
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВИЙ РІГ 
ЦЕМЕНТ",____________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________ 49044, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Барикадна, буд 15А______________
місцезнаходження,

_____________________________________00292923_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________________ Голова Правління Завіновський Ігор Станіславович_______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

____________ тел. (056) 238-75-00; (056) 238-75-01, e-mail: office.ukraine@krcem.com___________
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;

____________ Виробничі об’єкти підприємства на території України_______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди згідно з додатком 1 до Порядку і 
правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного 
характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.2002 № 1788, 
страхування не проводиться тому, що не є об'єктом підвищеної небезпеки та устатковання, що 
декларується, не може нанести шкоду третім особам.______________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці :07 травня 2020 року________

(дата проведення аудиту)
Я,_________________________ Завіновський Ігор Станіславович,_____________________________

(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, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічні транспорті засоби, а саме:_______ ;____________________________________
Навантажувач фронтальний моделі WA500-6H «KOMATSU», заводський № Н60246, рік 

виготовлення - 2007, країна виробник Японія, державний номерний знак Т1940ДН, 
зареєстрований Територіальним управлінням Дежгірпромнагляду України по
Дніпропетровській області. 18.10.2007р., свідоцтво ТДН №1940:___________________________

Навантажувач фронтальний моделі HL770-7 «HYUNDAI», заводський № LB0610839, рік 
виготовлення - 2007, країна виробник Корея, державний номерний знак Т1939ДН, 
зареєстрований Територіальним управлінням Дежгірпромнагляду України по 
Дніпропетровській області. 18.10.2007р., свідоцтво ТДН №1939:___________________________
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Навантажувач фронтальний моделі «HYUNDAI» HL-180-7A, заводський №
НИКИЬИ04ЬС0000633, рік виготовлення - 2012, країна виробник Корея, державний номерний 
знак Т06218АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській
області. 26.05.2020р., свідоцтво АЕ 007871;______________________________________________

Навантажувач фронтальний моделі «УОЬУО» Ь180Н, заводський № УСЕЬ180ИС00013219, 
рік виготовлення - 2019, країна виробник Швеція, державний номерний знак Т09536АЕ, 
зареєстрований Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області. 26.05.2020р.,
свідоцтво АЕ 007870;__________________________________________________________________
Кар’єрний самоскид БелАЗ 7540В, заводський №23687, рік виготовлення - 2007, країна 

виробник Білорусія, державний номерний знак Т1941ДН, зареєстрований Територіальним 
управлінням Дежгірпромнагляду України по Дніпропетровській області. 18.10.2007р., свідоцтво
ТДН №1941;__________________________________________________________________________
Кар’єрний самоскид БелАЗ 7540В, заводський №23685, рік виготовлення - 2007, країна 

виробник Білорусія, державний номерний знак Т1942ДН, зареєстрований Територіальним 
управлінням Дежгірпромнагляду України по Дніпропетровській області. 18.10.2007р., свідоцтво
ТДН №1942;__________________________________________________________________________
Екскаватор марка Я250ЬС-7 «ЯОБЕХ», заводський № N70110732, рік виготовлення - 2006, 

країна виробник Корея, державний номерний знак Т1938ДН, зареєстрований Територіальним 
управлінням Дежгірпромнагляду України по Дніпропетровській області. 18.10.2007р., свідоцтво
ТДН №1938;__________________________________________________________________________
Екскаватор гусеничний, марка «HYUNDAI» Я250ЬС-98, заводський №ИИКИ2Б12УС0000170, 

рік виготовлення - 2012, країна виробник Корея, державний номерний знак Т06217АЕ, 
зареєстрований Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області. 26.05.2020р., 
свідоцтво АЕ 007872.__________________________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, 

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

Кількість робочих місць -  929, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  15.____________________________________________________________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Виробничі дільниці з виробництва цементу розташовані за адресою: Дніпропетровська 
обл., місто Кривий Ріг, вулиця Акціонерна, 1 та. Дніпропетровська область, місто Кам’янське, 
вулиця Тритузна, 37; виробничі дільниці з видобутку сировини Жовтокамянського кар’єру за 
адресою: Дніпропетровська обл., Апостолівський р-н, с. Жовте, вул. Цементників, 15; 
виробничі дільниці з переробки продукції гранітного кар’єру за адресою: Дніпропетровська 
обл., Дніпровський район, селище Любимівка, вулиця Томська, 283;_________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Голова Правління Завіновський І.С., начальник управління з охорони 

