
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з охорони праці

Відомості про роботодавця Акціонерне товариство «ЛІМАКІНШААТ САНАІ ВЕ_______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

ТІЛЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» е особі «Поедставниитва «ЛІМАК ІНШААТ САНАІ ВЕ ТІЛЖАРЕТ
АНОНІМ ШІРКЕТІ»____________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону 

49000 м. Дніпро, вул. Глинки. 2 осЬ. 703. код ЗЛРПОУ 26511979. директор УсЬук Башаоан телефон 
(056) 732-00-16. е-таіІ:ІітаІ<иІ<гаіпе(5)ІітаІ<.сотЛг__________________________________

номер телефону, телефаксу, 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
___________________________м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького____________________________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

______ПрАТ «Страхова компанія «Уніка» договір №309001/3301/0000567 від 28.12.2019 строк дії
до 31.12.2020 року___________________________________________________________________
(найменування страхової компанії_строк дії страхового поліса, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Звіт № 80.2-04-04-1534.20 
від 28 травня 2020 року______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)
Я,___________________ Уфук Башаран_________________________________________________

(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 та колиски для підіймання працівників, а саме:__________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
кран козловий електричний моделі С30Т.РС-К60-2х4/1-РС/ІМ10Т.РС-К13-2х4/1-0, заводський
номер № 17324, вантажопідіймальністю 30/10 т, країна-виробник Туреччина.________________
рік виготовлення - 2019:______________________________________________________________
кран козловий електричний моделі С30Т.РС-К60-2х4/1-РС/ІМ10Т.РС-К13-2х4/1-0. заводський 

номер № 17325, вантажопідіймальністю 30/10 т, країна-виробник Туреччина, рік виготовлення -
2019:______________________________________________________________________________
Колиска для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами моделі КП-4-500, 

заводський номер №б/н, обліковий № 5, вантажопідіймальністю 500 кг (4 чол), країна-виробник 
Туреччина, рік виготовлення-2020;_____________________________________________________



Колиска для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами моделі КП-4, .
заводський номер № б\н, обліковий № 6, вантажопідіймальністю 500кг (4 чол), країна-виробник
Туреччина, рік виготовлення -2020:____________________________________________________
Колиска для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами моделі КП-4, заводський 

номер № б\н. обліковий № 7, вантажопідіймальністю 500кг (4 чол), країна-виробник Туреччина.
рік виготовлення -2019:______________________________________________________________
Колиска для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами моделі КП-4, заводський 

номер № б\н, обліковий № 8, вантажопідіймальністю 500кг (4 чол), країна-виробник Туреччина, 
рік виготовлення -2018.______________________________________________________________

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

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

200 робочих місць, утому числі 93 осіб тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди без номеру від 07.07.2020 року з
Іноземним Підприємством «Новамілл-Україна» м. Дніпро вуя. Глинки, буд. 2. оФ. 703._________
Виробничий майданчик (право користування Договір оренди виробничого майданчика № 2-ДО від 
04.07.2019) Україна, м. Дніпро, вул. Сухий острів. 53, Адміністративно-побутовий комбінат (право 
користування Договір оренди нежилого приміщення № 1-ДО від 20.06.2019). Україна, м. Дніпро, пр. 
Сергія Нігояна. б. 32,

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

Інші відомості:
-Директор Уфук Башаран пройшов навчання з загального курсу охорони праці (витяг з 

