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законодавства з питань охорони праці

о | ( РУ 21118

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,
_________________ і_ _ _______ директор - Марков Сергій Юрійович__________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;
_____________ тел. (0564) 92-27-19, факс.(0564) 92-27-08, gvk@ukrpost.ua _____________________
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)
Інформ ація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед
третім и
особам и
стосовно
відш кодування
наслідків
м ож ливої
шкоди
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»_____
(найменування страхової компанії
строк дії договору обов'язкового страхування 1 рік (до 31.08.2019 року)__________________
строк дії страхового полісу,

серія 1788-2 №007/001/18 131 47978/270/1-ТБ від 31.08.2018року________________________
номер і дата його видачі)
Інформація про проведення д обровільного аудиту з охорони праці
_________________ добровільний аудит з охорони праці не проводився___________________
(дата проведення аудиту)
Я.

Марков Сергій Юрійович_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи
або фізичної особи —підприємця)

цією декларацією підтвердж ую відповідність м атеріально-технічної бази та умов
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час
виконання таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких
машин, м еханізм ів, устатковання підвищ еної небезпеки: ____________________________
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра._____________________________________
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої
частоти______________ ____________ _____________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
Ковальсько-пресове устаткування __________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення,
Прес-ножиці комбіновані Н5222А 1978 р.в., СРСР,_______________________________________
країна походження, які виконуються та/або_експлуатуються (застосовуються) без отримання
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
28 робочих місця, з них 22, на яких існує підвищений ризик отримання травм______
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
приміщення механічної майстерні, електропідстанції та РУ на орендованих об'єктах та
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
об'єктах підприємства КП «Кривбасводоканал» у м. Кривий Ріг___________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Марков С.Ю. пройшов навчання з загального курсу з охорони
праці, та НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті._____
НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних засобів.

НПАОП 28.0-1.33-13

Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол від 12.08.2016р. № 295-16.
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Наказом директора від 30.10.2018р. № 910 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 Неллі Валеріївна; секретар комісії - інженер з охорони праці Тимків Ірина
Іванівна; члени комісії - провідний інженер з охорони праці Шевченко Тетяна
Володимирівна, начальник управління з експлуатації Суліма Максим Васильович. Уві члени
комісії пройшли навчання з загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації
електрозахисних засобів. НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальськопресових робіт в ДП
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» протокол від 12.08.2016р. № 295-16.
Наказом директора від 27.04.2018р. №313 створено комісію з перевірки знань
електротехнічного та електротехнологічного персоналу. До складу комісії входять: голова
комісії - головний енергетик підприємства Пономарьов Олександр Павлович, члени комісії:
спеціаліст з ОП та ТБ Ковтуненко Леонід Юрійович, голова профспілкового комітету Квач
Віталій Віталійович. Уві члени комісії пройшли навчання з загального курсу з охорони праці,
«Пожежної безпеки». ПБЕЕС, ПТЕЕС в ТОВ «Центр технічної освіти робітників» (UTOP) протокол від 08.04.2016р. №86., НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних
засобів, в ДП «ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» - протокол
від 12.08.2016р . № 295-16.
Наказом директора від 25.10.2018р. №875 головний енергетик Пономарьов Олександр
Павлович (група з електробезпеки-У) призначений відповідальним за справний стан і
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства. На час відпустки, хвороби або
відрядження головного енергетика Пономарьова О.П. призначається відповідальною особою
за електрогосподарство підприємства заступника головного енергетика Семенюка Віталія
Григоровича (група з електробезпеки-У).
Головний енергетик підприємства Пономарьов Олександр Павлович - пройшов навчання
з ЗУ «Про охорону праці». «Пожежної безпеки», ПБЕЕС. ПТЕЕС в ТОВ «Центр технічної освіти
робітників» (ЦТОР) - протокол від 08.04.2016р. №86. Заступник головного енергетика
Семенюк Віталій Григорович - пройшов навчання на підприємстві, з загального курсу з
охорони праці протокол від 20.09.2018р. № 201, з ПБЕЕС, ПТЕЕС, «Пожежної безпеки»,
протокол від 05.03.2018р. №350.
Наказом директора від 12.04.2018р. №264 призначені відповідальні особи за організацію
та безпечне виконання робіт на висоті та на ковальському обладнанні. Відповідальним
особам проведено навчання з загального курсу з охорони праці, з організації та безпечного
виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві:
- начальник Центральної диспетчерської служби Приступа Володимир Ігорович - пройшов
навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці протокол від 28.09.2018р.
№ 219, НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
протокол від 28.09.2018р. №220.
- начальник механічної майстерні Ганічев Андрій Олексійович - пройшов навчання і
перевірку знань з загального курсу з охорони праці протокол від 28.02.2018р.
№ 47
НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальсько-пресових робіт, протокол
від 18.09.2018р. №194.