праці та промислової безпеки Громченко О.Ю., головний інженер з ремонту та ТО Малка В.П., 
головний спеціаліст з охорони праці Венгер К.Ю., головний механік Пінчук В.О., головний 
енергетик Яблоновський В.В., голова профспілкового комітету Одінцов В.В., інші керівники та 
спеціалісти пройшли навчання та перевірку знань з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ 
"Навчально-курсовий центр "Моноліт" (протоколи № 10/96 від 24.10.2018 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68; № 5/26 від 07.05.2019, № 8/110 від
28.08.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі 
наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 № 58; 
№9/59 від 11.09.2019, № 10/54 від 09.10.2019, № 12/90 від 23.12.2019 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186).______________________________



______Керівник кар’єру Бабський С.О., технолог Ніколаєнко В.І., начальник гірничого цеху
Висоцький С.В., майстер гірничий Іванець В.М., інженер з охорони праці Федоренко Д.О. 
пройшли навчання у ТОВ "Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань:_______________
- з НПАОП 0.00-1.62-12 "Правил охорони праці на автомобільному транспорті "(витяг з 
протоколу№ 1355-1 від 07.11.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
06.09.2019 № 186);____________________________________________________________________
- з НПАОП 0.00-1.15-07 "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" (витяг з 
протоколу № 960 від 18.09.2017 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
27.06.2017 № 102; витяг з протоколу № 1344 від 05.11.2019 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186);_________________________________________
- з Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до нормативно - 
правових актів (витяг з протоколу № 1335 від 14.11.2019 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186; витяг з протоколу № 1096 від 12.09.2019 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186; витяг з 
протоколу № 1140 від 23.09.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
06.09.2019 № 186; витяг з протоколу № 27 від 18.01.2018 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 27.06.2017 № 102);_________________________________________
- з «Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А01.001-2014 в обсязі Програми навчання з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з 
протоколу № 1532 від 19.12.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
19.12.2019 № 447; витяг з протоколу № 1532 від 19.12.2019 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області від 19.12.2019 № 447)._________________________________________
______Керівник кар’єру Бабський С.О., майстер гірничий Іванець В.М. пройшли навчання у
ТОВ "Учбовий комбінат «Дніпробуд» та перевірку знань:__________________________________
- з НПАОП 0.00-1.74-14 «Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом». (витяг з протоколу №588 від 20.05.2019 засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області від 04.03.2019 № 58);______________________________
- з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» (витяг з протоколу № 77 від 24.01.2019 засідання комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68)._________________________________________

______Механік Маловічко І.С. пройшов навчання у комунальному підприємстві "Навчально-
виробничий центр" Дніпропетровської обласної ради та перевірку знань:
- з НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт»_ 
(протокол №3 від 21.01.2020 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
06.09.2019 № 186);____________________________________________________________________
- з НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»_ (протокол 
№265 від 03.12.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 
№186);_______________________________________________________________________________



- з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»
(протокол №4 від 21.01.2020 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
21.03.2018 № б8):______________________________________________________________________
- з НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» 
(протокол №272 від 17.12.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
06.09.2019 № 186):_____________________________________________________________________
- з законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, техногенної безпеки, 
надзвичайних ситуацій на виробництві, електробезпеки, пожежної безпеки, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, загально-обов’язкового страхування від нещасних 
випадків на виробництві та професійних захворювань (протокол №266 від 24.12.2019 засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області від 06.09.2019 № 186)___________________
______Начальник управління з охорони праці та промислової безпеки Громченко О.Ю.
пройшов навчання у ТОВ "Навчально-курсовий центр "Моноліт" та перевірку знань:__________
- з НПАОП 0.00-1.75-15 «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
(протокол №9/139 від 26.09.2018 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
21.03.2018 № 68):_____________________________________________________________________ ,
- з НПАОП 0.00-1.24-10 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом» (протокол №12/70 від 12.12.2018 засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці, створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 21.03.2018 № 68):__________________________________________
- з НПАОП 0.00-1.83-18 «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів»_ 
(протокол №2/52 від 13.02.2019 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, 
створеної на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від
21.03.2018 № 68): ____________________________________________________________________
______Безпечна експлуатація технологічних транспортних засобів здійснюється навченим та
атестованим персоналом, який відповідно до своїх посадових зобов’язань здійснює нагляд за 
технічним станом та безпечною експлуатацією технологічного транспорту підприємства.
______Наказом від 08.01.2020 № 005 особою, відповідальною за справний стан та безпечну
експлуатацію технологічних та автомобільних транспортних засобів, призначено механіка 
Маловічко І.С., а також призначені відповідальні за ТТЗ у структурних підрозділах.___________