протоколу №52/1 від 22.02.2018 Приватне Підприємство «КРІО/1», перевірка знань здійснювалась 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області наказ від 27.0б.2017р., 
№ 102.
_____- Сарал Акин, головний механік призначений відповідальним за безпечною експлуатацією та
утриманням в справному стані вантажопідіймальних кранів і машин. знімних 
вантажозахоплювальних пристроїв, колисок для підіймання людей, тари, кранової колії, а також 
наглядом та безпечною експлуатацією і монтажом, демонтажом, налагодженням, ремонтом, 
технічним обслуговуванням машин, машин, механізмів підвищеної небезпеки на об'єктах 
будівництва метрополітену в м. Дніпро (Накази № 2 від 16.01.2020р.: № 9 від 25.02.2020р.). 
Головний механік Сарал Акин закінчив університет Кириккале, Турецька Респупліка, здобув 
кваліфікацію інженера-механіка, пройшов навчання в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 
ФОП МАКАРОВ Д.В. та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з охорони 
праці в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області з Загального курсу з охорони 
праці, „Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" (НПАОП 0.00-1.15-07),Протокол №
05.02- 19 від 07.02.2019 року. „Правил з охорони праці під час роботи з інструментами та 
пристроями" (НПАОП 0.00-1.71-13), Протокол 04.02-19 від 06.02.2019р., „Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві (НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП), Протокол від 07.02.2019р., № 07.02- 
19, Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07),
02.02- 19 від 05.02.2019р ., „Правил будови і безпечної експлуатації підйомників (НПАОП 0.00-1.36- 
03), Правила ПТЕЕС. ПБЕЕС.ППБУ, ПОПРІП, ПКЕЕ.ПЕЕЗ.ПУЕ. Протокол №001.2/19 Е від 12.02.2019 
року.
_____ - Хасбай Бюлент Юнус гірничий інженер -  головний гірник призначений технічним
керівником гірничих робіт відповідальним за безпечне проведення робіт при експлуатації 
вантажопідіймальних кранів і машин, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, колисок для 
підіймання людей, тари, кранової колії (Накази № 2 від 16.01.2020р.: № 22-Д від 19.09.2018р.).

Керівник підприємства, голова комісії з перевірки знань працівників з охорони праці та її 
члени, відповідальні працівники керівники структурних підрозділів та спеціалісти пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки, мають 
посвідчення та посадові інструкції, в наявності:



та інші (всього 12 чол.), які пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», м. 
Дніпро.

- Витяг з протоколу № 18.11-18 від 15.11.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області 
від 20.10.2015р., за № 61, з перевірки знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (НПАОП 0.00-
1.80-18):

головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович , 
інженер з ОП Гюмюш Ерчін, 
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус, 
провідний інженер-електрик Д'яченко Євген Євгенович,
які пройшли навчання у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., м. 

Запоріжжя:
- Витяг з протоколу № 178-П від 12.12.2018 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області 
від 10.12.2018р., за № 351-П, з перевірки знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (НПАОП 0.00-
1.80- 18): інженера будівельника Караденіз Чагри, та інші (всього 10 осіб),які пройшли навчання у 
ТОВ Учбово-курсовий комбінат Профі Лайн», м. Дніпро:

- Витяг з протоколу № 1.10-19 ЕЛ від 02.10.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з 
питань електробезпеки, з перевірки знань ПБЕЕС (НПАОП 40.1-1.28-98), ПТЕЕС, ПЕЕЗ (НПАОП 40.1- 
1.07-01). НПАОП 40.1-1.32-01. ППБУ, ПУЕ:

провідний інженер-електрик Д'яченко Євген Євгенович, (присвоєно групу з електробезпеки V 
до та понад 1000 В, наступна перевірка 02.10.2020 р.),

інженер-електрик Чевік Зафер, (присвоєно групу з електробезпеки V до та понад 1000 В, 
наступна перевірка 02.10,2020 р.), ,

які пройшли навчання у навчальниу центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя:
- Витяг з протоколу № 20.02-19 від 20.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області 
від 20.10.2015р., за N2 61, з перевірки знань Правил охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15): Механік Акин Сарал, який пройшов навчання у 
навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя:

- Витяг з протоколу № 05.02-19 від 07.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області 
від 20.10.2015р., за № 61, з перевірки знань Правил охорони праці під час робіт на висоті (НПАОП 
0.00-1.15-07): Механік Акин Сарал, який пройшов навчання у навчальному центрі з охорони праці 
ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя:

- Витяг з протоколу № 1.02-19 від 07.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області 
від 20.10.2015р., за № 61, з перевірки знань чинного Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання 
першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій: Механік Акин Сарал. який пройшов навчання у навчальному центрі з 
охорони праці ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя:

- Витяг з протоколу № 02.02-19 від 05.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області 
від 20.10.2015р., за № 61, з перевірки знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (НПАОП 0,00-
1.80- 18): Механік Акин Сарал, який пройшов навчання у навчальному центрі з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В., м. Запоріжжя:

- Витяг з протоколу № 04.02-19 від 06.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці, створеної на підставі наказу головного управління Держпраці у Запорізькій області



