
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

_______  "МЕТІНВЕСТ - КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД"_______

50057. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Заводська, будинок 1_____
місцезнаходження,

_________________________ код ЄДРПОУ 35484610______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______ керівник - генеральний директор Гончаренко Микола Анатолійович_________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

__________________ тел. (056) 404-94-01, факс (056) 404-94-25_____________________
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;
50057. Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вулиця Заводська, будинок 1 

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_________________
Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання 

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
за шкоду, яка може бути задіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій і санітарно - епідеміологічного характеру 
від 24.04.2020 СТД № 3504139. укладений з ПрАТ "Українська акціонерна страхова
компанія АСКА". термін дії до 02.05.2021._________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______________
______________________04.12.2020, ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ"______________________

(дата проведення аудиту)
Я. Гончаренко Микола Анатолійович__________________________________ _____

(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, а саме: кран мостовий електричний в/п 15/3 т. рік________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
виготовлення 1961. країна виробник -  СРСР; кран мостовий електричний в/п 15/3 т. рік

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виготовлення 1977 р.в.. країна виробник -  СРСР; кран мостовий електричний в/п 20/5 т. 

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



рік виготовлення 1977 р.в.. країна виробник -  СРСР. 2 од.; кран мостовий електричний 
в/п 30/5 т, рік виготовлення 1977 р.в.. країна виробник -  СРСР. З од.; кран мостовий 
електричний в/п 30/5 т. рік виготовлення 1977 р.в.. країна виробник -  СРСР.___________

Кількість робочих місць - 1725, в тому числі на яких існує підвищений ризик___________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм - 10___________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Промисловий майданчик TOB "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ" розташований в приміській зоні
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

міста Кривого Рогу. Для здійснення виробничої діяльності підприємство орендує_______
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

майновий комплекс у ПРАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО ОБЛАДНАННЯ".
Інші відомості: з загального курсу "Охорона праці" пройшли навчання: 

генеральний директор Гончаренко М.А.. провідний інженер з охорони праці Лемак А.П. 
в ДП "ГНМЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці, протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 31.10.2019 № ОП387-19; начальник ВОП та 
ПБ Хорольська О.В. в ДП 'ТНМ ІГ та перевірку знань в комісії Держпраці. витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 21.08.2020 
№ 196-20: головний енергетик - начальник енергоцеху Мітютко І.О. в 
ДП "ГНМИ" та перевірку знань в комісії Держпраці. витяг з протоколу засідання комісії 
з перевірки знань з питань охорони праці від 11.09.2020 № 196/1-20; директор з 
інжинірингу Усенко P.O. в ДП "ГНМЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці. витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 23.10.2020 
№ 272-20: директор з охорони праці, промислової безпеки та екології 
Ткачук О.Д.. начальник ві дділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.. 
провідний інженер з охорони праці Холмірзаєва Т.П.. інженер з охорони праці 
1 категорії Саниттька І.В., начальник бюро ливарного виробництва Петренко С.Ю.. 
головний зварник - начальник бюро Гуров Д.Г.. начальник служби з 
ремонту та налагодження пристроїв і обладнання Нестеров К.В.. начальник бюро 
логістики і складського господарства Умріхін М.В.. начальник газової служби 
Ясельський Ю.П.. начальник ОЛК ОТ Карпенко С.Ю.. та інші фахівці, спеціалісти 
пі дприємства пройшли навчання в ДП "ГНМЦ" та перевірку знань в комісії Держпраці, 
протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 15.01.2018 
№ 520-18. від 13.09.2018 № 362-18:________
з "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання" пройшов навчання: директор з охорони праці. 
промисловості безпеки та екології Ткачук О.Д., в ДП "ГНМЦ" та перевірку знань в 
комісії Держпраці. протокол засідання комісії з перевірки знань від 13.08.2018 
№ 362/1-18; інженер з охорони праці, дирекція з ОП. ПБ та Е Саницька І.В.. начальник 
дільниці СФЛЦ Капущенко Н.М.. начальник дільниці МСЦ Нікітченко В.Г.. 
т.в.о. начальника дільниці МСИ Васич А.Л.. майстри СФЛЦ Зінченко О.Д.. 
Лагуткін Л.О.. Метеля I.A.. Міхіна С.О.. Теленик О.В.. Шмигленко О.В.. Горохов П.В.. 
т.в.о. майстра СФЛЦ Тесля І.В.. майстер енергоцеху Решетнікова І.М.. начальник газової 
служби енергоцеху Ясельський Ю.П.. майстер газової служби енергоцеху Розмислова 
Д.Ю... та інттті фахівці, спеціалісти підприємства в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії з перевірки знань Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань від 19.07.2018 
№ 116-18; заст. начальника цеху Шевченко A.C.. начальник дільниці Гринь В.В. 
пройшли навчангія в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 12.07.2018 № 201; начальник цеху Мітютко І.О. заступник начальника цеху 
Скулинець О.В., начальник цеху Медведев О.В. та інші фахівці, спеціалісти 
підприємства пройшли навчання в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного



управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з 
перевірки знань від 10.08.2018 № 222; енергетик Яцеленко О.В.. електромеханік 
Половинкін М.П., та інші Фахівці, спеціалісти підприємства пройшли навчання в 
ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань від 20.09.2018
№ 268;_________________________________________________________________________
з "Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті" пройшли навчання: директор 
з охорони праці, промислової безпеки та екології Ткачук О.Д.. начальник відділу 
охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.. заступник начальника цеху 
ЦМК Ланткевич Т.В.. майстри ЕнЦ Решетнікова І.М.. Ханін І М.. майстри МЦ 
Семко H.A.. інженери з охорони праці та інші фахівці, спеціалісти підприємства в 
ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії з перевірки знань Головного управління 
Держпрапі у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 24.03.2019 № 16; начальник відділу ДзОп, ПБіЕ Карпенко Є.Ю.. провідний інженер з 
охорони праці ДзОП. ПБіЕ Кушнірук Т.П.. інженери з охорони праці 1 категорії ДзОП. 
ПБіЕ Саницька І.В.. Ковальчук A.C.. Накалюжний Л.Л.. Конєв Л.Л.. начальник дільниці 
Аксьонов С.В.. майстер ТЦ Лучик І.І.. заступник начальника цеху ЦМК Лежепьоков
В.Л.. майстер ЦМК Косенко A.M.. майстри МСЦ Пілявська Л.М.. Баний І.І.. начальники 
змін СФЛЦ. Святослав О.М.. Колкнєв О.В.. Міхін В.Л.. начальники дільниці СФЛЦ 
TTThtttor О.В- Ширяев В.В. та інші фахівці, спеціалісти підприємства пройшли навчання 
в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань від 21.06.2019 
№ 250; провідний інженер з охорони праці ДзОп. ПБіЕ Літвиненко О.Г.. інженер 
І категорії УНДіА Осадчий Д.А. пройшли навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, 
протокол засідання комісії з перевірки знань від 04.09.2020 № 67/2-20; механік 
СФЛЦ Жук П.М. пройшов навчання в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 03.09.2020 № 67/3-20; майстер МЦ 
Стулітттенко В.П.. в.о. майстра МЦ Ромашин В.А.. начальник змін СФЛЦ 
Головьонкін С.В., майстри СФЛЦ Дебедь І.М.. Чалий B.C. та інші фахівці, спеціалісти 
пройшли навчання в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань 
від 21.03.2018 № 73; майстер ЦМК Польовий Д.В.. начальник дільниці ЕнЦ Гринь В.В., 
майстри ЕнЦ Розмислова Д.Ю.. Король С.І.. майстер МСЦ Золотарьова І.C.. майстер 
СФЛЦ Мішин O.A. та інші фахівці та спеціалісти в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
протокол засідання комісії з перевірки знань від 16.08.2018 № 220/1;__________________
з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів". "Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів". "Правил безпечної експлуатації 
електроустановок". "Правил експлуатації електрозахисних засобів". "Правил 
улаштування електроустановок" пройшов навчання: директор з охорони праці, 
промислової безпеки та екології Ткачук О.Д. (IV група з електробезпеки) в ДП "ГНМЦ" 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Київській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 24.04.2019
№ 165-19);_____________________________________________________________________
з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів" пройшли 
навчання: начальник відділу Карпенко С.Ю. (IV група з електробезпеки), начальник 
ВОП та ПБ Хорольська О.В. (IV група з електробезпеки), провідний інженер 
Кушнірук Т.П. (III група з електробезпеки), інженер з ОП Саницька І.В. (III група з 
електробезпеки), інженер з ОП Ковальчук A.C. (III група з електробезпеки), інженер з 
ОП Ноженко В.I. (IV група з електробезпеки), інженер з ОП Польщин О.В. 
(III група з електробезпеки), провідний інженер з ОП Лемак А.П. (II група з



