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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для ю ридичної особи: найменування ю риди чної особи, 

«КРПВБАССТАР», 53032, Дніпропетровська обл., Криворізький район, село Вільне, 
вулиця Набережна, будинок 5; код згідно з ЄДРПОУ 31250778; Бірук Олександр
Васильович; +380564042111_________________________________________________________________

м ісцезнаходж ення, код згідно з ЄДРП О У , прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

krivbas-star@ ukr.net_______________________________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телеф ону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На власних та орендованих площах, а також на об’єктах замовників (на об'єктах ПАТ 
«АрселорМ іттал Кривий Ріг», ПРАТ "ПІВНГЗК", ПАТ "ПІВДГЗК”, ПРАТ «ІНГЗК», 
ПРАТ "ЦГЗК" та на інших) на території Дніпропетровської області та на об’єктах 
замовників згідно договорів підряду________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/асю експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно п.14 ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та згідно Порядку і правил проведення обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може 
бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищ еної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру, затвердженого 
Постановою Кабінету М іністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1788, страхування не

(найменування страхової компанії,

проводиться, так як ТОВ «КРИВБАССТАР» не має об’єктів підвищеної небезпеки._______
строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці відсутня________
(дата проведення аудиту)

Я, Бірук Олександр Васильович_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника ю ридичної 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 робії 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів 
устатковання підвищеної небезпеки:

1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд;

mailto:krivbas-star@ukr.net


2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_______ _
(найменування виду робіт

3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);__________________________

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізм ів,

4. Земляні роботи, що в и к о н у ю т ь с я  на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій чи під водою;________________________ ______________  ______________

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

5. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;_________ _________________ _____
номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

6. Роботи верхолазні;________________________________________________________________________

7. Роботи в діючих електроу становках напругою понад 1000 В т а в зонах дії струму високої 
частоти;___________ __________ ________________________________ ______________________________

8. Зберігання балонів та інших емностей із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним  
газом;------------------------------------------------------------------ --------------------------------------- ---------------------- —

9. Зварювальні роботи;----------------------- _ _ ------------------------------------------------ ------------------------

10. Експлуатація (застосу вання) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки: технологічні транспортні засоби (агрегат зварювальний на шасі причіпного 
одновісного візка АДД 303 М У 1,1986р.в„ УРСР; агрегат зварювальний на шагі 
п р и ч і п н о г о  одновісного візка АЛЛ 303 М У 1,1988р.в., УРСР; бульдозер гусеничний Д 3: 
110В, 1986р.в.; СРСР; бульдозер гу сеничний ДЗ-110В, 1990р.в., СРСР; автогрейдер ДЗК  
250, 2007р.в., Україна; каток дорожній ІСВ УМ 115Р, 2008р.в., Н імеччина; причіп-ваговоз 
Ч М ЗА П -5208,1987р.в., СРСР: трактор гусеничний Т-130, 1987р.в„ СРСР; трактор з 
бульдозерним обладнанням Т -170,1990р.в., СРСР: трубоукладач Т-130 ТГ-62,1981р.в., 
СРСР: екскаватор гусеничний НІТАСНІ гХЗЗОЬС-З, 2008р.в., Японія; екскаватщ? 
гусеничний НІТАСНІ гХЗЗОЬС-З. 2005р.в„ Японія; екскаватор гусеничний ІС В ^ З З ОЬС3 
2008р.в., Англія; екскаватор гусеничний .ІСВ ^ЗЗО ЬС, 2013р.в., Англія);----------------------------

виконуються та/або експлуатуються (застосовую ться) без отримання

К І Л Ь К І С Т Ь  робочих М ІС Ц Ь  — 38 ОД., V тому Ч И С Л І  Т И Х ,_______ ____________________ ______________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у  том у числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення т равм — 6 од.-------------—_------------------------------
на яких існує підвищ ений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщ ень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості головний механік Шишка Олександр Анатолійович -  відповідальний
(прізвищ е, ім'я та по батькові осіб , які відповідають

за виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (наказ №22 від 04.02.2018р.)3 
відповідальна особа з охорони праці на підприємстві (наказ № 36-П від 02.11.2018р.), 
директор Б і р у к  Олександр Васильович -  відповідальний за організацію роботи з 
охорони п р а ц і; головний механік Ш ишка Олександр А натолійович, майстер 
Денисенко Микола Григорович - відповідальні за виконання робіт підвищеної 
небезпеки та за експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки 
(наказ №23 від 05.02.2018р.).____________ __________ ______________________— -------------------- -

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

Директор, голова та члени комісії, інші посадові особи, в т.ч. відповідальні за 
виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки та за експлуатацію технологічних



транспортних засобів, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці з 
наступних НПАОП:

директор Бірук О.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління  
Держпраиі у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, 
навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол № 11/5 від 02.11.2016р.); 
головний інженер Аллахвердієв A.C. огли та майстер Денпсенко М.Г. пройшли 
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області із законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання перш ої допомоги  
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» 
(протокол № 5/48 від 16.05.2018р.);
головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області із законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол № 9/63 від 12.09.2018р.); 
директор Бірук О.В., головний механік Ш ишка O.A., головний інженер Аллахвердієв 
A.C. огли пройшли перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області з «Системи стандартів безпеки праці. Охорони праці і промислової 
безпеки у будівництві» ((ДБН АЗ.2-2-2009) НПАОП 45.2-7.02-12), навчання в 
Навчальному центрі з охорони праці ФОП М акаров Д.В. (протокол № 33.01-19 від 
31.01.2019р.);
головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці У Запорізькій області з «Правил охорони праці під_час
роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), навчання___ в
Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (протокол № 09.01-19 від 
24.01.2019р.);
головний інженер Аллахвердієв A.C. огли пройшов перевірку знань__комісією
Головного управління Держпраці у Запорізькій області з «Правил охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13), навчання__в
Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. (протокол № 5/38 від 
16.05.2018р.);
головний інженер Аллахвердієв A.C. огли пройшов перевірку знань комісією  
Управління Держпраці у Кіровоградській області з «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (НПАОП 0.00-5.11-85), навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат» (протокол № 55 від 12.02.2016р.);
головний інженер Аллахвердієв A.C. огли (Угр. до і вище 1000В) пройшов перевірку 
знань комісією Управління Держпраці у Кіровоградській області з «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки» та «Правил улаштування 
електроустановок», законодавчих актів та виробничих інструкцій, навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат» (протокол від 07.04.2017 p.);
головний інженер Аллахвердієв A.C. огли та майстер Денисенко М.Г. пройшли 
перевірку знань комісією ТОВ «НКЦ «М оноліт» з питань пожежної безпеки, навчання 
в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 70 від 16.05.2018р.);
головний механік Ш ишка O.A. (V гр. до і вище 1000В) пройшов перевірку—знань 
комісією Навчального центра з охорони праці ФОП М акаров Д.В. за участю  
заступника начальника ДІЕН в Запорізькій області та Першого засту гіника
начальника Головного управління Держпраці у Запорізькій ооласті з_«Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні». 
ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, навчання в Навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. (протокол від 19.04.2018р.);
головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією ТОВ «НКІІ 
«М оноліт» з питань пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол 
№134 від 10.09.2018р.);



-  директор Бірук О.В. пройшов перевірку знань комісією ТОВ «НКЦ «М оноліт» з 
питань пожежної безпеки, навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол № 127 від 
13.10.2016р .);

-  головний інженер Аллахвердієв A.C. огли та майстер Денисенко М.Г. пройшли  
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1-62- 
12), навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 5/53 від 16.05.2018р.);

-  головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони 
прані на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1-62-12), навчання в ТОВ «НКЦ  
«М оноліт» (протокол № 9/46 від 12.09.2018р.);

-  головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81-18), навчання в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 9/47 від 12.09.2018р.);

-  директор Бірук О.В. пройшов перевірку знань комісією Головного управління  
Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил безпеки і безпечної 
експлу атації посудин, що працюють під тиском» (НПАОП 0.00-1.59-87), навчання в 
ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 11/25 від 02.11.2016р.);