- Витяг з протоколу № 18-14 від 08.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Запоріжській 
області, створеною на підставі наказу від 20.10.2015р., за № 61, з перевірки знань законодавчих 
актів з охорони праці. Положення про розслідування та облік нещасних випадків, 
профзахворювань і аварій на підприємствах, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
основ електробезпеки і пожежної безпеки:

головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович ,
інженер з ОП Гюмюш Ерчін,
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
провідний інженер-електрик Д'яченко Євген бвгенович,
та інші (всього 12 чол.), які пройшли навчання в ТОВ «Шанс, ЛТД», м. Дніпро;
- Протокол № 52/1 від 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 

області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, з перевірки знань НПАОП 45.2-
7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві:

директор Башаран Уфук,
головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович,
інженер з ОП Гюмюш Ерчін,
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус,
провідний інженер-електрик Д'яченко Євген Євгенович,
та інші (всього 12 чол.), які пройшли навчання в ПП «Кріол», м. Кривий Ріг;
- Протокол № 49/1 від 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 

області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, з перевірки знань Правил 
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13):

головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович , 
інженер з ОП Гюмюш Ерчін. і
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус, 
провідний інженер-електрик Д'яченко Євген Євгенович, 
які пройшли навчання в ПП «Кріол», м. Кривий Ріг;
- Протокол № 44/1 від 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 

області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, з перевірки знань Правил 
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт (НПАОП 0.00-1.75-15):

головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович, 
інженер з ОП Гюмюш Ерчін. 
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус, 
провідний інженер-електрик Д'яченко Євген бвгенович. 
які пройшли навчання в ПП «Кріол». м. Кривий Ріг;
- Протокол № 45/1 від 22.02.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській 

області, створеною на підставі наказу від 27.06.2017р., за № 102, з перевірки знань Правил 
охорони праці під час робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07):

головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович , 
інженер з ОП Гюмюш Ерчін. 
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус, 
провідний інженер-електрик Д'яченко Євген Євгенович, 
які пройшли навчання в ПП «Кріол». м. Кривий Ріг;
- Витяг з протоколу № 288 від 30.03.2018р. засідання комісії ГУ Держпраці у 

Дніпропетровській області, створеною на підставі наказу від 21.03.2018р., за № 68, з перевірки 
знань законодавства про охорону праці. Правила безпечної експлуатації електроустановок 
спожиівачів НПАОП 40.1-1.21-98, правила технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правила пожежної безпеки України (розділ 4 п.1):

директора Башаран Уфук (IV група до 1000 В),
головний інженер проекту Гелетюк Ігор Володимирович (IV група до 1000 В),
інженер з ОП Гюмюш Ерчін (IV група до 1000 В),
інженер з гірничих робіт Хасбай Бюлент Юнус (IV група до 1000 В),



від 20.10.2015р., за № 61. з перевірки знань Правил охорони праці під час роботи з інструментами 
та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13): Механік Акин Сарал, який пройшов навчання у навчальному 
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя;

- Витяг з протоколу № 04.02-19 від 06.02.2019 р. засідання комісії з перевірки знань та 
приймання екзаменів від групи (працівників) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ 
ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ». що пройшли курс навчання з ПТЕЕС, ПБЕЕС ППБУ. ПОПРІП. ПКЕЕ. 
ПЕЕЗ, ПУЕ: Механік Акин Сарал (присвоєно чергову IV групу з електробезпеки до та вище 1000 В), 
який пройшов навчання у навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., м. Запоріжжя;

- Посвідчення № 000-167-2018-19 від 28.09.2018 р. видане провідному інженер-електрику 
Д'яченко Євгену Євгеновичу. ТОВ НВК «Вектор». (V гр. до та понад 1000 В, наступна перевірка
02.10.2020 р.);

- Посвідчення № 000-167-2018-20 від 28.09.2018 р. видане інженер-електрику Чевіку Заберу ,
ТОВ НВК «Вектор». (V гр. до та понад 1000 В, наступна перевірка 02.10.2020 р.)_______________