Наказом директора по підприємству від 25.10.2018р. №875 призначені відповідальні
особи за електрогосподарство у цехах та структурних підрозділах. Відповідальним особам
проведено навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці, з організації та
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки:
- заступник водопровідного комплексу Будьоний Віктор Миколайович - пройшов
навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці протокол від 20.09.2018р.
№201, з ПБЕЕС, ПТЕЕС. «Пожежної безпеки» протокол від 27.04.2018р. № 352/4 (група з
електробезпеки-У).
- енергетик водопровідного комплексу Качановський Олексій Вікторович - пройшов
навчання та перевірку знань з загального курсу з охорони праці протокол від 20.09.2018р.
№201, з ПБЕЕС. ПТЕЕС, «Пожежної безпеки» протокол від 27.04.2018р. № 352/5 (група з
електробезпеки-У).
- начальник мереж та підстанцій Стукалюк Сергій Олексійович - пройшов навчання та
перевірку знань з загального курсу з охорони праці протокол від 13.09.2018р. №191. з ПБЕЕС,
ПТЕЕС. «Пожежної безпеки» протокол від 27.04.2018р. № 352/2 (група з електробезпеки-У).
- начальник Дільниці енергетичної служби Гершун Вадим Вільйович - пройшов навчання
та перевірку знань з загального курсу з охорони праці протокол від 26.03.2018р. №74, з
ПБЕЕС. ПТЕЕС. «Пожежної безпеки» протокол від 05.03.2018р. №350/2 (група з
електробезпеки-У).______________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві створено відділ охорони праці та техногенної безпеки до складу якого
входить 7 осіб, наказом директора № 327 від 03.02.2017р. начальником відділу ОП та ТБ
призначено Придачу Н.В._________________________________________________________
Начальник відділу охорони праці та техногенної безпеки Придача Неллі Валеріївна пройшла навчання з загального курсу з охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті. НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації
електрозахисних засобів. НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальськопресових робіт в ДП
«ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» протокол від 12.08.2016р. № 295-16.______________________________________________
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 25.05.2017 №174:
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
- переглянуто та затверджено наказом директора від 25.05.2017 №175:
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту переглянуто та затверджено
начальником відділу ОП та ТБ від 22.05.2017:
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці - переглянуто та затверджено
начальником відділу ОП та ТБ від 05.04.2017;
- Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій переглянуто та затверджено начальником відділу ОП та ТБ від 11.05.2017.
На підприємстві розроблені інструкцій з охорони праці по професіях згідно штатного
розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві. Ведуться журнали з реєстрації
інструкцій з охорони праці та обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.
Наказом директора від 15.09.2017 № 389 переглянуті та затверджені інструкції з охорони
праці:
-інструкція з охорони праці №8 «Під час виконання робіт на висоті»;
-інструкція з охорони праці № 27 «Для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування»;
-інструкція з охорони праці №36 «Для коваля на молотах і пресах»;
-інструкція з охорони праці №92 «Для електромонтера з випробувань та вимірювань».

