
Центр надання адміністративних послуг 
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ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

В ідом ості про роботодавц я  П РИ В А Т Н Е  П ІД П Р И Є М С Т В О ________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________________ "К РИ В О Р ІЖ Р Е М О Н Т"_______________________________

50051, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Криворіжсталі, будинок 4
місцезнаходження,

_______________________________код ЄДРПОУ 42956900_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ керівник - директор Головко Валентина М иколаївна__________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 

тел. (097) 594-11-72, e-mail: k_r_remontl9@ ukr.net 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
______________________ на території України, згідно договорів підряду__________________

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

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інф орм ац ія  про н аявн ість  договору  страхування ци вільно ї в ідп овідальності

перед  третім и  особам и  стосовно в ідш кодуван ня наслідків  м ож ли во ї ш коди______
договір  добровільного  страхування ци вільно ї в ідп овідності перед  трет ім и ________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
особам и С ер ії 220 /02-ЗФ  №  007/001 /19 /071/3477  від 13.09.2019, укладен и й  з 
П рА Т  "У країнська пож еж но-страховка ком пан ія"._________________________________

Ін ф орм ац ія  про проведенн я добровільного  аудиту  з охорони  прац і____________

г о

не проводився
(дата проведення аудиту) 

Я , Головко Валентина М иколаївна_______________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприємця)

цією  декларац ією  п ідтвердж ую  відповідн ість м атер іальн о-техн іч н о ї бази  та  ум ов 
праці вим огам  закон одавства з питань охорони  праці та  пром и слово ї безпеки  під 
час виконання таки х  р о б іт  п ідви щ ен ої небезпеки  та/або  експ луатац ії 
(застосування) таки х  м аш ин, м ехан ізм ів, устаткован н я  п ідви щ ен о ї небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах): роботи верхолазні: зварювальні роботи.________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:k_r_remontl9@ukr.net


К ількість  робочи х  м ісць - 10, в том у числі н а  яки х  існує п ідви щ ен и й  ри зи к
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм  - 5________________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Будівлі і споруди: орендоване нежитлове приміщення площею 18 кв.м.______________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

договір найму (оренди) нежитлових приміщень від 15.05.2019 № 50 укладеного з______
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

ТОВ "ЛАЙТ ІНВЕСТ СЕРВІС". Акт прийому - передачі майна в оренду від 15.05.2019 
укладеного з ТОВ "ЛАЙТ ІНВЕСТ СЕРВІС". Власних будівель і споруд, виробничих 
об'єктів ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" не має, оскільки заявлені роботи виконуються на 
об'єктах замовника.___________________________________________________________________

Інші відомості: директор Головко В.М. пройшла навчання та перевірку знань з
з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги______
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 11.09.2019 № 9/42, посвідчення № 11317): з "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 28.08.2019 №  8/115, посвідчення №  11321); з "Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 05.09.2019 № 9/24. посвідчення № 11731); з "Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 28.08.2019 № 8/125. посвідчення № 11293); з "Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 28.08.2019 № 8/113. посвідчення №  11318); з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки 
України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2019 
№ 9/46, посвідчення № 11296). II група з електробезпеки; з пожежної безпеки в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань з питань пожежної безпеки учбового закладу 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань
пожежної безпеки від 23.08.2019 № 116, посвідчення № 0855).__________________________

Головний інженер Гранкін В.М. пройшов навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 30.10.2019 № 10/135. посвідчення № 13995); з "Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу



з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 30.10.2019 № 10/132, посвідчення №  14077); з "Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2019 № 10/149, посвідчення № 14181), з допуском до 
виконання газонебезпечних робіт, до роботи в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, колекторах, замкнутому просторі; з ’’Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання" в ТОВ "НКЦ ’’МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 30.10.2019 
№ 10/137, посвідчення № 14021); з "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 30.10.2019 № 10/143. посвідчення №  14096); з ’’Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом і пристроями" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.12.2019 
№ 1108/4.20-2019); з "Правил безпеки систем газопостачання". "Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 05.12.2019 
№ 1103/4.20-2019); з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", 
"Правил пожежної безпеки України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ” та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 06.11.2019 № 11/8, посвідчення №  14320), IV група з електробезпеки; з 
пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки учбового закладу ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (витяг з протоколу від 24.10.2019
№  144, посвідчення № 1073).__________________________________________________________

