
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Фірма «Криворіжбудмеханізація»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50005 Дніпропетровська обл.. м.Кривий ріг, вул..Домобудівна. 6: ЄДРПОУ 01239453: Грузинський Юрій 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу 

Петрович; тел./факс (056) 401-99-81; kbm.krbudmeh@gmail.com_____________________________________
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;
роботи виконуються згідно з договорами підряду на території Дніпропетровської області________________

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

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами

стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відсутня_________________________________________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його в и д а ч і^
Інформація про проведення Добровільного аудиту з охорони праці не проводився________________

(дата проведення аудиту)
Я, Грузинський Юрій Петрович______________________________________________________________

(прізвище, імя 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;
вантажопідіймальні крани_____________________________________________________________________

(найменування виду робіт
Кран баштовий типу С-981А зав.№ 11211. 1978р.в. СРСР;
кран баштовий типу С-981А зав.№ 11430. 1979р.в. СРСР______________________________________________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
зареєстровані Криворізьким гірничопромисловим територіальним_____________________________________

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,
управлінням 02.10.2015р. дозвіл № 419.15.15___________________________________________________

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
робочих місць 5. з них 3 на якому існує підвищений ризик виникнення травм._________________________

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

(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Генеральний директор Грузинський Ю .П.. технічний директор Демідов O.A.. начальник 
дільниці Каленніков A.B.. головний механік Коваль В.В. пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровсбкій області згідно 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки. Протокол № 210 від 24.03.2017р.; протокол № 433 від 02.06.2017р. Подовжено протокол 
№ 4 20.03.2020р.
Генеральний директор Грузинський Ю .П .. технічний директор Демідов O.A.. начальник дільниці Каленніков 
A.B.. головний механік Коваль В.В. пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровсбкій області згідно НПАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Протокол № 1151 від 22.12.2017р.; 
протокол № 607 від 08.06.2018р. Подовжено протокол № 5 20.03.2020р.
Генеральний директор Грузинський Ю .П .. технічний директор Демідов O.A.. начальник дільниці Каленніков 
A.B.. головний механік Коваль В.В. пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровсбкій області згідно НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання» Протокол № 608 від 08.06.2018р.;протокол № 1101 від 05.10.2018р. _
Розроблена документація системи управління охороною праці. Накази про призначення відповідальних осіб:_ 
Наказ № 6 від 02.01.2020р. відповідальна особа по надзору за справний стан вантажопідіймальних кранів 
технічний директор Демидов O.A.. відповідальний за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів 
начальник дільниці Каленніков A.B.. відповідальний за технічно справний стан головний механік Коваль В.В. 
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
На підприємстві створена служба охорони праці, яку очолює (за сумісництвом) начальник дільниці Каленніков 
A.B._____________________
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за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
(наказ № 30а від 29.07.2016р.), який являється особою відповідальною за дотримання вимог наявністю служби 
охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на підприємстві._____

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази
навчально-методичного забезпечення)

Наказ № 4 від 02.01.2020р. про створення комісії з перевірки знань з питань охорони праці у складі:
-голова комісії Демидов О.А -  технічний директор;
-члени комісії Каленніков A.B. -  начальник дільниці:
______________Коваль В.В. -  головний механік.
На підприємстві розроблені та введені в дію наступні положення та накази:_______________________________
Положення «Про систему управління охорони праці», затверджено наказом № 24 від 02.06.2017р.___________
Положення «Про навчання та перевірки знань з питань охорони праці». Наказ № 24 від 02.06.2017р._________
Положення «Про службу охорони праці». Наказ № 24 від 02.06.2017р.____________________________________
Положення «Про комісію з питань охорони праці». Наказ № 24 від 02.06.2017р.____________________________
Положення «Про застосування наряд-допусків». Наказ № 24 від 02.06.2017р.______________________________
Наказом № 27 від 02.06.2017р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та
професіям._________________________________________________________________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці:________________
-журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;______________________________________
-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці:________________________________________________
-журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків:______________________________________________
-журнал реєстрації інструкції з питань охорони праці:____________________________________________________
-журнал реєстрації інструктажів на робочому місці;_____________________________________________________
-журнал реєстрації перевірки засобів індивідуального захисту.____________________________________________
Безпека працівників при виконанні робіт забезпечується:_________________________________________________
-проведенням навчань і перевірки знань в комісії по перевірці знань працівників підприємства з питань охорони 
праці;
-до роботи допускаються не молодші за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;________________________
-проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочому місці._____________________________________
Працівники підприємства, зайняті на виконанні робіт підвищенної небезпеки пройшли перевірку знань з питань 
охорони праці ШПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання) в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони 
праці підприємства (протокол № 2 від 20.03.2020): Щербак Т.А. має кваліфікацію машиніста крана (кранівник) 
(диплом А № 950761) посвідчення 812-19-01 від 27.12.2019р.: Федорова Н.П. має кваліфікацію машиніста крана
(кранівник) ( диплом В № 566426) посвідчення 812-19-02 від 27.12.2019р._____________________________
Працівники підприємства раз на рік проходять медичний огляд у ТОВ «Сімейна клініка ПМС».
Працівники підприємства пройшли психофізичну експертизу в ТОВ «Сімейна клініка ПМС».
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що використовується при 
виконанні робіт підвищеної небезпеки (паспорти та інструкції з експлуатації).
Згідно з відомчими нормами працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям. засобами 
індивідуального та колективного захисту, а саме: костюми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, 
каска захисна з підшоломником, окуляри захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварювальника. 
куртки утеплені, штани утеплені, інше. Засоби індивідуального захисту використовуються за 
призначенням._____________________________________________________________
Перелік навчально-методичного забезпечення, яким користується підприємство:___________________________
-Закон України «Про охорону праці»__________________________________________________________________
-Закон України «Про внесення змін до статей 21 та 33 Закону України «Про охорону праці»__________ ______
-Постанова КМУ № 1107 від 26.102011р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищенної небезпеки» 
-Зміни, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010р. № 725 від 26 жовтня 2011р. 
№ 1107 (затверджені постановою Кабінету Міністрів від 07 лютого 2018р. №48).
Закон України «Про об’єкти підвищеної
небезпеки»____________________________________________________________________
-НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів.___________________________________________________________________
-НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»____________________________________
-НПАОП 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»_____________________________________________
-НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями»__________________________
-НПАОП 45.2-3.01-04 «Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів

індивідуального захисту працівників, зайнятих у будівельному виробництві»;_____________________________
-НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні відомості стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».



Також на підприємстві є кабінет охорони праці, оснащений: інформаційними стендами, технічними засобами,
засобами індивідуального захисту, куточками охорони праці._______________ і____________________________
ПрАТ «Фірма «Криворіжбудмеханізація» має в наявності наступне обладнання:
Кран баштовий типу С-981А вантажопідіймальність 4-8тн. 1979р.в.. зав.№ 11430. реєстр.№ 65374.
ЕО. ППТО 11.01.2022р. ЧТО 13.01.2021р. в ТОВ «ПромТехДіагностика».
Кран баштовий типу С-981А вантажопідіймальність 4-8тн. 1978р.в.. зав.№ 11211. реєстр.№ 67893.
Кран технічно справний. ЕО. ППТО. ЧТО після монтажу.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі Держпраці
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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 експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаковання 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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