
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЛЯХБУА КР»_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50000, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 

будинок 55, код згідно код ЄДРПОУ 39348841
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор Савотченко іго р  Миколайович, (056) 477-10-15_______________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

е-таіІ:оїїїсе@$Ькг.сот.иа_____________________________________________
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;
місто Кри ви й  Ріг та Дніпропетровська область на об'єктах Замовників,

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

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії до 02.09.2020 р., договір № УА/194996 від 02.09.2019р.__________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці 08.10.2019р . ДП «Криворізький ЕТЦ ДЕРЖПРАШ»________________

(дата проведення аудиту)

Я, Савотченко іго р  Миколайович____________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи — підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:______________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани, підйомники_________________________________

та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки,
а саме:- Кран дизель-електричний залізничний КДЗ-253 в/п 25т.. зав. №
1382. 1984р.в., СРСР:_____________________________________________________
- Кран дизель-електричний залізничний типу ЕДК-300 в/п 60т., зав. № 179, 
1967р .в., Німеччина:______________________________________________________



- Кран козловий типу КАКК-10 в/п 10т., зав. № 1012, 1 977р .в., СРСР:______
- Підйомник паралелограмний з монтажним майданчиком в/п 500кг., 
автомотриси ААМ, зав. №878, 1989 р.в.. СРСР;_________________________
- Підйомник паралелограмний з монтажним майданчиком в/п 500кг., 
автомотриси ААМ, зав. № 775, 1988 р.в., СРСР;_________________________
- Кран стріловий телескопічний автомотриси ААМ-1 в/п 2т., 
зав. № 189,1992р.в., Росія;_____________________________________________
- Підйомник паралелограмний з монтажним майданчиком в/п 500кг., 
автомотриси ААМ, зав. № 189, 1992р.в., Росія;__________________________
- Кран стріловий телескопічний автомотриси ААМ-1 в/п 2т., зав. № 070, 
1990р .в., СРСР:________________________________________________________,
- Підйомник паралелограмний з монтажним майданчиком в/п 500кг.. 
автомотриси ААМ, зав. №070, 1990р .в., СРСР;_________________________
- Кран залізничного типу КЖ-562 в/п 25т.. зав. № 133, 2007р .в., Росія:
- Кран залізничного типу КЖАЗ-25 в/п 25т., зав. № 312, 1989р .в.. СРСР:
- Кран монтажний дизель-електричний на гусеничному ходу типу 
РАК-25-2 в/п 25т., зав. № 7200, 1981 р.в., Німеччина;____________________ і_.
- Кран козловий крюковий в/п 10т., зав. № 429, 1985р .в.. СРСР:___________
- Кран мостовий електричний спеціальний магнітний в/п 10т, 
зав. №49324, 1984р .в.. СРСР:____________________________________
- Консольний поворотний кран в/п 5т., дрезини АГКу, зав. № 4223, 
1985р .в., СРСР;_______________________
- Кран консольний поворотний в/п 5т., автодрезини АГКу, зав. № 4675, 
1986р.в„ СРСР;________________________________________________________
- Кран стріловий автомотриси ААМ-1 в/п 3,2т., зав. № 1256, 2006р .в., 
Росія;__________________________________________________________________
- Підйомник паралелограмний з монтажним майданчиком в/п 500кг., 
автомотриси ААМ-1. зав. № 1256. 2006р .в.. Росія;_______________________
- Кран стріловий телескопічний автомотриси ААМ в/п Зт., зав. № 115, 
198ІР.В.. СРСР:_____________________ __________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
- Кран стріловий залізничний дизель-електричний самохідний 
повноповоротній КАЗ 163 в/п 16т., зав. № 3757, 1 982р .в., СРСР;_________
- Кран мостовий електричний загального призначення в/п 16/3,2т., 
зав. №19652. 1987р .в„ СРСР;___________________________________________
- Кран мостовий електричний загального призначення в/п 16/3.2т., 
зав. № 15877, 1983р .в„ СРСР;____________________________________
- Кран стріловий залізничний дизель-електричний типу КАЗ-253 в/п 25т.. 
зав. №294. 1976р .в.. СРСР;_____________________________________________