Інженер з охорони праці Бунін М.О. пройшов навчання та перевірку знань з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 30.10.2019 № 10/135, посвідчення №  13996); з "Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці від 30.10.2019 № 10/132, посвідчення №  14078); з "Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2019 № 10/149, посвідчення № 14182); з "Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Г оловного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань



охорони праці від 30.10.2019 № 10/137, посвідчення № 14022); з "Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює- під тиском" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 30.10.2019 № 10/143, посвідчення № 14097); з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки 
України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 06.11.2019 
№ 11/8. посвідчення № 14321). IV група з електробезпеки; з пожежної безпеки в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" та перевірку знань з питань пожежної безпеки учбового закладу 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ" (витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань 
пожежної безпеки від 24.10.2019 № 144. посвідчення № 1074)._________________________

Майстер М ішака І.Л. пройшов навчання та перевірку знань з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці підприємства, протокол від 01.11.2019 № 15-ОТ; з "Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті" в ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці підприємства. 
протокол від 01.11.2019 № 7 В; з "Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання" в 
ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, протокол від 01.11.2019 № 8-ГПМ; з "Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання. що працює під тиском" в 
ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці підприємства, протокол від 02.11.2019 № 15-ОД; з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України". 
II група з електробезпеки в ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" та перевірку знань в комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці підприємства, протокол від 08.11.2019 
№ 4-ЗБ.________ ______________________________________________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про
призначення відповідальних осіб:_____________________________________________________
Наказом від 06.08.2019 № 56/19 відповідальними особами за збереження в 
технічно-справному стані інструменту призначено головного інженера Гранкіна В.М.; за 
безпечне виконання робіт на висоті, за облік, організацію своєчасного огляду, 
випробування та зберігання запобіжних поясів та пристосувань призначено майстра 
Мішаку І.Л.: за безпечне виконання верхолазних робіт призначено майстра Мішаку І.Л.; 
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, в 
тому числі за організацію і безпечне виконання зварювальних робіт призначено 
головного інженера Гранкіна В.М.; за безпечне виконання робіт в колодязях, шурфах, 
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємкостях,
боксах, топках, трубопроводах) призначено головного інженера Гранкіна В.М._________
Наказом від 10.08.2019 № 035/19 відповідальними особами: за справний стан і безпечну 
експлуатацію обладнання, що працює під тиском призначено майстра Мішаку І.Л.; за 
електрогосподарство призначено головного інженера Гранкіна В.М.; за пожежну безпеку 
призначено головного інженера Гранкіна В.М.______________________________________ _

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

На ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" створена служба охорони праці, яка діє відповідно до 
"Положення про службу охорони праці", затвердженого наказом від 06.06.2019 
№ 5/19. Функції служби охорони праці на підприємстві покладаються на інженера з 
охорони праці Буніна М.О. __________________________________________________ __



На виконання вимог Закону України "Про охорону праці" та "Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці" на 
підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від
06.06.2019 № 09-АГ: Голова комісії - директор Головко В.М., члени 
комісії: головний інженер Гранкін В.М., інженер з охорони праці 
Бунін М.О. 

