
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності м атеріально-техн ічної бази в и м о га м  

законодавства з питань о хо р о н и  п р а ц і

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
ДОСЛІДНЕ______________________ ВИРОБНИЧЕ______________________ ПІДПРИЄМСТВО
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКІІІЯ»__________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50012, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Дишинського. 6 уа .12. к о а  з г ід н о  

з ЄЛРПОУ 01413554_____________________________________________ ________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

________ Директор Джур Ю рій Федорович, (067) 789-14-43_________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

______________________ кБк tr@ukr.net_____________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на території Дніпропетровської області_________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особ ам и  стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди ТДВ 
«СК «Ю.Ес.Ай», строк дії страхового полісу до 25.02.2021р. серія 114877730 від 
26.02.2020р ._____________________________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
2 0 . 0 1 .2 0 2 0 р _____________________________________________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Джур Юрій Федорович -  генеральний директор ПРАТ «НАВП 
КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКШЯ»___________________________________________________

(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 маш ин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальний кран (кран на спеціальному ш асі автомобільного

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

вантажопідйомністю 40т з гідравлічним приводом КС-6471, заводський номер 665,

рік випуску 1986, СРСР, державний номерний знак АЕ1885АВ свідоцтво про 
реєстрацію ВИС № 468411_________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:tr@ukr.net


експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих м ісць 11 у тому числі, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 2_________________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

О ф існе та виробниче приміщення на праві власності (витяг про реєстрацію  права 
власності на нерухоме м айно № 17284397 віл 05.01.2008р._________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

стоянка крана знаходиться за адресою : м. Кривий Ріг, вул. Електрозаволська 34В
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Генеральний директор Ажур Юрій Федорович, начальник 
дільниці Васько Едуард Олександрович, інженер з технічного нагляду Полубабкін 
Олександр Вікторович, інженер з охорони праці Ващенко Яків Петрович пройшли 
навчання в ПЗ «Центр проф есійно ї освіти і навчання» перевірка знань комісією 
Головного управління Лержпраці у Дніпропетровській області Законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання (домедичної) допомоги потерпілим,
електробезпека, пож еж ної безпеки (витяг з протоколу № 11-22-33 від 26.06.2017р.)___

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг 
з п р о т о к о л у  № 997/4.20-2018 від 14.09.201 8р .№ 1266/4.20-2018 від 16.11.2018р. №
1354/4.20-2018 від 07.12.201 8р . № 134/4.20-2020 від 05.03.2020р.)_____________________

НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
, правила пожежної безпеки України ( витяг з протоколу № 1346/4.20-2018 від 
07.12.2018р. № 111/4.20-2020 від 27.02.2020р. № 132/4.20-2020 від 05.03.2020р._______

Наказом від______13.01.2020р . № 3 начальника дільниці Васько Едуарда
Олександровича призначено відповідальною особою  за безпечну експлуатацію 
вантажопідіймальних механізмів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, 
організацію своєчасного огляду та справний технічний стан, який пройшов навчання 
в ПЗ «Центр проф есійно ї освіти і навчання» : законодавчих актів з охорони праці, 
гігієни праці, надання перш ої (дом едичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (витяг з протоколу № 1291/4.20-2018 від 23.11.2018р.), НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» ( витяг з протоколу № 1266/4.20- 
2018 від 16.11.2018р.), НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (витяг з 
п р о т о к о л у  № 111/4.20-2020) перевірка знань ком ісією  Головного управління 
Аержпраці у Дніпропетровській області.__________________________________________

Наказом від 13.01.2020р. № 3 інженер з технічного нагляду Полубабкін Олександра 
Вікторовича призначено відповідальною особою  , яка забезпечує технічний нагляд за 
утримання і безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів, який пройшов 
навчання в ПЗ «Центр проф есійно ї освіти і навчання» НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
п р и с т р о їв  і відповідного обладнання» ( витяг з протоколу № 997/4.20-2018 від 
14.09.2018р.),НПАОП.40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (витяг з протоколу № 111/4.20- 
2020) перевірка знань комісією  Головного управління Аержпраці у 
Дніпропетровській області._______________________________________________________

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



Наказом № 2 по підприємству від 14.01.2020р. створена служба з охорони праці.
Функції служби охорони праці покладені на інженера з підготовки виробництва 
Ващенко Яків_______ Петровича (наказ № 2 від 14.01,2020р.)_______________________

Також на підприємстві розроблені:____________________________________________
- Положення про систем у управління охороною праці СУОП (наказ про 

перегляд та затвердження № 4 від 21.01,2020р. );____________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань робітників з 

питань охорони праці ( наказ про перегляд та затвердження № 5 від 
21.01.2020р.):______________________________________________________________

- Положення про службу охорони праці на підприємстві ( наказ про перегляд 
та затвердження № 6 від 21.01,2020р. ):_____________________________________

- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про перегляд та затвердження № 
31 від 01.06.2018р. ) , в тому числі: № 1 Інструкція з охорони праці для 
машиніста (баштового) крана; № 2 Інструкція з надання перш ої (долі 
карсько ї) допомоги потерпілим при нещ асних випадках на виробництві; № З 
Інструкція з охорони праці для машиніста (автомобільного ) крана; № 4 
Інструкція з охорони праці для машиніста (гусеничного) крана______________

- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:______________
- журнал реєстрац ії вступного інструктажу з питань охорони праці;___________
- журнал реєстрац ії інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;____________________________
- журнал реєстрац ії інструкцій з охорони праці;______________________________
- журнал реєстрац ії осіб, щ о потерпіли від нещ асних випадків на виробництві.

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

Працівники підприємства, які експлуатують вантажопідіймальний кран 
вантажопідйомністю 40т з гідравлічним приводом КС-6471:________________________

Жуковський В.Й. пройшов навчання в АП «НКК «КРИВБАСБУА» за проф есією  
маш иніст крана автомобільного. Працівник підприємства пройшов навчання та 
перевірку знань в ПЗ «Центр проф есійної освіти і навчання» , НПАОП 0.00-1.80-18 « 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (витяг з протоколу 134/4.20-2020 
від 05.03.2020р., НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» (витяг з 
протоколу № 132/4.20-2020 від 05.03.2020р.)._______________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, щ о декраруються). Раз на рік проводиться частково 
технічний огляд крана в АП «Криворізький ЕТЦ» (акт часткового технічного огляду № 
01-0415 від 02.03.2020Р)___________________________________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства , забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобам и 
індивідуального захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри, та інше), у 
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного працівника заведена 
особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення спецодягу, 
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._______________________________

засобів індивідуального захисту,



ПРАТ «НЛВП КРИВОРІЖСТАЛЬКОНСТРУКШЯ» м а є  д о г о в ір  в іл  12.09.2019р . № 12/09 на 
ремонт і технічне обслуговування вантажопідіймального крану з TQB «Техноекспорт»

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці» НПАОП 0 .00-4.21
04 «Типове положення про службу охорони праці»: 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»._______________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, 
щ о регулярно оновлюються, за допомогою Інтернету та друкованих видань._______

нормфивнскіравової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
" Ж * ^ о во_  w.

А с < № . ?
(підпис) (ініціали та прізвище)
'УУУ>ьУ . ''

« ЗО » липня 2020 р. ' %
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 

територіальному орган Держпраці <6? < _____ 2 0 ^ 'р .

№ -• ^  *■ -V_______.

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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