електробезпеки) та інттті фахівці, спеціалісти в ТОВ "ЦТОР" та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання
комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 12.07.2019 № 268;_______________
з "Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів", "Правил пожежної 
безпеки України" пройшли навчання: провідний інженер по роботі з підрядними 
організаціями, ДзОП, ПБіЕ Береза О.Г. (IV група з електробезпеки), та інші фахівці, 
спеціалісти в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 22.11.2019 № 203-19;_____________________
з "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" пройшли навчання: 
начальник дільниці ЦМК Діхтяр С.П. (II група з електробезпеки), механік СФЛЦ 
Прокопович А.Д. (II група з електробезпеки) та інші фахівці, спеціалісти в 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань від 26.08.2020 № 103-20: майстер СФЛЦ Барановський М.Ю. (II група з 
електробезпеки), провідний інженер з ОП Літвиненко О.Г. (IV група з електробезпеки) 
та інші в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з перевірки 
знань від 16.06.2020 № 49-20: інженер з ОП Ковальчук A.C. (III група з електробезпеки), 
інженер з ОП Конев Л.Л. (II група з електробезпеки), провідний інженер з ОП 
Кутттнірук Т.П. (IV група з електробезпеки), та інші в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області.
витяг з протоколу засідання комісії з перевірки знань від 16.06.2020 № 50-20;_________
з "Правил охорони праці при роботі з інструментами та пристроями" пройшли навчання: 
начальник в і д д і л у  ДзОП. ПБіЕ Карпенко С.Ю.. інженери з охорони праці ДзОП. ПБіЕ 
Ковальчук A.C.. Конєв Л.Л.. провідний інженер з ОП Кушнірук Т.П.. майстри СФЛЦ 
Чалий B.C.. Слободян В.П. та інші фахівці та спеціалісти в ТОВ "ЦТОР" та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, протокол 
засідання комісії з перевірки знань від 23.05.2019 № 170; майстри МСЦ Білоусов В.Ю.. 
Кожуховський І.І.. майстер СФЛЦ Коненкова Т.О.. майстер старший СФЛЦ Головьонкін
С.В., начальники дільниці СФЛЦ Давидов Д.В., Коваль Т.М.. начальники зміни СФЛЦ 
Колкнєв О.В. та інші фахівці та спеціалісти в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з 
протоколу засідання комісії з перевірки знань від 09.08.2019 № 138-19; майстер СФЛЦ 
Андреева Я.В., майстри СФЛЦ Бойко O.A., Бондар О.В.. Горохов П.В. та інші фахівці та 
спеціалісти в ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області, витяг з протоколу засідання комісії з 
перевірки знань від 11.06.2020 № 51-20; майстер МЦ Семко H.A.. пройшов навчання в 
ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області, протокол засідання комісії з перевірки знань
від 27.04.2018 № 113-1/2).________________________________________________________

Розроблена документація системи управління охороною праці: накази про
призначення відповідальних осіб:_________________________________________________
- Наказом від 13.05.2020 № 417 відповідальними особами за утримання в справному 
стані та безпечне виконання робіт вантажопідіймальними механізмами призначено: по 
СФЛЦ корпус № 1 - заступника начальника з інжинірингу Ланткевича Т.В.. по СФЛЦ 
корпус № 2 - заступника начальника з інжинірингу Ланткевича Т.В. та енергетика 
Попова К.В.. по СФЛЦ ТОУ механіка Жука П.Н. та енергетика Яцеленко A.B., 
по ЕЦ -  начальника газової служби Ясельського Ю.П.. начальника дільниці 
водотеплопостачання і каналізації Гринь В.В.. начальника електромонтажної дільниці 
Ханіна І.H.; за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами і машинами 
призначено: по СФЛЦ корпус № 1 -  майстрів Лагуткіна Л.О.. Теленика О.В.. 
Метелю І.О., Горшкова О.М., начальника дільниці Давидова Д.В., старшого майстра