На підприємстві розроблені та введені в дію:_______________________________________
- Положення про систему управління охорони праці", затверджене наказом від
06.06.2019 № 54/19:___________________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 06.06.2019 
№ 5/19:________________________________________________________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затверджене наказом від 06.06.2019 №  3/19;_____________________________________
- Положення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання робіт 
підвищеної небезпеки, затверджене наказом від 03.06.2019 № 4/19;_____________________
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, затверджене протоколом від 06.08.2019 № 342-19 загальних зборів 
трудового колективу ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ";_______________________________________
- Довідки працівників, які підлягають попередньому медичному огляду при прийомі на 
роботу (за формою додатку № 7 до п.2.16 Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем
проживання.__________________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці; Ж урнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві.__________________________________________________________________________

На підприємстві, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року № 336, 
затверджено та введені в дію посадові інструкції: директора, головного інженера,
інженера з охорони праці, майстра.___________________________________________________

Затверджені наказами від 03.06.2019 №  23-ОП, № 4. № 27, № АЕ-5/19. № 35, від
06.06.2019 № 36/19, від 03.08.2019 № 56/19, від 05.08.2019 № 46/19. №  16/19. № 17/19, 
від 06.08.2019 № 14/19, № 15/19. № 16/19, від 10.08.2019 № 33/19. від 12.08.2019№ 55/19 
інструкції з охорони праці за професіями та видам робіт: Інструкція з охорони праці 
№ 23 для слюсаря-ремонтника. Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного 
зварювання № 4. Інструкція з охорони праці №  27 під час монтажу бетонних 
залізобетонних конструкцій. Інструкція з охорони праці № 5/19 під час виконання робіт 
на висоті. Інструкція з охорони праці № 8 під час експлуатації балонів. Інструкція з 
охорони праці № 35 під час експлуатації апаратів і посудин, що працюють під тиском 
(компресорних установках). Інструкція з охорони праці № 32 під час виконання робіт 
ручним електроінструментом, Інструкція з охорони праці № 20 під час виконання 
газонебезпечних робіт, Інструкція з охорони праці під час виконання робіт в колодязях. 
Інструкція з охорони праці №  35 під час робіт в закритих просторах, Інструкція з 
охорони праці № 19 під час виконання земляних робіт, Інструкція з охорони праці № 12 з 
надання долікарської допомоги потерпілим при нещасних випадках, Інструкція з 
охорони праці і пожежної безпеки № 33. Інструкції по формі і змісту відповідають 
вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці". __________________________________________________________________________

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

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає заявленому 
виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної небезпеки, у 
ві ттові ітності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок



проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли навчання та
перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
електрогазоварник (Холод Є.В.) пройшов навчання за професією в 
професійно - технічному училищі № 66 м. Кривий Ріг і здобув кваліфікацію 
електрогазозварника, електрозварника на автоматичних та напівавтоматичних машинах, 
контролера зварювальних робіт, диплом від 15.06.2003 Серія HP № 12370312: з 
пожежно-технічного мінімуму в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від
22.08.2019 № 115. посвідчення реєстраційний №  1993; комісією підприємства проведено 
навчання та перевірку знань: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від
01.11.2019 № 15-ОТ; з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском", протокол від 02.11.2019 № 15-ОД; з "Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання", протокол від 01.11.2019 № 8-ГПМ; з "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті", протокол від 01.11.2019 № 7 В; з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України".
протокол від 08.11.2019 № 4-ЗБ  (II група з електробезпеки);____________________________
електрогазоварник (Волков П.В.) пройшов навчання за професією в 
професійно - технічному училищі №  43 м. Надіївки Донецької області, Україна і здобув 
кваліфікацію електрогазозварювальника, контролер зварювальних робіт, диплом від 
26.06.1998 Серія ДР № 023946; з "Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті” в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол від 28.08.2019 №  8/116. посвідчення 
№ 11322; з "Правил безпеки систем газопостачання". "Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1103/4.20-2019; з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від 11.09.2019 № 9/47. посвідчення № 11297 
(II група з електробезпеки); з пожежно-технічного мінімуму в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", 
витяг з протоколу від 22.08.2019 № 115. посвідчення реєстраційний № 1991; комісією 
підприємства проведено навчання та перевірку знань: з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки, протокол від 01.11.2019 № 15-ОТ; з "Правил охорони праці під час експлуатації
обладнання, що працює під тиском", протокол від 02.11.2019 № 15-ОД;_________________
електрогазоварник (Снопкевич В.В.) пройшов навчання за професією в Криворізькому 
професійному ліцеї і здобув професію електрогазозварника, диплом від 27.06.201 ЗНР 
№  45171964; з "Правил безпеки систем газопостачання", "Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1103/4.20-2019; з пожежно-технічного 
мінімуму в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від 22.08.2019 № 115, 
посвідчення реєстраційний №  1989; комісією підприємства проведено навчання та 
перевірку знань: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від 01.11.2019 
№  15-ОТ: з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском", протокол від 02.11.2019 № 15-ОД; з "Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті", протокол від 01.11.2019 № 7 В; з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України", протокол від
08.11.2019 №  4-ЗБ (II група з електробезпеки):_________________________________________
електрозварник (Кулівар С.В.) пройшов навчання за професією в Центрі підготовки і 
перепідготовки робітничих кадрів № 1 м. Кривий Ріг і здобув професію монтажник з 
монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій: електрозварника ручного зварювання, 
диплом від 30.05.2007 серія HP № 32043626; за професією в дочірньому підприємстві 
навчально - курсовому комбінаті Акціонерного товариства відкритого типу "Трест
"Південатоменергобуд" і здобув професію електрозварник ручного дугового зварювання.