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

Відповідно до ст.15 Закону України „Про охорону праці" наказом № 107 від 29.12.2017р. 
керівника представництва (проекту), функції служби охорони праці закріплені за начальником 
відділу охорони праці Гюмюша Ерчіна, який пройшов навчання в НАВЧАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ З 
ОХОРОНИ ПРАЦІ ФОП МАКАРОВ Д.В. та перевірку знань законодавчих та нормативно-правових 
актів з охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області та керується в 
своїй роботі посадовою інструкцією та Положенням про службу охорони праці підприємства, яке 
розроблено згідно вимог НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці» і 
враховує специфіку виробництва, видів діяльності, чисельності працівників та їх умови праці, 
відповідно до чинного законодавства.__________________________________________________

наявність служби охорони праці,

____ Наказами № 30 від 28.01.2019р., № 03 від 19.01.2018р., № 31 від 28.01.2019р. затверджені та
введені в дію на підприємстві нормативно-правові акти з охорони праці, а саме:

- Положення про систему управління охороною праці:
- Положення про службу охорони праці:

Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці:
-_Положення про порядок забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 

 індивідуального захисту працівників;
- Положення про порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій:
- Положення про нарядну систему;
- Програми проведення вступного та первинного інструктажів на робочому місці:
- Посадові інструкції керівних працівників: головного фахівця, головного інженера проекту, 

провідного інженера з охорони праці, головного гірника, головного механіка, інженера гірничих 
робіт, механіка, менеджера з якості, менеджера з адміністративної діяльності та інших професій.

На підприємстві затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, для проведення 
яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці, 
що відповідає вимогам 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
_____Згідно наказу № 18 Закону України «Про охорону праці» та «Положення про порядок
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в «Акционерне Товариство 
«ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ ШІРКЕТІ» наказом № 1 від 15.01.2020р. створена 
постійно діюча комісія по перевірці знань з питань охороні праці працівників представництва, а 
саме:
_______ голова комісії: головний інженер проекту керівник проекту Улухан Селім.,
_______ члени комісії: начальник відділу охорони праці Ерчін Гюмюш,
____________________ головний механік Сарал Акин,
____ ;_______________ провідний інженер-електрик Д'яченко Є.Є.



І
_____Комісія проводить перевірку знань з питань охорони праці у своїх працівників, що
залучені до виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки. Результати перевірки________
оформлені протоколами відповідної форми.
______Виконавці робіт, які виконують роботи з підвищеною небезпекою мають відповідні
посвідчення, ознайомлені з інструкціями з охорони праці, пройшли щорічне навчання з питань 
охорони праці в комісії створеної на підставі наказу №,01 від 15.01.2020р., а саме:
Протокол № 5 від 24.02.2020 р. засідання комісії підприємства з перевірки знань з охорони праці, 
перевірила знання Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18):

Дзивульський Євгеній Анатолійович, машиніст крана;
Діш Мехмет Алі, машиніст крана;
Айдемір Ахмет, машиніст крана;
Озтекелі Еюп, машиніст крана;
Капаган Тенер, машиніст крана;
Метеля Артем Тарасович, машиніст крана;

Протокол № 6 від 24.02.2020 р. засідання комісії підприємства з перевірки знань з охорони праці,
І

перевірила знання Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв та відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18):

Гюрдал Ситар, стропальник;
Дінчер Гьокхан, стропальник;
Ердем Сейфеттін, стропальник;
Діш Мехмет Алі, стропальник;
Метеля Артем Тарасович, стропальник;
Озтекелі Еюп, стропальник;

Протокол № 10 від 24.02.2020 р. засідання комісії підприємства «Акционерне Товариство «Лімак 
Іншаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті» з перевірки знань вимог ПТЕЕС:

Дзивульський Євгеній Анатолійович. (II група з електробезпеки);
Діш Мехмет Алі, (II група з електробезпеки);
Метеля Артем Тарасович. (II група з електробезпеки);
Айдемір Ахмет. (II група з електробезпеки);
Капаган Тенер. (II група з електробезпеки);

Озтекелі Еюп, (II група з електробезпеки);
Протокол № 2 від 24.02.2020 р. засідання комісії підприємства «Акционерне Товариство «Лімак 
Іншаат Санаї ве Тіджарет Анонім Шіркеті» з перевірки знань Інструкцій з ОП:

Дзивульський Євгеній Анатолійович, машиніст крана;
Діш Мехмет Алі, машиніст крана, стропальник;
Айдемір Ахмет, машиніст крана;
Озтекелі Еюп, машиніст крана, стропальник;
Капаган Тенер, машиніст крана; і
Метеля Артем Тарасович, машиніст крана, стропальник;
Гюрдал Ситар, стропальник;
Дінчер Гьокхан, стропальник;
Ердем Сейфеттін. стропальник та інші.