Головьонкіна C.B. та інші, по СФЛЦ к о р п у с  № 2 -  майстра Андреева Я.В., начальника 
дільничі Капущенко Н.М.. майстрів Міхіну Є.О.. Горохова П.В. та інші, по МСЦ корпус 
№ 1 і № 2 -  начальника дільниці Нікітіченко В.Г.___________________________________
- Наказом від 02.10.2020 № 951/1 відповідальною особою з нагляду за утримання і 
безпечну експлуатацію вантажопідіймальних механізмів призначено інженера з 
технічного нагляду 1 категорії Директції з ОП. ПБ і Е Жукова М.О.___________________
- Наказом від 20.09.2019 № 1082 відповідальними особами за безпечне виконання 
робіт на висоті призначено: в механоскладальному цеху - майстрів Пілявську Л.М., 
Банного І.І.. Білоусова В.Ю., Ялового Р.П. та інші; в сталефасоноливарному 
цеху -  заступника начальника цеху Ланткевича Т.В.. начальників змін Колкнева A.B.. 
Міхіна В.Л., майстрів Кривульського М.М.. Метелю I.A.. енергетика Яцеленко О.В.. 
механіка Жука П.М.; в цеху металоконструкцій -  заступника начальника цеху 
Лежепьокова В.Л.. електромеханіка Дмитренко О.О.. майстрів Остапенко Г.Г.. 
Косенко О.М. та інші; в копровому цеху -  майстра Терещука С.І.; в модельному 
цеху -майстра Семко М.О.; в енергоцеху -  начальника цеху Мітютко І.О.. начальників 
дільниць Бойко Д.О.. Ясельського Ю.П.. майстрів Токарева С.О., Кохан Я.В.,Ханіна І.М.; 
в транспортному цеху -  начальників дільниць Аксьонова С.В.. Мукоїду В.В.. 
електромеханіка Коновалова Д.І.. майстра Лучик І.І.________________________________
- Наказом від 05.03.2020 № 186 відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства призначено начальника енергоцеха Мітютко І.О._______________________

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

На підприємстві діє служба охорони праці (наказ про створення 
служби охорони праці від 03.01.2017 № 018/01). Служба з охорони праці 
TOB "МЕТІНВЕСТ -  КРИВОРІЗЬКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" підпорядкована 
безпосередньо генеральному директору підприємства. Служба охорони праці має 
наступну структуру: керівник служби - директор з охорони праці, промислової безпеки
та екології.____________________

Спеціалісти служби охорони праці: начальник відділу охорони праці та промислової 
безпеки; начальник в і д д і л у  лінійного контролю охорони праці; провідний інженер з 
охорони навколишнього середовища: провідний інженер з надзвичайних ситуацій та 
цивільної оборони: інженер з технагляду 1 категорії; провідний інженер по роботі з 
підрядними організаціями: провідний інженер з бюджетування. стандартизації, 
статзвітністі та аналізу; провідний інженер з технагляду за будівлями і спорудами; 
провідний інженер з охорони праці: інженер з охорони праці 1 категорії: інженер з 
охорони праці 2 категорії;

Наказом по підприємству від 02.09.2019 № 1032 створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці працівників підприємства. Голова комісії - директор з 
охорони праці, промислової безпеки та екології Ткачук О.Д.; заступник голови 
комісії -  начальник відділу охорони праці та промислової безпеки Хорольська О.В.; 
члени комісії -  Директор з інжинірингу Сорокотяга Д.А., начальник ОЛК ОП 
Карпенко С.Ю., представник профспілкового комітету ТОВ " МЕТІНВЕСТ - КРМЗ" (за
узгодженням).__________ _____________________________________________________

На підприємстві розроблені та введені в дію:___________________________________
- Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом 
від 12.02.2020 № 123.____________________________________________________________
- Положення про службу охорони праці, затверджене наказом від 31.08.2018 № 853.
- Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджений 
наказом від 28.11.2019 № 1292.___________________________________________________
- Положення про систему видачі змінного завдання, затверджене наказом від 03.01.2017 
№ 11.__________________________________________________________________________
- Положення про біркову систему допуску до ремонту технологічного обкладання з 
приводом, затверджене 03.10.2017._______________________________________________



- Положення про комісію з питань охорони праці на ТОВ "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ", 
затверджене протоколом загальних зборів (конференції) трудового колективу
ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" від 29.08.2018 № 78.___________________________________

Положення про роботу уповноважених трудовим колективом з питань 
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів трудового колективу
ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" від 29.08.2018 № 78.___________________________________
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 
праці: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки". "Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці". Переглянуто та затверджено 
програму вступного інструктажу та перелік питань первинного інструктажу.___________

На підприємстві розроблені, згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 року 
№ 336. затверджено та введені в дію посадові інструкції керівників і фахівців.__________

Затверджені наказами інструкції з охорони праці за професіями та видам 
робіт переглянуті та затверджені наказами від 15.02.2018 № 139/1. від 25.05.2018 
№ 432/1. від 31.08.2018 № 851. від 21.09.2018 № 915. від 04.04.2019 № 429. від 28.05.2019 
№ 614. від 14.06.2019 № 706. від 12.08.2019 № 945. Інструкції по Формі і змісту 
ві лпові ттають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці"._________________________________________________________________