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

кількість робочих МІСЦЬ 69. V ТОМУ числі тих, на ЯКИХ ІСНУЄ РИЗИК 
виникнення травм 27___________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Офісне та виробниче приміщення розташоване за адресою: 

Аніпропетровська обл., смт. Радушне, вул. Нікопольське шосе, 5, а 
також на об’єктах Замовників (гірничо-промислові підприємства групи 
«МЕТІНВЕСТ» та інші Замовники) відповідно до укладених договорів 
надання послуг._______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості Директор Савотченко І.М., заступник директора з 
охорони праці та навколишнього середовища Ківішев В.І. та головний 
механік Мінльо О.О. пройшли навчання в КП «Навчально-виробничій 
центр» АОР та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Аержпраиі у Дніпропетровській області:

- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол від 18.07.2018р . № 117):

-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила о хорони  праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» (протокол  від 06.09.2018р. № 168);

-НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони  праці під час виконання 
робіт на висоті» (протокол  від 23.05.2019р. № 121):

-Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (ломедичної) допомоги потерпілим. електробезпеки, 
пожежної безпеки (протокол № 199 від 29.08.2019р.);

-ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ (IV група з електробезпеки до і вище 1000 В) 
(протокол № 211 від 18.10.201 .87р .)_________________________________  .

Наказом по підприємству від 23.07.2018р. № 95 відповідальною 
особою за здійснення нагляду за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажопідіймальних кранів, підіймальних при стро їв  і 
відповідного обладнання призначено головного механіка 
ТОВ «ШЛЯХБУА КР» Міндьо О.О., розпорядженнями по п ід п ри єм ству  
№ 300/с від 23.12.2019р.,№ 276 від 06.12.2019р.. №74 та від 28.01.2020р. 
відповідальними особами за утримання вантажопідіймального 
обладнання у справному стані призначено головного механіка 
залізничного цеху Захарченка В.М. та начальника дільниці залізничного 
цеху Радчука В.І., а також відповідальними особами за безпечне 
проведення робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, 
мобільними підйомниками призначено механіка залізничного цеху 
Пітенка В.І., електромеханіка залізничного цеху Руденка О.В., 
начальника дільниці Роліонова О.В. та майстра Устіча О.В. котрі 
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних при стро їв  і 
відповідного обладнання» (протоколи № 117 від 18.07.2018р.. 129 від 
19.07.2018р. КП «Навчально-виробничій центр» АОР).___________________

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

Наказом по підприємству № 7 від 16.01.2015р. створено службу з 
охорони праці, яка складається із заступника директора з охорони 
праці та навколишнього середовища Ківішева В.І. (навчання та 
перевірка знань з Загального к у р с у  з охорони  праці, протокол  № 199 
від 29.08.2019р. КП «Навчально-виробничій центр» АОР) та провідних 
інженерів з охорони праці Совенка Є.О. (навчання та перевірка знань 
з Загального к у р с у  з охорони  праці, протокол № 107 від 16.05.2019р. 
КП «Навчально-виробничій центр» АОР та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,



підіймальних пристроїв і віаповіаного обладнання», протоколи № 117 
від 18.07.2018р., 129 від 19.07.2018р. КП «Навчально-виробничій центр)) 
АОР ), Левченка П.А. (навчання та перевірка знань з Загального курсу з 
охорони праці, протокол № 228 від 29.10.2019р. КП «Навчально- 
виробничій центр» АОР та Кривоніс О.В. (навчання та перевірка знань з 
Загального курсу з охорони праці, протокол № 126 від 06.09.2017р. КП 
«Навчально-виробничій центр» АОР.

На під п ри єм стві створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці (наказ № 134 від 09.12.2016р.) члени якої пройшли 
навчання та перевірку знань з «Загального к у р с у  з охорони праці» 
(заступник директора з охорони праці та навколишнього середовища 
Ківішев В.І., заступник директора з персоналу Сергієнко С.М. 
та головний механік підприємства М інаьо О.О. - протоколи № 199 
від 29.08.2019р. та № 228 від 29.10.2019р. КП «Навчально-виробничій 
центр» АОР.