В наявності:
-  посвідчення стропальника N° 02065-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 

комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Айдемір Ахмет (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).



- Інструкція з ОП № 16 при виконанні робіт на висоті, та інші;
- Інструкція для стропальників при роботі з канатами відтяжками колисок;
- Інструкція для машиністів кранів козлових при роботі з колисками;
- Інструкція для працівників що переміщюються в колисці;
- Інструкція яка визначає порядок і методи огляду а також методи усунення виявлених 

пошкоджень та інші, всього 24 одиниці.
______На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці: вступний,
первинний, повторний, позаплановий та цільовий, які фіксуються в журналах реєстрації
інструктажів, де зазначається дата їх проведення, за якими проводився інструктаж.______________
______Журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою, а саме:______________
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;____________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;____________________
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;______________________________________
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;__________________________________________
- Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на підприємстві;_________________
- Журнал реєстрації вихідної документації;________________________________________________
- Журнал реєстрації вхідної документації;_________________________________________________
- Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь);_______________________________________
- Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;________________________________
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворюва

чів частоти та переносних світильників;__________________________________________________
- Журнал обліку робіт.що виконуються за нарядами та, розпорядженнями.__________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності:
• Журнал обліку вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 

обладнання;
• Журнал огляду змінних вантажозахоплювальних пристроїв;
• Вахтовий журнал машиніста крану;
• Журнал видачі наряд-допусків,
що відповідає НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Підприємством застосовується технічна документація, паспорта, комплект експлуатаційних 
інструкцій та інструкцій з охорони праці, технологічні карти виконання робіт, яка визначає порядок 
безпечного виконання роботи підвищеної небезпеки та безпечної експлуатації машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, що відповідає НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»._____________
Підприємство має «Висновок Експертизи» від 24.12.2019 року №18.02.00.3228.19 виданого 
державним підприємством «Житомирський Експертно Технічний Центр Держпраці» , щодо 
відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, а саме Кран козловий електричний моделі 
С30Т.РС-К60-2х4/1-РС/М10Т.РС-К13-2х4/1-0, заводський номер N2 17325 вантажопідіймальністю 
30/10 т, країна-виробник Туреччина, рік виготовлення - 2019; Кран козловий електричний моделі 
С30Т.РС-К60-2х4/1-РС/І\І10Т.РС-К13-2х4/1-0, заводський номер № 17324, вантажопідіймальністю 
30/10 т, країна-виробник Туреччина, рік виготовлення -  2019, а також має «Висновок Експертизи» 
від 15.05.2020 року №18.02.00.0877.20 виданого державним підприємством «Житомирський 
Експертно Технічний Центр Держпраці» , щодо відповідності машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а 
саме - Колиска для підіймання працівників вантажопідіймальними кранами моделі КП-4, 
заводський номер № б\н, обліковий № 5-8, вантажопідіймальністю 500кг (4 чол), країна-виробник 
Туреччина.



-  посвідчення стропальника № 02069-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Дзивульському Євгенію Анатолійовичу (протокол № 180-П від
13.12.2018 р).

-  посвідчення стропальника № 02071-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Діш Мехмет Алі (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).

-  посвідчення стропальника N° 02068-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Гюрдал Ситар (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).

-  посвідчення стропальника № 02070-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Дінчер Гьокхан (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).

-  посвідчення стропальника № 02072-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Ердем Сейфеттін (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).

-  посвідчення стропальника N2 02074-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Метелі Артему Тарасовичу (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).

-  посвідчення стропальника N2 02075-П видано 13.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Озтекелі Еюп (протокол № 180-П від 13.12.2018 р).

-  посвідчення машиніста крана № 02035-П видано 12.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Айдемір Ахмет (протокол № 178-П від 12.12.2018 р).

-  посвідчення машиніста крана № 02037-П видано 12.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Діш Мехмет Алі (протокол № 178-П від 12.12.2018р).

-  посвідчення машиніста крана N° 02041-П видано 12.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Дзивульському Євгенію Анатолійовичу (протокол № 180-П від
12.12.2018р).

-  посвідчення машиніста крана N2 02042-П видано 12.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Метелі Артему Тарасовичу (протокол № 178-П від 12.12.2018р).