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

Професійно -  кваліфікаційний склад посадових осіб і працівників відповідає 
заявленому виду діяльності. Працівники зайняті на виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", пройшли 
навчання та перевірку знань з відповідних професій та мають відповідні посвідчення: 
машиніст крана Сторожук В.В. пройшла навчання: за професією "машиніст крана 
металургійного виробництва" в професійно-технічному училищі № 45 м. Кривий Ріг, 
диплом від 24.06.2009 Серія НР № 36738166. свідоцтво про присвоєння кваліфікаційного
рівня з робітничих професій від 24.06.2009 реєстраційний № 109-09;__________________
машиніст крана Розторгуєва В.В. пройшла навчання: за професією "машиніст кранів 
(кранівник) по керуванню козловими та електромостовими кранами" в середньому 
професійно-технічному училищі № 29 м. Кривий Ріг, диплом від 26.06.1987 № 490568.
посвідчення про присвоєння кваліфікації від 26.06.1987 № 119:______________________
машиніст кранів Федчук С.І. пройшла навчання за професією "машиніст кранів 
(кранівник) по управлінню козловими та мостовими кранами" в професійно-технічному 
училищі № 29 м. Кривий Ріг, диплом від 26.06.1995 Серія ГЗ № 018523. посвідчення про
присвоєння кваліфікації від 26.06.1995 № 38-5;_____________________________________
машиніст крана Степанова К.І. пройшла навчання за професією "машиніст крана 
(кранівник)" в Криворізькому професійному будівельному ліцеї, диплом від 26.06.2009
Серія НР № 36738270, посвідчення від 27.06.2009 № 12226;__________________________
машиніст крана Куделя Т.О. пройшла навчання за професією "машиніст крана 
металургійного виробництва" в Криворізькому технічному училищі № 31, диплом 
від 21.07.1982 Серія Б № 416934, посвідчення про присвоєння кваліфікації № 374; 
за професією "машиніст електромостових і козлових кранів" в середньому 
професійно-технічному училищі № 29 м. Кривого Рогу, атестат від 28.02.1991 № 72-17; 
машиніст крана Мурзіна Р.І. пройшла навчання за професією "машиніст мостового
крана" на курсах Криворізького ГЗРДА, посвідчення від 26.08.1994 № 1221.___________
Працівники відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці", навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з питань охорони праці, додержання яких входить до 
їхніх функціональних обов'язків, в комісії по перевірці знань робітників з питань 
охорони праці підприємства, а саме: із законодавчих і нормативно-правових актів з 
охорони праці, електробезпеки, правил пожежної безпеки, інших відповідних Правил та



перевірку знань з питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в цехових
комісіях структурних підрозділів ТОВ ’’МЕТІНВЕСТ - КРМЗ".______________________

У ТОВ "МЕТІНВЕСТ — КРМЗ" є в наявності необхідна експлуатаційна 
документація (паспорти, інструкції з експлуатації на обладнання) на обладнання та 
устатковання. що використовуються при експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що декларуються. На підприємстві, здійснюється контроль за 
додержанням працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин та
механізмів, відповідно до вимог з питань охорони праці. ________________________