свідоцтво від 26.08.2016 реєстраційний № 2280-16; атестований в 
ТОВ "СПЕЦМОНТАЖ", посвідчення зварника діє до 29.03.2021 № 32-19/КВ-82 
(протокол від 29.03.2019 № 32-19/КВ-82) з допуском до ручного дугового зварювання 
парових та водогрійних котлів, трубопроводів пари і гарячої води, обладнання, що 
працює під тиском, поверхонь нагріву, технологічного обладнання та технологічних 
трубопроводів, несучих та огороджуючих конструкцій, металевих конструкцій; з 
"Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском" в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", протокол від 28.08.2019 № 8/114. посвідчення № 11320; з 
"Правил безпеки систем газопостачання”. "Типової інструкції з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", 
витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1103/4.20-2019; з пожежно-технічного мінімуму в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від 22.08.2019 № 115, посвідчення 
реєстраційний № 1994; комісією підприємства проведено навчання та перевірку знань: з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від 01.11.2019 № 15-ОТ; з "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті", протокол від 01.11.2019 № 7 В; з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки 
України", протокол від 08.11.2019 № 4-ЗБ  Ш група з електробезпеки); 
електрогазоварник (Титаренко В.А.) пройшов навчання за професією в 
Зеленодольському професійно-технічному училищі № 16 і здобув кваліфікацію 
електрозварника ручної дугової зварки. диплом від 27.06.1995 Серія ДЕ №  023017; 
атестований в ТОВ ’'СПЕЦМОНТАЖ". посвідчення зварника діє до 28.03.2021 
№ 33-19/КВ-82 з допуском до дугового зварювання вольфрамовим електродом в 
інертних газах та ручного дугового зварювання парових та водогрійних котлів, 
трубопроводів пари і гарячої води, обладнання, що працює під тиском, поверхонь 
нагріву, технологічного обладнання та технологічних трубопроводів, несучих та 
огороджуючих конструкцій, металевих конструкцій; комісією підприємства проведено 
навчання та перевірку знань: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від
01.12.2019 № 32-ОТ; з "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском", протокол від 01.12.2019 № 16-ОД; з "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті", протокол від 01.11.2019 № 13 В; з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України".
протокол від 01.12.2019 № 6-ЗБ  (II група з електробезпеки);_______________________ ^
верхолаз (Романенко М.А.) здобув професійну освіту в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", з допуском до виконання верхолазних робіт (посвідчення від
05.12.2019 № 1090-19-08); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" з 
допуском до виконання верхолазних робіт в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1090/4.20-2019; з "Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом і пристроями" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1105/4.20-2019; комісією 
підприємства проведено навчання та перевірку знань: з законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки, протокол від 01.11.2019 № 15-ОТ; з "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки України", протокол від
08.11.2019 № 4-ЗБ  (II група з електробезпеки);____________________________________ ^
верхолаз (Харченко О.В.) здобув професійну освіту в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ" з допуском до виконання верхолазних робіт (посвідчення від
05.12.2019 № 1090-19-08); з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" з 
допуском до виконання верхолазних робіт в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1090/4.20-2019; з "Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом і пристроями" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1105/4.20-2019; з "Правил



безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки
України" в ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від 11.09.2019 № 9/47, 
посвідчення № 11298 (II група з електробезпеки); комісією підприємства проведено 
навчання та перевірку знань: з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від
01.11.2019 № 15-ОТ;__________________________________________________________________
слюсар-ремонтник (Олєв Д.О.) пройшов навчання за професією в ПЗ "Центр професійної 
освіти і навчання" і здобув професію слюсаря - ремонтника, свідоцтво від 23.05.2019 
№ 302-19-02; з "Правил безпеки систем газопостачання", "Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1103/4.20-2019; з "Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями" в ПЗ "ЦЕНТР 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 
№ 1105/4.20-2019; комісією підприємства проведено навчання та перевірку знань: з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від 01.11.2019 № 15-ОТ; з "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті", протокол від 01.11.2019 № 7 В; з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил пожежної безпеки
України", протокол від 01.12.2019 №  5-ЗБ  (II група з електробезпеки);__________________
електрослюсар (Чорногорець С.І.) пройшов навчання: за професією електрослюсар 
черговий та з ремонту устатковання в ВАТ "Північний ГЗК", посвідчення від 17.12.2009 
№  005164; з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", протокол від 20.11.2019 № 11/116; з "Правил безпеки систем 
газопостачання", "Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт" в ПЗ "ІТЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від
05.12.2019 № 1103/4.20-2019; з "Правил охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг з протоколу 
від 05.12.2019 № 1105/4.20-2019; з "Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті" ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", протокол від 20.11.2019 
№ 11/98; комісією підприємства проведено навчання та перевірку знань: з "Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки
України", протокол від 01.12.2019 № 5-ЗБ  (II група з електробезпеки);__________________
монтажник монтажу стальних та залізобетонних конструкцій (Романенко М.А.) пройшов 
навчання: за професією в Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів № 1 
м. Кривий Ріг і здобув професію монтажник з монтажу стальних та залізобетонних 
конструкцій, свідоцтво від 02.10.2007 №  7852; з "Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", витяг 
з протоколу від 05.12.2019 № 1090/4.20-2019; з пожежно-технічного мінімуму в 
ТОВ "НКЦ "МОНОЛІТ", витяг з протоколу від 22.08.2019 № 115. посвідчення 
реєстраційний № 1990; комісією підприємства проведено навчання та перевірку знань: з 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки, протокол від 01.11.2019 №  15-ОТ; з "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті", протокол від 01.11.2019 № 7 В; з "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання", протокол від 01.11.2019 № 8-ГПМ; з "Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної безпеки України",
протокол від 08.11.2019 № 4-ЗБ  (II група з електробезпеки);____________________________
монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій (Чеботар Я.П.) пройшов 
навчання за професією монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій в 
ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", свідоцтво від 29.08.2019 
№ 554-19-08; з законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ



ОСВІТИ І НАВЧАННЯ", протокол від 20.11.2019 № 11/116; з "Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом і пристроями" в ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", витяг з протоколу від 05.12.2019 № 1105/4.20-2019; з "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті" ПЗ "ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І 
НАВЧАННЯ", протокол від 20.11.2019 № 11/98; комісією підприємства проведено 
навчання та перевірку знань: з "Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів", "Правил пожежної безпеки України", протокол від 08.11.2019 № 4-ЗБ
(II група з електробезпеки)._______

У ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" є в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні 
робіт) на обладнання та устатковання, що використовуються при виконанні заявлених 
робіт, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за додержанням 
працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та механізмів,
ві пповідно до вимог з питань охорони праці.__________________________________________

Для виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві експлуатується 
наступне обладнання та устатковання та проходить випробування у термін, 
встановлений законодавчими документами з питань промислової безпеки, 
а саме:___________________________
- випрямляч дуговий інвенторний "ПАТОН ВДИ-315РІЮ ". серійний № В3150138Р. дата 
продажу липень місяць 2019 року, країна виробник - Україна";_________________________
- зварювальний випрямляч "Патон" ВДИ-330, інвентарний № 007, повірку ізоляції 
проведено електротехнічною лабораторією ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол 
№ 32152994-29.11.18-960/7-19, термін наступного випробування 21.01.2020 (свідоцтво 
про віттповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 № 08-0037/2018 
від 29.11.2018. Дозвіл № 121.18.30 на виконання робіт підвищеної небезпеки, терміном 
дії до 22.03.2023);__________________
- зварювальний випрямляч "Патон" ВДИ-330. інвентарний № 008. повірку ізоляції
електроінструменту_________проведено_________електротехнічною_________лабораторією
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол № 32152994-29.11.18-960/8-19. термін 
наступного випробування 21.01.2020;________________________________________________
- кутова шліфувальна машина "DeWalt" "D28490", інвентарний № 00014, повірку ізоляції
електроінструменту_________проведено_________електротехнічною_________лабораторією
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол № 32152994-29.11.18-960/1-19. термін 
наступного випробування 21.04.2020; _______________________________________________
- кутова шліфувальна машина "Odwerk" "BSM1501", інвентарний № 00015, повірку
ізоляції електроінструменту проведено_____електротехнічною_____лабораторією
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол № 32152994-29.11.18-960/3-19. термін 
наступного випробування 21.04.2020;__________________________________________________
- перфоратор "DeWalt" "7125123". інвентарний № 00017. повірку ізоляції
електроінструменту_________проведено_________електротехнічною_________лабораторією
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол № 32152994-29.11.18-960/2-19. термін 
наступного випробування 21.04.2020; _____________________________________________
- відбійний молоток електричний "ОМ-2ЮО". інвентарний № 00016. повірку ізоляції
електроінструменту_________проведено_________електротехнічною_________лабораторією
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол № 32152994-29.11.18-960/4-19. термін 
наступного випробування 21.04.2020;__________________________________________________
- шурупрокрут "ТЕХ-АС 550 Вт". інвентарний № 00018, повірку ізоляції
електроінструменту_________проведено_________електротехнічною_________лабораторією
ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" протокол № 32152994-29.11.18-960/5-19. термін 
наступного випробування 21.04.2020;_________________________________________________
- шурупрокрут "ТЕХ-АС 550 Вт". інвентарний № 00019. повірку ізоляції 
електроінструменту_________проведено_________електротехнічною_________лабораторією



ТОВ "ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ" п р о т о к о л  № 32152994-29.11.18-960/6-19. термін
наступного випробування 21.04.2020;______
- газополум’яне устатковання: редуктора кисневі, редуктора пропанові, рукава кисневі, 
різаки, випробування якого проводе ПП "ГЕФЕСТ ПЛЮС" згідно графіку укладеного на 
підприємстві;__________________________________________________________________________
- електронний газоаналізатор "Х -ат  2500", заводський № АІІМА-1232, свідоцтво про 
повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки від 13.06.2020 
№ 05/Ю М /1411 проведено ДП "Кривбасстандартметрологія" (свідоцтво про 
уповноваження № ПК 010-2014 від 17.07.2014);________________________________________
- пояси запобіжні лямкові комбіновані ПЛК-2 (7 од.), заводські № №  001056. 001057. 
001061, 001062. 001063. 001064. 001066, дата випуску червень місяць 2019 року, країна 
виробник - Україна;___________________________________________________________________
- стропи страхувальні зі сталевого канату СК (7 од.), заводський №№ 002141. 002137. 
002109. 002137. 002110. 002146, 002148, дата випуску липень місяць 2019 року, країна 
виробник - Україна;___________________________________________________________________
- комплект верхолаза; ________________________________________________________________
- драбини приставні; _____________________________________________________________
- протигази шлангові ПШ -1;___________________________________________________________
- страхувальні мотузки;________________________________________________________________
- інструменти ручні, електричні, пневматичні;__________________________________________