Також на п ід п ри єм стві розроблені:
-Положення про службу охорони  праці (наказ про затвердження 

від 16.01.2015р. №7):
- Положення про застосування нарялів-допусків на виконання робіт 

підвищеної небезпеки (наказ про затвердження від 14.01.2020р. №5): 
-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про 

затвердження від 12.02.2015р. №52);
-Положення п ро  порядок навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці (наказ про затвердження від 02.06.2017р. №59);
-Положення п ро  порядок видачі нарядів на виконання робіт(наказ 

про затвердження від 16.01.2015р. №20):
-Положення п ро  систему управління охороною праці (наказ про 

затвердження від 23.04.2015р. №86):
-Положення про розробку інструкцій з охорони праці (наказ про 

затвердження від 13.10.2017р. №116);
-Програма вступного інструктажу з охорони праці (наказ про 

затвердження від 26.02.2020р. №36);
-Перелік інструкцій з охорони праці (затверджений від 

04.02.2020р.), в який входять в тому числі «Інструкція з охорони праці для 
водія лрезини(типу АГКу, АС-1) ОП-ООІ1-18: «Інструкція з охорони праці 
для машиніста автомотриси» ОП-0024-18; «Інструкція з охорони праці 
для інженерно-технічного працівника, який здійснює нагляд за 
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів» ОП-ООЗ1-18: «Інструкція з охорони праці для осіб відповідальних 
за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних 
кранів в справному стані» ОП-0032-18; «Інструкція з охорони праці для 
осіб відповідальних за безпечне переміщення вантажів кранами» 
ОП-ООЗЗ-18; «Інструкція з охорони праці для машиніста крана 
(кранівника) мостового, козлового типу» ОП-ООЗ8-І8: «Інструкція з 
охорони праці для машиніста крана (кранівника) стрілових 
самохідних (залізничних, гусеничних) кранів» ОП-0044-18; «Інструкція з 
охорони праці під час керування вантажопідіймальними кранами з 
підлоги (з підвісного пульта чи по радіо) або зі стаціонарного поста»



ОП-СЮ49-19: та «Інструкція з о х о р о н и  праці для стропальника» 
ОП-СЮ28-19.

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на п ід п р и є м с т в і; 
-Журнал реєстрації вступного інструктажу з о х о р о н и  праці, 

журнал реєстрації інструктажів з о х о р о н и  праці на робочому місці, 
журнал реєстрації п ро т о ко л ів  перевірки знань з питань охорони праці.

Працівники ТОВ «ШЛЯХБУА KP», шо задіяні 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.____________________________________________

На п ід п р и є м с т в і розроблені та впроваджуються (згідно до наказу 
№ 2 від 02.01.2020р.) «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого 
середовища, підвищення рівня охорони праці, попередженню 
випадків виробничого травматизму та професійних захворювань в
ТОВ «ШЛЯХБУА KP» на 2020 рік».______________________________________ ___