-  посвідчення машиніста крана N9 02044-П видано 12.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Езтекелі Еюп (протокол № 178-П від 12.12.2018р).

-  посвідчення машиніста крана № 02036-П видано 12.12.2018 р. ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН» видане Капаган Танер (протокол № 178-П від 12.12.2018р),
що відповідає НПАОП 0,00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» та НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання».

Працівники допущені до самостійного виконання робіт:
Наказом № 6 від 25.02.2020 року призначено та допущено до експлуатації козлового крану, 

машиністів кранів: Дзивульський Євгеній Анатолійович, Діш Мехмет Алі, Айдемір Ахмет. Метеля 
Артем Тарасович. Озтекелі Юнуп, Капаган Танер;

Наказом № 7 від 25.02.2020 року призначено та допущено до робіт стропальників: 
Дзивульський Євгеній Анатолійович. Діш Мехмет Алі, Айдемір Ахмет. Гюрдал Ситар. Дінчер 
Гьокхан. Ердем Сейфеті, Метеля Артем Тарасович. Озтекелі Еюп;

Наказом № 41 від 09.03.2019 року призначено та допущено до роботи обслуговуючий і 
ремонтний персонал по ремонту та обслуговуванню вантажопідіймальних кранів і машин під 
керівництвом механіка Сарала Акина, машиніст крана Айдемір Ахмет. Наказом № 44 від
19.12.2019 року призначено та допущено до роботи електромонтер -  Ісмаіл Дал.

На підприємстві розроблені, затверджені та введені наказом № 3 від 19.01.2019р. 
інструкції з охорони праці по професіям та видам робіт, в тому числі:

- Інструкція з ОП № 12 з безпечного ведення робіт для стропальників, які обслуговують
вантажопідіймальні крани; І

- Інструкція з ОП № 2 для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування;
- Інструкція з ОП № 6 для слюсаря-ремонтника;
- Інструкція з ОП № 1 для машиніста козлового крана;
- Інструкція з ОП № 21 при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт;
- Інструкція з ОП № 14 при виконанні робіт з ручним електроінструментом;
- Інструкція з ОП № 15 при виконанні робіт з ручним інструментом та пристосуваннями;



Під час виконання роботи підвищеної небезпеки підприємством використовуються 
вантажопідіймальні крани, які проходять експертні обстеження та технічні огляди, що відповідає 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». С30Т.РС-К60-2х4/1-РС/ІМ10Т.РС-К13-2х4/1-0, 
заводський номер № 17324, Проведено первинний технічний огляд 23.01.2020 наступний ЧТО 23.- 
1.2021. ПТО 23.01.2023. Виконай експертом техничним з промисловое безпеки ДП «Житомерський 
ЕТЦ Держпраці Фещук С.В.

С30Т.РС-К60-2х4/1-РС/М10Т.РС-К13-2х4/1-0, заводський номер № 17325, Проведено
первинний технічний огляд 05.03.2020 наступний ЧТО 05.03.2021. ПТО 05.03.2023. Виконай 
експертом техничним з промисловое безпеки ДП «Житомерський ЕТЦ Держпраці Фещук С.В.

експлуатаційної документації
За визначеними нормами працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, що відповідає НПАОП 0.00-3.07-09 
«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості», ст.8 
«Закону України про охорону праці». На підприємстві створена комісія з перевірки засобів 
індивідуального захисту, що надходять на підприємство, на відповідність вимогам НПАОП 0.00- 
7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці, наказ дід 05.01.2019 року №4

Голова комісії заступник кирівника проекту Килик Д.В.
Член комісії-начальник відділу ОП Ерчін Гюмюш
Член комісії-комірник Е. Акташ_________________________________
Підприємством застосовані сигнальні кольори і знаки безпеки, на дверях виробничих 

приміщень позначена категорія виробництва за вибухопожежною та пожежною небезпекою і клас 
вибухонебезпечних зон, що відповідає Технічному регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я 
працівників. Постанова КМУ від 25.11.2009 р. № 1262.____________________________________