інше устатковання, що використовується під час виконання робіт, що 
декларуєтся;__________________________________________________________________________
- балони поставляються на підприємство постачальником ТОВ "Інженерно-виробнича 
фірма "Ремтехгаз" та за необхідністю ним і ремонтуються (договір поставки балонів з 
газами та від 08.10.2019 № 429/1/19, договір про надання послуг з ремонту обладнання 
від 08.10.2019 № 450/19). Дозвіл № 131.15.15 на виконання роботи підвищеної 
небезпеки, терміном дії до 17.03.2020; Дозвіл № 132.15.15 на експлуатацію машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, терміном дії до 17.03.2020) та 
ТОВ "ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ" (Дозвіл на виконання роботи підвищеної небезпеки за 
№  302.12.15, терміном дії з 07.07.2012 до 07.07.2017. з продовженням до 07.07.2022).
Мяй танчики для зберігання балонів розташовані на об'єктах замовника._________________

експлуатаційної документації,
_____ Всі працівники підприємства ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" забезпечені спецодягом.
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", а саме: костюм 
зварника, комплект робочого спецодягу, спецвзуття, робочі рукавички поліуретанові, 
щитки для зварників, захисні каски, захисні окуляри, запобіжні пояси, пояси 
страхувальні лямкові, протигази шлангові ПШ-1 та інше. Засоби індивідуального 
захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.___________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту 
Всі працівники підприємства ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ", що зайняті на роботах 

підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний 
медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників певних 
категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246, та проходять 
психофізіологічну експертизу в ТОВ "Сімейна клініка ПМС" і 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ".___________________________________________________________



_____ На підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо
досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам в
ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" на 2020 рік”._______________________________________________

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження 
аварійних ситуацій забезпечується:_____
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;_________________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;______________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ";___________________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;________________________________________________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;__________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;_____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

У ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" є в наявності нормативно-правова документація: 
Закон України "Про охорону праці". Закон України "Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
26 жовтня 2011 року №  1107, НПАОП 0.00-1.16-96 "Правила атестації зварників", 
НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті", 
НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями", НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", 
НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безпеки систем газопостачання", 
НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском". НПАОП 0.00-5.11-85. "Типова інструкція з організації безпечного 
ведення газонебезпечних робіт". НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів", НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників", НПАОП 0.00-4.21-04 "Типове 
положення про службу охорони праці", НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", 
НПАОП 0.00-4.11-07 "Типове положення про роботу уповноважених трудових 
колективів з питань охорони праці". НПАОП 0.00-2.01-05 "Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою". НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці", 
НАПБ А.01.001-2014 "Правила пожежної безпеки в Україні", Порядок проведення 
медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом М іністерства
охорони здоров'я України від 21 грудня 2007 року № 246._____________________________
_____ У ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" є кабінет охорони праці, оснащений: комп’ютером,
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та наочними 
посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими та 
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою 
літературою, навчальними програмами, необхідними для проведення навчання,



інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони 
праці, перевірки знань з питань охорони праці._________________________________________
_____ М атеріально - технічна база ПП "КРИВОРІЖРЕМОНТ" відповідає вимогам
законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог нормативно -
правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які декларується._____________

нормативно-правової та матерільно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 ^ с ^ р. № * 2 6 2 /^

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.