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

______Згідно зі ст. 15 Закону України "Про охорону праці" на підприємстві створена та діє
служба охорони праці, керівником якої призначений начальник управління з охорони праці та 
промислової безпеки Громченко О.Ю. (наказ про створення управління охорони праці та
промислової безпеки ПрАТ "КРЦ" від 21.04.2020 № 104).___________________________________
______Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці на. підприємстві діє система
управління охороною праці у відповідності до "Положення про систему управління охороною
праці на ПрАТ "КРЦ", що затверджене після перегляду наказом від 12.09.2016 № 300._________
______На виконання вимог НПАОП 0.00-4.12-05 на підприємстві створена центральна комісія з
перевірки знань з питань охорони праці працівників на підприємстві(наказ від 03.10.2019
№294):___________________________________________,____________________________________
Голова комісії:_________________________________________________________________________
-  головний інженер з ремонту та ТО Малка В.П.__________________________________________
члени комісії:__________________________________________________________________________
-  головний спеціаліст з охорони праці Венгер К.Ю.:_______________________________________
-  головний механік Пінчук В.О.:________________________________________________________
-  головний енергетик Яблоновський В.В.:________________________________________________
-  голова профспілкового комітету Одінцов В.В..__________________________________________



______Голова та члени центральної комісії з перевірки знань працівників підприємства з питань
охорони праці навчені і пройшли перевірку знань із Загального курсу з охорони праці._________
______Згідно зі ст. 13 Закону України "Про охорону праці" та відповідно до вимог НПАОП
0.00-6.03-93 "Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві" в ПрАТ "КРЦ" розроблені та затверджені нормативні 
акти про охорону праці, а саме:__________________________________________________________
- "Положення про систему управління охороною праці на ПрАТ "КРЦ", що затверджене у новій 
редакції наказом від 12.09.2016 № 300;___________________________________________________
- "Положення про службу охорони праці на ПрАТ "КРЦ", що затверджене головою правління 
02.08.2013;____________________________________________________________________________
- "Положення про порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці на 
ПрАТ "КРЦ", що затверджене у новій редакції наказом від 05.03.2018 № 094/2;_______________
- "Положення про порядок проведення робіт підвищеної небезпеки та видачі наряд-допусків в 
структурних підрозділах ПрАТ "КРЦ", введено в дію наказом від 22.11.2017 № 313/2;_________
- "Положення про порядок забезпечення працівників ПрАТ "КРЦ" засобами індивідуального
захисту", введено в дію наказом від 27.10.2016 № 296.______________________________________
______Після прийняття на роботу, та періодично працівникам підприємства проводяться
інструктажі з питань охорони праці з записом в Журнал реєстрації вступного інструктажу з 
питань о хорони праці та протипожежної безпеки" та "Журнал реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці". Працівники проходять перевірку знань з питань охорони 
праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії ПрАТ "КРЦ" з перевірки знань з питань
охорони праці._________________________________________________________________________
______Розроблені у відповідності до вимог "Положення про розробку інструкцій з охорони
праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29 січня 1998 № 9, затверджені та 
введені в дію (наказ від 17.05.2019 № 124) інструкції з охорони праці за професіями та по видам 
робіт, а саме:__________________________________________________________________________
-  інструкція з охорони праці № 24«Для водія навантажувача»;______________________________
-  інструкція з охорони праці № 55«Для водія автотранспортних засобів»; _________________
- інструкція з охорони праці №64 «Для машиніста екскаватора, помічника машиніста
екскаватора»._________________________________________________________________________
На підприємстві ведуться:______________________________________________________________
-  Журнали реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці;________________________
-  Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;___________________________________________
-  Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;________________________________________
-  Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.________________
______Згідно з вимогами довідника кваліфікаційних характеристик, затвердженого наказом
Мінпраці від 29.12.2004 № 336, на. підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції
керівників і фахівців відповідно до штатного розкладу._____________________________________
______Професійно-кваліфікаційний склад працівників ПрАТ "КРЦ", задіяних при експлуатації
машин та механізмів підвищеної небезпеки, відповідає заявленому виду діяльності:___________
- керівник кар’єру Бабський С.О. пройшов навчання в Житомирському державному 
технологічному університеті і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Розробка родовищ 
корисних копалин» та здобув кваліфікацію гірничий інженер (диплом ТМ № 25338097 від 
26.06.2004);__________________________________________________________________________
- механік Маловічко І.С. пройшов навчання в Державному вищому навчальному закладі 
«Криворізький національний університет» та здобув кваліфікацію магістр електротехніки 
(диплом М15 № 027485 від 30.06.2015);____________________________________________
- водій навантажувача Дорошевич С.Ф. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та здобув професію "водій навантажувача" (посвідчення № 5918 від 11.07.2019р.), 
посвідчення тракториста-машиніста № 038628 ЕВ видане Державною інспекцією сільського 
господарства в Дніпропетровській області 20.11.2013 року (категорія А1, А2, Е1);_____________
- водій навантажувача Вороненко О.М. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та здобув професію "водій навантажувача" (посвідчення № 5916 від 11.07.2019р.),