Робітники ТОВ «ШЛЯХБУА KP», які експлуатують вантажопідіймальні 
крани, підіймальні п р и с т р о ї та відповідне обладнання, що 
декларується: Коса Н.В. (свідоцтво про присвоєння робітничої 
кваліфікації № 00006811 від 19.12.2008р. видане АП «НКК «Кривбасбуд»)
м ає виробничу кваліфікацію машиніст крана (кранівник) мостові та 
козлові крани 5-го р о з р я д у ; Черкас С.Ю. (свідоцтво про присвоєння 
робітничої кваліфікації № 06 від 22.06.2001р. видане центром підготовки 
та перепідготовки робітничих кадрів у м. Кр и в и й  Ріг) м ає виробничу 
кваліфікацію машиніст крану (кранівник) 4-го р о з р я д у : Гравчук П.П. 
(свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 0018 
від 19.02.2013р. видане центром підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів у м. Кривий Ріг) м ає  виробничу кваліфікацію
машиніст крану (кранівник) 4-го р о з р я д у ; Лук’яненко A.A. (свідоцтво 
п р о  п р и с в о є н н я  робітничої кваліфікації № 0487/2 від 22.08.2012р. 
видане тл л іл о м  навчання та р о зв и т к у  персоналу) м ає виробничу 
кваліфікацію машиніст крану (кранівник) дизель-електричного та
залізничного кранів 6-го розряду; Чабаненко О.В. (свідоцтво про 
присвоєння робітничої кваліфікації № 005390 від 20.11.2019р . видане
КП «Навчально-виробничій центр» АОР) м ає виробничу кваліфікацію
машиніст крану (кранівник) 2-го розряду; Зубрилкін О.І. (свідоцтво про 
присвоєння робітничої кваліфікації № 005388 від 20.11.2019р . видане 
КП «Навчально-виробничій центр» АОР) м ає виробничу кваліфікацію
машиніст крану (кранівник) 2-го р о з р я д у : Мазуркевич A.B. (свідоцтво 
про присвоєння робітничої кваліфікації № 893 від 23.10.1995р. видане 
відділом підготовки персоналу ПівнГЗК) м ає виробничу кваліфікацію
машиніст автомотриси 6-го розряду; Іванцов О.І. (свідоцтво п р о  
присвоєння робітничої кваліфікації № 1057 від 21.09.2008р. видане 
учбовим центром м. Кривий Ріг) м ає  виробничу кваліфікацію водій 
дрезини 6-го р о з р я д у : Хоменко С.П. (свідоцтво п р о  присвоєння 
робітничої кваліфікації № 004890 від 14.03.2019р. видане КП «Навчально-
виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради) м ає  виробничу 
кваліфікацію «стропальник» 3-го р о з р я д у ; Бу р к о в  О.В. (свідоцтво про



присвоєння робітничої кваліфікації № 004888 від 14.03.2019р. видане 
КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради;) 
м ає виробничу кваліфікацію «стропальник» 3-го розряду: Юденко М.О. 
(свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації № 004887 від 
14.03.2019р . видане КП «Навчально-виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної ради:) м ає виробничу кваліфікацію
«стропальник» 3-го розряду: Шульга О.О. (свідоцтво про присвоєння 
робітничої кваліфікації № 007842 від 14.03.2019р . видане КП «Навчально- 
виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради:) м ає виробничу 
кваліфікацію «стропальник» 3-го розряду: Горбунов О.В. (свідоцтво про 
присвоєння робітничої кваліфікації № 007844 від 14.03.2019р. видане 
КП «Навчально-виробничий центр» Дніпропетровської обласної ради:) 
м ає виробничу кваліфікацію «стропальник» 3-го розряду:
Чєрєп ян и й  І.Л. (свідоцтво п ро  присвоєння робітничої кваліфікації
№ 007843 від 14.03.2019р. видане КП «Навчально-виробничий центр» 
Дніпропетровської обласної ради:) м ає  виробничу кваліфікацію
«стропальник» 3-го р о зр я д у :________________________________________________

Всі вони пройшли перевірку знань з питань охорони праці, в тому 
числі НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»: НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями», 
(протокол перевірки знань ТОВ «ШЛЯХБУА КР» від 24.12.2019р. № 124, 
від 15.01 .2020р . №10. від 09.01.2020р. № 2, від 10.01,2020р. №  4) та мають
відповідні групи  з електробезпеки.______________________________________

Працівники підприємства раз на рік проходять медичний огляд у 
ТОВ «МЕДИКОМ КРИВБАС» (Заключний акт від 10.12.2019р.

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

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна 
документація (паспорти, керівництво з експлуатації, інструкції з 
користування на всі вантажопідіймальні крани, підіймальні пристрої та 
відповідне обладнання, що декларуються). Вантажопідіймальні крани, 
підіймальні п ри с т ро ї та відповідне обладнання, які досягли граничного 
стро ку  експлуатації. проходять експертне обстеження в 
ТОВ «ПромТехАіагностика» (договір надання послуг від 05.02.2020р. 
№:044-20А) у встановлені терміни (Висновки експертизи № 31550440- 
09-01-0440.19 від 15.05.2019р.: № 31550092-09-01-0598.19 від 19.07.2019р.: 
№ 31550092-09-01-0867.17 від 03.11.2017р.: № 31550092-09-01-0992.18 
від 05.11.2018р.: № 31550092-09-01-0866.17 від 23.10.2017р.: № 31550092- 
09-01-0601.19 від 19.07.201 9р.:№ 31550092-09-01-0993.18 від 05.11.2018р.: 
№ 31550092-09-01-0884.19 від 30.10.2019р.: № 31550092-09-01-0088.20 
від 10.03.2020р.: № 31550092-09-01-0775.17 від 17.10.2017р.: № 31550092- 
09-01-0804.17 від 17.10.2017р.: № 31550092-09-01-0800.17 від 17.10.2017р.: 
№ 31550092-09-01-0801.17 від 17.10.2017р.: № 31550092-09-01-0779.17 
від 17.10.2017р.: № 31550092-09-01-0777.17 від 17.10.2017р.: № 31550092- 
09-01-0991.18 від 05.11.2018р.: № 31550092-09-01-0990.18 від 05.11.2018р.: 
№ 31550092-09-01-0161.17 від 20.10.2017р.: № 31550092-09-01-0162.17