-  головний інженер Аллахвердієв A.C. огли та майстер Денисенко М.Г. пройшли  
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області з «Правил безпеки і безпечної експлуатації посу дин, що працюють під тиском» 
(НПАОП 0.00-1.59-87), навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол № 5/46 від 
16.05.2018р.);

-  головний інженер Аллахвердієв A.C. огли та майстер Денисенко М .Г. прошили  
перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській  
області з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00- 
1.15-07), навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 5/57 від 16.05.2018р.);

-  головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07), навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» 
(протокол № 9/64 від 12.09.2018р.);

-  головний механік Ш ишка O.A. пройшов перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області з «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (НПАОП 0. 00-1.80-18), навчання в ТОВ «НКЦ «М оноліт» (протокол 
№9/42 від 12.09.2018р.);

-  Робітники мають відповідні документи щодо присвоєння кваліфікації робітничих 
професій, вчасно проходять необхідні навчання та перевірку знань в з питань охорони 
праці. В наявності протоколи перевірки знань з питань охорони праці та посвідчення.

На підприємстві створена та фу нкціонує слу жба охорони праці. Наказом №36-П від 
02.11.2018р. головного механіка Шишку O.A. призначено відповідальною особою за 
охорону праці на ТОВ «КРИВБАССТАР».

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом №2 від 09.01.2019р. в ТОВ «КРИВБАССТАР» створена комісія з 
перевірки знань з питань охорони праці \  складі; голова комісії — директор Бірук О.В., іа  
члени комісії: головний інженер Аллахвердієв A.C. та головний механік Ш ишка O.A.

В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №151 від 
18.11.2016р.).



Інструкції розроблені відповідно до вимог НГ1АОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці».________________________________________________________________

наявністю служ би охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці», «Перелік питань 
первинного інструктажу з питань охорони праці для працівників ТОВ  
“КРИВБАССТАР”», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці», «Положення про службу охорони ираці», «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» 
(затверджені та введені в дію наказом №24 від 05.02.2019р.), журнали та інша 
документація з охорони праці.

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується:
своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони праці працівників 
ТОВ «КРИВБАССТАР»;
проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на 
робочих місцях;
д о п у с к о м  до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;
призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищ еної небезпеки та за 
технічний стан і безпечне проведення робіт навантажувачем, а також осіб, що їх 
заміщають.

В ТОВ «КРИВБАССТАР» забезпечується утримання в справному стані та безпечна 
експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки через організацію  
належного нагляду, технічного обслуговування, обов’язкового технічного контролю  
(технічного огляду) та ремонту транспортних засобів.

Наказом від №25 від 06.02.2019р. головного механіка Ш ишку О.А. призначено 
відповідальним за технічний стан і безпечне проведення робіт технологічними  
транспортними засобами.

В наявності експлуатаційна документація на технологічні транспортні засоби:
бульдозер гусеничний ДЗ-110В, 1990р.в., СРСР, ідент. № 142966, державний номерний 
знак Т05238 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або 
іншого технологічного транспортного засобу АЕ №103325, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 27.05.2013р.);
бульдозер гусеничний ДЗ-110В, 1986р.в„ СРСР, ідент. № 180265, державний номерний 
знак Т05239 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або 
іншого технологічного транспортного засобу АЕ №103326, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 27.05.2013р.);
трубоукладач Т-130 ТГ-62, 1981р.в., СРСР, ідент. № 61700, державний номерний знак 
Т06360 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або 
іншого технологічного транспортного засобу АЕ №104076, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 24.06.2014р.);
агрегат зварювальний на шасі причіпного одновісного візка АДД 303 МУ1, 1986р.в.. 
УРСР, ідент. № СпецТехНагляд 04-17786, державний номерний знак Т06362 АЕ 
(свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу АЕ №104080, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 24.06.2014р.);
агрегат зварювальний на шасі причіпного одновісного візка АДД 303 МУ1, 1988р.в.. 
УРСР, ідент. № СпецТехНагляд 04-17788, державний номерний знак Т06361 АЕ 
(свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу АЕ №104079, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 24.06.2014р.);
екскаватор гусеничний НІТАСНІ ZX330LC-3, 2008р.в., Японія, ідент. 
№НСМ1У700Т00053989, державний номерний знак Т06385 АЕ (свідоцтво пре



реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу АЕ №104103, видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням 26.06.2014р.);
екскаватор гусеничний НІТАСНІ ZX330LC-3, 2005р.в., Японія. ідент. 
№НСМ1НН00.К№035915, державний номерний знак Т06386 АЕ (свідоцтво про 
реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного 
транспортного засобу АЕ №104104, видане Криворізьким гірничопромисловим 
територіальним управлінням 26.06.2014р.);
екскаватор гусеничний .ІСВ ^ЗЗОЬС, 2008р.в„ Англія, ідент. №ІСІП533СЕ81240841, 
державний номерний знак Т06384 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу АЕ №104102, 
видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 26.06.2014р.); 
каток дорожній ІСВ УМ115Р, 2008р.в., Німеччина, ідент. №ІСВ 1801756, державний 
номерний знак Т06383 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного 
засобу або іншого технологічного транспортного засобу АЕ №104101, видане 
Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 26.06.2014р.); 
автогрейдер ДЗК 250, 2007р.в., Україна, ідент. №35, державний номерний знак Т06359 
АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або іншого 
технологічного транспортного засобу АЕ №104075, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 24.06.2014р.);

- гіричіп-ваговоз ЧМЗАП-5208, 1987р.в„ СРСР, ідент. № СпецТехНагляд 04-16613, 
державний номерний знак Т06357 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного 
транспортного засобу або іншого технологічного транспортного засобу АЕ №104073, 
видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 24.06.2014р.);

- трактор гусеничний Т-130, 1987р.в„ СРСР, ідент. № 22786, державний номерний знак 
Т06358 АЕ (свідоцтво про реєстрацію великотоннажного транспортного засобу або 
іншого технологічного транспортного засобу АЕ №104074, видане Криворізьким 
гірничопромисловим територіальним управлінням 24.06.2014р.);
трактор з бульдозерним обладнанням Т-170, 1990р.в„ СРСР, ідент. № СпецТехНагляд 
04-16670, державний номерний знак Т06355 АЕ (свідоцтво про реєстрацію 
великотоннажного транспортного засобу або іншого технологічного транспортного 
засобу АЕ №104071, видане Криворізьким гірничопромисловим територіальним 
управлінням 24.06.2014р.).

Для виконання зазначених робіт підвищеної небезпеки ТОВ «КРИВБАССТАР» 
забезпечено необхідним устаткованням, машинами та механізмами, що знаходяться у 
задовільному стані. Машинам та механізмам своєчасно проводиться технічний огляд, 
електрообладнанню -  перевірка опору ізоляції та заземлення.

У відповідності до НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» 
працівники ТОВ «КРИВБАССТАР», які виконують роботи з підвищеною небезпекою, 
забезпечені: костюмом зварника брезентовим, щитками зварника, окулярами захисними, 
касками захисними, рукавицями захисними, спецодягом, спецвзуттям, запобіжними  
поясами та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту 
відповідають вимогам Технічного регламенту' засобів індивідуального захисту,
затвердженого Постановою КМУ №761 від 27.08.2008 р.____________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
ТОВ «КРИВБАССТАР» забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для 
виконання зазначених робіт та експлуатації зазначених машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки. В наявності матеріально-технічна база та навчально-методичне 
забезпечення (законодавчі та нормативно-правові акти України, накази директора ТОВ 
«КРИВБАССТАР», журнали, положення, інструкції з охорони праці, Програма в с т у п н о г о  

інструктажу з питань охорони праці та Перелік питань первинного інструктажу з питань 
охорони праці для працівників ТОВ «КРИВБАССТАР» та інша документація з охорони 
праці, які відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці. Наказом від №25 
від 06.02.2019р. головного механіка Шишку О.А. призначено відповідальним за 
актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в нормативну 
документацію з охорони праці.



В _ ТОВ «КРИВБАССТАР» є куточок з охорони праці, оснащений основною  
документацією з охорони прані.__________________ ----------------------------------------------------------------
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