посвідчення тракториста-машиніста серія АБ №106416 від 03.05.2006р. (категорія А, В, С, D. Е,
FX________________________________________________________________________________________________
- водій навантажувача Майборода В.О. пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та здобув професію "водій навантажувача" (посвідчення № 5919 від 11.07.2019р.). 
посвідчення тракториста-машиніста серія АБ № 302167від 22.02.2012 року (категорія 
A,B,C,F);_____________________________________________________________________________
- водій навантажувача Кулик В.Ю. пройшов навчання в ПЗ «Дніпропетровський інститут 
професійного розвитку» та здобув професію "водій навантажувача" (посвідчення ВН № 3922 
від 12.03.2015р.), посвідчення тракториста-машиніста серія АТ № 068253 від 19.01.2019 року 
(категорія А1. С, Е1, Е2, F);_____________________________________________________________
- водій автотранспортного засобу Куницький К.М. має посвідчення водія ЯАА №247273 
виданого МРЕВ УДАІ УМВС в м. Дніпропетровськ 09.04.1998р. (категорія В, С);_____________
- водій автотранспортного засобу Шовковець П.І. має посвідчення водія ВВТ 560653, виданого 
Центр ДАІ 1211 ГУМВС України в Дніпропетровській обл. 26.02.2014р. (категорія В1, В, С1, С, 
D1.D.CE) (П/В «ВСД» ЯАВ007145 20.05.2003).___________________________________________
- машиніст екскаватора Трегубенко С.Г. пройшов навчання в Учбово-курсовому комбінаті 
шахти «Гігант» та здобув професію «машиніст екскаватора 6 розряду» (посвідчення №427 від 
09.12.1997р.), посвідчення тракториста-машиніста серія АТ №025383, видане ДІСГ в 
Дніпропетровський області 08.09.2016року (категорія А1, А2, В1, D1.D2,E1,E2,G1.G2 );________
- машиніст екскаватора Радовінчик В.А. пройшов навчання в ТОВ «ЦТОР» та здобув професію
«машиніст екскаватора 5 розряду» (свідоцтво серія 12 СВ № 910939 від 31.08.2017р.)._________
______Працівники ПрАТ "КРЦ", зайняті при експлуатації машин та механізмів підвищеної
небезпеки, пройшли перевірку знань законодавчих і нормативних актів з охорони праці, 
внутрішніх положень, що діють на підприємстві, інструкцій з охорони праці. в комісії 
підприємства, створеної відповідно до наказу від 03.10.2019 № 294 (протоколи № 07\05-2 від 
07.05.2020, №№ 04-20. 7 від 19.02.2020р.) та допущені до управління технологічним
транспортним засобом._________________________________________________________________
______Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, 
та Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства внутрішніх справ 
України від 31.01.2013 N 65/80 на підприємстві організовано проведення медичних оглядів. 
Працівники підприємства проходять обов’язковий профілактичний та водійський медичні 
огляди у комунальному закладі "ЛТЩМСД № 10".За результатами медичного огляду 
оформляється заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників
ПрАТ «КРЦ»._________________________________________________________________________
______У відповідності до вимог ст. 5 Закону України "Про охорону праці". всі працівники
підприємства, що зайняті при експлуатації машин та механізмів підвищеної небезпеки, 
пройшли психофізіологічне обстеження та отримали висновки психофізіологічної експертизи 
працівника про відповідність професійним вимогам до виконання робіт, пов’язаних із
керуванням наземним транспортом._____________________________________________________
______Відповідно до п. 4.2,п. 4.5 розд. IV НПАОП 0.00-7.11-12 "Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників ". працівники ПрАТ "КРЦ" забезпечені 
санітарно-побутовими приміщеннями, до складу яких входять: гардеробні, душові,
вмивальники, туалети._________________________________________________________________
______На підприємстві затверджений план комплексних заходів по досягненню встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, попередження випадків виробничого травматизму, професійних захворювань та 
аварій на 2020 рік._____________________________________________________________________