віл 20.10.2017р.: №  31550092-09-01-0254.18 віл 10.04.2018р.; № 31550092- 
09-01-0599.19 віл 19.07.2019р.: № 31550092-09-01-0602.19 в іа  19.07.2019р.; 
№ 31550091-09-01-1001.19 от 19.03.2019р. у  н а я в н о с т і ) . ________________________

експлуатаційної документації
У відповідності а о  НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки 

і охорони з д о р о в ’я п р и  використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» працівники 
ТОВ «ШЛЯХБУА КР» забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям: костюмами бавовняними (12 міс.), куртками утепленими (36 
міс.), штанами утепленими (36 міс.), черевиками ш к і р я н и м и  (12 міс.), 
чоботами кирзовими утепленими(48 міс.), рукавицями брезентовими 
(З пари на місяць), жилетами сигнальними (12 міс.), респіраторами 
пилозахисними (до з н о с у ). Згідно встановленого порядку ведуться 
карти обліку видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту.________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві в наявності: Закон України «Про о х о р о н у  праці»: 

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»; Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів; НПАОП 0.00-1.75-15 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт: 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці підчас виконання робіт на 
висоті; НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці при роботі з 
інструментами та пристроями; НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту; Технічний 
регламент засобів індивідуального захисту (Постанова КМУ № 761 від 
27.08.2008р.): НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу 
охорони праці: НПАОП 0.00-4.12.05 Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці; НПАОП
0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства; НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій 
з охорони праці; НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і 
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що 
діють на підприємстві; НПАОП 0.00-8.18-04 Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; НПАОП 0.00- 
7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників; нормативно-правова документація з 
охорони праці гірничих пілприємств-Замовників робіт (Положення, 
Стандарти тощо) та інші Нормативно-правові акти в друкованому 
вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони 
праці. 

Всі вантажопідіймальні крани, підіймальні п р и с т р о ї  та відповідне 
обладнання, що експлуатуються, проходять необхідні види технічного 
огляду (ЧТО, ПТО) відповідно до графіку у ТОВ «ПромТехЛіагностика» 
(договір надання послуг від 05.02.2020р. № 044-20А). Монтаж, 
демонтаж, налагодження, ремонт та технічне обслуговування
вантажопідіймальних кранів, маш ин та відповідного обладнання, 
відповідно до затвердженого графіку, виконується працівниками



ТОВ ((ШЛЯХБУЛ КР». На під п ри єм стві в наявності Аозвіл на монтаж, 
демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, -вантажопідіймальних
кранів і машин, від 16.03.201 6р . № 0162.16.12.___________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми 
проведення спеціального навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці, розроблені білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Крім того працівники проходять навчання та 
перевірку знань вимог відповідних нормативно-правових актів з 
охорони праці у КП «Навчально-виробничій центр» АОР їм. Кривий Ріг). 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є  необхідні нормативно- 
правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за
допомогою друкованих та інтернет-щ/ілань.

юїбази навчально-методичного забезпечення)

І.М. Савотченко
(ініціали та прізвище)

«29» квітня 2020 р

Декларація зареєстрована у журналі 
господарювання у територіальному органі 
/ ?  2СЬ^Ь.

№ є?# ?. ои>* ________ .

обліку суб'єктів 
Держпраці ___

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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