черга Центральної станції аерації, висновок експертизи № 31550092-09-01-

0029.20 від 21.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Таль ручна пересувна черв'ячна О- 1т. 1977 року Росія,, об'єкт встановлення -  хозфекальна 

насосна станція III черга Центральної станції аерації, висновок експертизи № 31550092-09-01-

0031.20 від 21.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика».

Кран підвісний електричний однобалковий О- 1т, 1962 року Україна, об'єкт встановлення -  цех 

наливу балонів Радушанського складу хлору, висновок експертизи № 31550092-09-01-0050.20 

від 30.01.2020р. ТОВ «ПромТехДіагностика»._________________________________________________



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).

Наказом директора №954 від 12.11.2018р. створено комісію з прийому і перевірки спецодягу, 

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 машиніста крана;

- програма навчання з охорони праці для стропальника;

- програма навчання з охорони праці при виконанні вантажно -  розвантажувальних робіт;

- програма навчання з охорони праці при виконанні робіт на висоті;

- програма навчання з охорони праці при виконанні робіт з автовишки.

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 вантажопідіймальних кранів та машин 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 41.0-1.01-79 «Правила техніки безпеки при експлуатації систем 

водопостачання і водовідведення населених місць», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 

праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного



обладнання». НПАОА 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації». 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 0.00-1.71-13 

«Правила охорони праці підчас роботи з інструментами та приладами». НПАОП 0.00-1.75-15 

«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 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 проводиться комісією підприємства як традиційним методом -  білети, так і сучасним - 

комп'ютерні тренажери.

На підприємстві створені усі необхідні умови для експлуатації вантажопідіймальних кранів та 

машин заявлених в Декларації.______________________________________________________________
нормативно^» воїта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

С.Ю. Марков
(ініціали та прізвище)

стрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

№ . ЛУ. 41
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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