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

______Навантаження та транспортування продукції здійснюється технологічним транспортом
(договір оренди від 13.05.2020 ДУ №1 до договору оренди транспортних засобів № 25494 від 
01.11.2017, укладений з ТОВ «Рибальський кар’єр», договір оренди транспортних засобів від



05.05.2020 №403, укладений з ТОВ «ХГУ»). Технологічні транспортні засоби: навантажувач 
фронтальний моделі WA500-6H «KOMATSU», заводський № Н60246, рік виготовлення - 2007, 
країна виробник Японія, державний номерний знак Т1940ДН; навантажувач фронтальний 
моделі HL770-7 «HYUNDAI», заводський № LB0610839, рік виготовлення - 2007, країна 
виробник Корея, державний номерний знак Т1939ДН; навантажувач фронтальний моделі 
«HYUNDAI» HL-180-7A, заводський № HHKHLH04LC0000633, рік виготовлення - 2012, країна 
виробник Корея, державний номерний знак Т06218АЕ; навантажувач фронтальний моделі 
«VOLVO» L180H, заводський № VCEL180HC00013219, рік виготовлення - 2019, країна 
виробник Швеція, державний номерний знак Т09536АЕ; кар’єрний самоскид БелАЗ 7540В, 
заводський №23687, рік виготовлення - 2007, країна виробник Білорусія, державний номерний 
знак Т1941ДН; кар’єрний самоскид БелАЗ 7540В, заводський №23685, рік виготовлення - 2007, 
країна виробник Білорусія, державний номерний знак Т1942ДН; екскаватор марка R250LC-7 
«ROBEX», заводський № N70110732, рік виготовлення - 2006, країна виробник Корея, 
державний номерний знак Т1938ДН; екскаватор гусеничний, марка «HYUNDAI» R250LC-9S, 
заводський №HHKHZB12VC0000170, рік виготовлення - 2012, країна виробник Корея, 
державний номерний знак Т06217АЕ проходять щорічний технічний огляд експертами ДП 
"Придніпровський ЕТЦ Держпраці" (Акти державного технічного огляду технологічних
транспортних засобів від 21.02.2020 року).__________________________________________
Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації ТТЗ, що декларуються, вони 
укомплектовані експлуатаційними документами: паспортами та інструкціями з експлуатації 
заводів-виробників. Технічне обслуговування і ремонт ТТЗ, що декларуються, проводяться 
відповідно до вимог, викладених у паспортах та інструкціях з експлуатації заводів-виробників, 
затверджених графіків з технічного обслуговування і ремонту ТТЗ, що декларуються._________

експлуатаційної документації,

______Працівники підприємства згідно з п. 1 розд. II НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці", забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
згідно з галузевими нормами (костюм бавовняний (на 12 міс.), черевики шкіряні (на 12 міс.), 
каска захисна(на 24 міс.), окуляри захисні (до зносу), респіратор пилозахисний (1 зміна), куртка 
утеплена (на 36 міс.), штани утеплені (на 36 міс.).___________________________________ _

засобів індивідуального захисту,

______ПрАТ "КРЦ" забезпечене законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з
охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. Підприємство має комплект НПАОП 
відповідно до заявлених видів робіт, а саме: НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, НПАОП 0.00-4.11-07 Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, НПАОП 0.00-4.15-98 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці, НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення 
про службу охорони праці, НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення 
роботодавцями охорони праці працівників, НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці, НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт», НПАОП 0.00-1.72-14 «Правила охорони праці під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом», НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки
родовищ корисних копалин відкритим способом» та інші.__________________________________
_____ Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.___________________________________________________
Обладнано куточки з охорони праці, оснащені наглядними та навчально-методичними

матеріалами.__________________________________________________________________________
______Підприємство має кабінет з охорони праці, обладнаний посібниками, плакатами,
інструкціями з охорони праці, тощо, які знаходяться у вільному доступі. _________________



______ Бібліотечний фонд підприємства налічує достатню кількість законодавчих та
нормативних документів, зокрема нормативно-правових актів з охорони праці, будівельних 
норм, стандартів тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд
також постійно поповнюється і поновлюється за рахунок періодичних видань.________________

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

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці АУ  2Р&?р.

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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