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,

Працівники які залучаються до виконання робот підвищеної небезпеки у встановлений
термін пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві:
- коваль на молотах і пресах Стрюк Олег Іванович - пройшов навчання та перевірку знань
з питань охорони праці. НПАОП 28.0-1.33-13 Правил охорони праці під час ковальськопресових робіт, протокол від 17.04.2018р. №31. допускається до роботи на молотах і пресах
1 особа;
- маляри Перепічаєва Яміна Семігулівна, Світлична Людмила Михайлівна. Савченко
Тетяна Володимирівна. Брик Любов Павлівна, Осіпова Олена Володимирівна - пройшли
навчання та перевірку знань з питань охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони
праці під час виконання робіт на висоті, протокол від 20.03.2018р. №3. допускається до
роботи на висоті 5 осіб. Для безпечного виконання робіт на висоти застосовуються:
запобіжні лямковими та безлямковими пояси інв.№ 1.3.4.5.7 - після проведення
випробувань складено акт № 4 від 08.08.2018р;
приставні металеві драбини інв.№ 2,3, - після проведення випробувань складено акт № 1
від 12.02.2018Р:
- муляр Тертілов Сергій Федорович - пройшов навчання та перевірку знань з питань
охорони праці. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті
протокол від 22.02.2018р. №1. допускається до роботи на висоті 1 особа. Для безпечного
виконання робіт на висоти застосовується:
запобіжний безлямковий пояс інв.№2 - після проведення випробувань складено акт
№6 від 12.10.2018р :
приставна дерев'яна драбина інв№1 - після проведення випробувань складено акт №5
від 10.09.2018р;
- електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування Чувпило Олександр
Георгійович. Позорін Юрій Валентинович. Клюєв Роман Юрійович. Лопатіна Іраїда Василівна.
Соловей Віктор Григорович. Майстренко Михайло Григорович, Сторчеус Олександр
Костянтинович, Щічко Владислав Олександрович, Землянухін Сергій Ігорович, Поліщук
Максим Миколайович, Панасюк Дмитро Ростиславович, Пастухов Роман Олексійович пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці. НПАОП 40.1-1.07-01 Правил
експлуатації електрозахисних засобів, протокол від 12.02.2018р. №8 (4 особи), протокол від
24.01.2018р. №6 (5 осіб), протокол від 21.09.2018р. №48 (2 особи), протокол від 05.04.2018р.
№12 (1 особа), з ПБЕЕС. ПТЕЕС, «Пожежної безпеки» протокол від 02.02.2018р. №7(1 особа),
протокол від 12.02.2018р. №8 (2 особи), протокол від 18.06.2018р. №13 (1 особа), протокол
від 28.11.2018р. №359 (1 особа), протокол від 26.12.2017р. №18 (3 особи), протокол від
протокол від 11.01.2018р. №22 (Іособа). протокол від 05.01.2018р. №21 (Іособа). протокол
від 04.11.2018р. №136 (Іособа). протокол від 07.11.2018р. №31 (Іособа), допускається до
роботи в електроустановках 12 осіб:
- електромонтер з випробувань та вимірювань Чеботарьов Генадій Віталійович, Фойда
Любов Гаврилівна, Бай Аліна Борисівна - пройшли навчання та перевірку знань з питань
охорони праці, НПАОП 40.1-1.07-01 Правил експлуатації електрозахисних засобів, протокол
від 24.01.2018р. №6, з ПБЕЕС. ПТЕЕС, «Пожежної безпеки» протокол від 26.12.2017р. №19
(1 особа), протокол від 22.01.2018р. №24 (Іособа), протокол від 16.01.2018р. №23 (Іособа),
допускається до роботи в електроустановках 3 особи.
В наявності необхідна експлуатаційна документація: затверджена проектна документація
(креслення, пояснювальні записки тощо) з внесеними усіма змінами: однолінійні схеми
первинних і вторинних електричних з'єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи

електрообладнання; акти випробувань та вимірювань електроустановок; акти розмежування
електричних мереж за балансовою належністю та експлуатаційною відповідальністю між
споживачами і електропередавальною організацією; технічні паспорти основного
електрообладнання, будівель і споруд об'єктів, сертифікати на електрообладнання і
матеріали, що підлягають сертифікації. На Прес-ножиці комбіновані Н5222А 1978 р.в., СРСР
в наявності паспорт, інструкція з експлуатації прес-ножиць комбінованих.__________________
експлуатаційноїдокументації, засобівіндивідуальногозахисту,
Кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці
обладнаний стендами, плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні
білети з перевірки знань з питань охорони праці і з організації та безпечного виконання
робіт підвищеної небезпеки.
На підприємстві розроблені та затверджені програми навчання з питань охорони праці по
професіях згідно штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві:
- програма навчання з охорони праці при виконанні робіт на висоті;
- програма навчання з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування
електроустаткування;
- програма навчання з охорони праці для електромонтера з випробувань та вимірювань;
- програма навчання з охорони праці для коваля на молотах і пресах.
Розроблені та затверджені план-графіки проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праці по професіям для працівників, з яким робітники ознайомлені під
підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи.
Підприємство забезпечено нормативно-правоими актами з питань охорони праці, в тому
числі необхідних для виконання заявлених в Декларації робіт.
- НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»
____________________________ наказ № 62 від 27.03.2007
________________ зареєстровано:04.06.2007 № 573/13840
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»
__________________наказ №253 від 05.06.2001
-НПАОП 28.0-1.33-13 «Правила охорони праці під час ковальсько-пресових робіт»
_______________________________________наказ № 968 від 19.12.2013
________________________________________________ Зареєстровано:! 0.01.2014 №17/24 794
____________________________ ___________________ дата введення в дію: 11.02.2014
____________дата введення в дію: 11.02.2014
-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментами
______________________ та пристроями»__________наказ №966 від 19.12.2013
______________зареєстровано:25.02.2014 №327/25104
-НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення
_______________________ газонебезпечних робіт» 20.02.1985 Держгіртехнагляд СРСР
-НПАОП 41.0-1.01-79
«Правила техніки безпеки при експлуатації систем
________________________ водопостачання і водовідведення населених місць»
__________________________________ _____________ 29.12.1979 Мінжитлокомунгосп У PCP
-НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»
_________________ наказ № 21 від 19.01.2015
_____________________________ __________________ зареєстровано:03.02.2015 №124/26569
-НПАОП 0.00-1.73-14 «Правила охорони праці та безпечної експлуатації
____________________ технологічних трубопроводів» постанова від 01.08.1998 № 73-ХІУ
-НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і
________________________ перевірки знань з питань охорони праці»
_____________ наказ №15 від 26.01.2005
________________________________________________ Зареєстровано 15.02.2005 № 231/10511
Зміни: № 273 від 16.11.2007
Зміни: №140 від 30.01.2017

Відповідно до вим ог б езпечного виконання робіт під вищ еної небезпеки працівники
забезпечені зап о б іж ними л я м к о вим и та б езлям ковим и

поясам и,

захисним и

касками.

Запобіж ні пояси та прилад дя до них проходять статичні випро бування навантаж енням 400 кг.
протягом 5

хвилин один раз на 6 місяців. Д ля провед ення стати чн и х випробувань на

підприєм стві використо вую ться повірені грузи.
При виконанні робіт в д ію чи х електро устано вках напругою понад 1000 В застосовую ться:
ізолю вальні

ш танги,

ізолю вальні

кліщ і,

покаж чик

напруги,

д іелектри чні

рукавички,

діелектричні боти, захисні огородж ення (щ ити), переносні зазем лення, плакати і знаки
безпеки.
На

те р и то р ії

під приєм ства

працю є

електротехнічна

лаб о рато рія

яка

провод ить

випробування засобів захи сту та має відповідний дозвіл № 355.18.30 від 07.11.2018.
Також в роботі використо вую ться інвентарні д ерев'яні та м еталеві приставні драбини.
Приставні д р а б и н и проходять статичне випробування н авантаж енням 120 кг. У цехах та
стр уктур них_підроз/ 1,ілах під приєм ства ведеться облік засобів захисту, а після випробувань
складаю ться відповідні акти.
На під приєм стві створені необхідні ум ови для б езпечного виконання заявлени х робіт.
Працівники за б е зпечені спецод ягом , е гіец в зул я м , засобам и ін д и від уальн о го захисту згідно
норм

б езо п л атн ої__видачі

спеціально го

одягу,

спец іально го

взуття

та

інш их

засобів

індивід уального захисту.

С.Ю . М арков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі
територіальному органі Держпраці ^ 2^
№

____

обліку

суб'єктів
20^Из.

господарювання

у

.

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.