засобів індивідуального захисту

Медичний огляд працівники підприємства проходять за визначеним на підприємстві 
порядком. Наказом № 30 від 28.01.2019р. затверджено „Положення про медичний огляд 
працівників".1 згідно якого працівники певних категорій проходять обов'язковий щорічний 
медичний огляд, складений Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам. 
Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли медичний огляд, що 
підтверджується Заключним актом від 20.02.2020р. за результатами періодичного медичного 
огляду працівників, та медичними картками працівників, які підлягють попередньому 
(періодичному) медичному огляду, видані Товариством з обмеженною відповідальностю «ОЛВІ 
БІЛДІНГ», м. Обухів, вул. Миру, 9, оглянуто 112 осіб. Працівники допущені до виконання робіт 
підвищеної небезпеки пройшли психофізіологічне обстеження (Протоколи психофізичного 
обстеження працівників від 05.03.2020 р., № 145-А222/2002- № 145-а222/2037, всього 36 осіб 
виданих Товариством з обмеженною відповідальностю «ОЛВІ БІЛДІНГ». також Медичні довідки 
про проходження обов'язкового попереднього та періодичного психіатричного та наркологічного 
огляду 36 осіб видані сертіфікати Товариством з обмеженною відповідальностю «ОЛВІ БІЛДІНГ»), 
що відповідає п.2.17 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», ст.17 
«Закону України про охорону праці».

Підприємством організовується та проводиться атестація робочих місць за умовами праці 
працівників (Підсумковий наказ по результатам проведення атестації робочих місць від 26.03.2019 
р. № 43, проведена ДП «Житомирський ЕТЦ»), що відповідає вимогам Постанови КМУ від 
01.08.1992 р. № 442 Порядоку проведення атестації робочих місць за умовами праці.

Виконання робіт здійснюється на основі проектної документації, що пройшла комплексну 
державну експертизу, затверджена Дніпропетровською обласною державною адміністрацією та 
погоджена Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області (лист № 8935-16/04 від 
28.04.2020р.),



__________Для працівників «Акціонерне товариство «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ
ШІРКЕТІ» наказом № ЗО від 28.01.2019р. розроблені та затверджені Перелік питань вступного 
інструктажу з питань охорони праці. Перелік питань первинного інструктажу з питань охорони 
праці, Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, Програма первинного інструктажу 
з питань охорони праці, План-графік навчання та перевірки знань з питань охорони праці на 2020 -  
2021 роки.
При виконанні робіт з підвищеною небезпекою працівники підприємства забезпечені 
необхідною навчально -  методичною літературою, законодавчими та нормативно -  правовими 
актами з питань охорони праці, стандартами, технічною документацією, будівельними норма
ми та правилами.

Робочі місця працівників підприємства забезпечені: інструкціями з охорони праці та по видам 
робіт, технологічні схеми, наявність аптечок першої домедичної допомоги, тощо, що відповідає 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», ст.8 «Закону України 
про охорону праці».

У ході проведення обстеження встановлено, що надані документи відповідають вимогам 
законодавства з охорони праці, їх обсяг є достатнім для функціонування системи управління охороною 
праці.
_____ Керівником проекту «Акціонерне Товариство «ЛІМАК ІНШААТ САНАЇ ВЕ ТІДЖАРЕТ АНОНІМ
ШІРКЕТІ» затверджений перелік нормативних документів, що регламентують вимоги до 
безпечного виконання робіт, а саме:____________________________________________________
- Закон України «Про охорону праці»;__________________________________________________
- Гірничий Закон України;_______________________________________________________________
-«Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений поста
новою Кабінету Міністрів України від 01,08.1992 року № 442;_____________________________
- «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджений
Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 року № 246.________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (зі змінами та 
доповненнями)»;
-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 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»;______________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»;________
- НПАОП 0.00-1,71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями;_________
-НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; і
- НПАОП 0.00-3.10-08 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 

засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної промисловості";
- НПАОП 45.2-7.02-12 ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві (ДБН).
- НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних

копалин підземним способом. і
- НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин

відкритим способом.
- НПАОП 45.24-1.08-69 Правила безпеки при будівництві підземних гідротехнічних споруд.
- НПАОП 0.00-1,80-18 Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв та відповідного обладнання.
ьно-технічна база відповідає вимогам чинного законодавства з питань
а дромислової безпеки.________________________________________________

мат^вно-правово'іта матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

У(Ьук Башаран
(ініціали та прізвище)
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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 експлу
атацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
своїрелігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державноїподаткової служби і мають відмітку в паспорті**.
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