Підприємством ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" використовується наступне 
обладнання та устаткування, а саме:______________________________________________
- кран мостовий електричний в/п 15/3 т. заводський № 701864. реєстраційний № 61030. 
рік виготовлення 1977. країна виробник -  СРСР; крану 31.07.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" проведено періодичний технічний огляд, за результатами якого кран знаходиться в 
справному стані;________________________________________________________________
- кран мостовий електричний в/п 15/3 т. заводський № 242. реєстраційний № 31975. рік 
виготовлення 1961. країна виробник - СРСР. крану 17.08.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" проведено ЧТО, за результатами якого кран знаходиться в справному стані;______
- кран мостовий електричний в/п 20/5 т. заводський № 701857. реєстраційний № 61029. 
рік виготовлення 1977. країна виробник -  СРСР. крану 05.02.2020 ТОВ "Інженерний 
центр промислової безпеки" проведено ППТО. за результатами якого кран знаходиться в 
справному стані;________________________________________________________________
- кран мостовий електричний в/п 20/5 т. заводський № 701858. реєстраційний № 65361. 
рік виготовлення 1977. країна виробник -  СРСР; крану 06.05.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" проведено ПТО. за результатами якого кран знаходиться в справному стані;______
- кран мостовий електричний в/п 30/5 т. заводський № 701833. реєстраційний № 60871. 
рік виготовлення 1977. країна виробник -  СРСР; крану ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" 
02.10.2020 проведено ППТО. за результатами якого кран знаходиться в справному стані;
- кран мостовий електричний в/п 30/5 т. заводський № 701834. реєстраційний № 60872. 
рік виготовлення 1977. країна виробник -  СРСР; крану 04.06.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" проведено ППТО. за результатами якого кран знаходиться в справному стані;_____
- кран мостовий електричний в/п 30/5 т. заводський № 701835. реєстраційний № 61133. 
рік виготовлення 1977. країна виробник -  СРСР; крану 13.10.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ 
ЕТЦ" проведено ЧТО, за результатами якого кран знаходиться в справному стані;______
- кран мостовий електричний в/п 30/5 т. заводський № 801984. реєстраційний № 65810. 
рік виготовлення 1978. країна виробник - СРСР; крануї 6.10.2020 ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ
ЕТЦ" проведено ППТО. за результатами якого кран знаходиться в справному стані._____
Кранам електротехнічною лабораторією ДП "КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ" проведено, а 
саме: перевірку ізоляції електрообладнання, силових ланцюгів та ланцюгів керування 
мостового крану (протоколи перевірки від 15.05.2020 № 326/20. від 14.05.2020 
№ 366/20. № 320/20. від 05.10.2020 № 450/20. від 19.05.2020 № 336/20; вимірювання 
опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та устатковання 
( п р о т о к о л и  від 15.05.2020 № 327/20. від 14.05.2020 № 367/20. № 321/20. від 05.10.2020 
№451/20. від 19.05.2020 № 337/20)._______________________________________________

експлуатаційної документації,
_____Всі працівники підприємства ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" забезпечені спецодягом.
спецвзуттям та засобами індивідуального захисту у повному обсязі відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 "Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці" (костюм зимовий 
робочий, комплект робочого спецодягу, спецвзуття: захисні ботики утепленні, ботики 
робочі, робочі рукавички поліуретанові. захисні каски, захисні окуляри, тощо). Засоби 
індивідуального захисту використовуються за призначенням, зберігаються у технічно
справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних



випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників.___________ ______________________________________________

засобів індивідуального захисту
_____Пі гтпригмство має Дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію заявлених машин, механізмів, устаткування, а саме:____________________
- Дозвіл № 0030.17.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області та діє з 11.01.2017 до 10.01.2022, а 
саме:_____________________________
- ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки - технологічного устатковання, лінійних частин та їх елементів систем 
газопостачання природним газом суб'єктів господарювання. а також 
газовикористовуючого обладнання потужністю понад 100 кВт;______________________

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: устатковання для видобутку та 
транспортування корисних копалин відкритим способом: конвеєрних стрічок для 
гірничорудної, нерудної, металургійної промисловості; устатковання для дроблення, 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів; 
технологічного устатковання ливарної промисловості;_______________________________

- монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки - посудин, що працюють під тиском понад 
0.05 МПа:_________ ____________________________________________________ _________

- ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки - вантажопідіймальних кранів;__________________________________________

- газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах;_____________
- зберігання балонів та інших ємностей із стисненим (кисень газоподібний технічний), 

зрідженим (вуглекислота, рідкий кисень), вибухонебезпечним (ацетилен) газом, їх 
заповнення, спорожнення; ____________________________________________________

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (напругою до 154 кВ 
включно);_____________________________ ________________________________________

- роботи в колодязях, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, 
боксах, топках, трубопроводах); __________________________________________________

- роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів;___________________
- зварювальні, газополум'яні. наплавні роботи;___________________________________

- Дозвіл № 0040.17.12 на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, виданий Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області та 
дієз 18.01.2017 до 17.01.2022. а саме:_____________________________________________

- устатковання. пов'язане з переробкою, зберіганням, транспортуванням небезпечних 
або шкідпииих речовин (кисневопровід №1 діаметром 108x5.5 мм. 89x4.0 мм, 76x3,5 мм, 
57x3,5 мм. 50x3,5мм. 40x3,0 мм. загальною довжиною 2163 м, 1982 р.в., СРСР; 
кисневопровід №2 діаметром 28x4,0 мм, 76x3.5 мм. загальною довжиною 156 м, 
1982 р.в.. СРСР; кисневопровід №3 діаметром 32x4.0 мм. 32x4.5 мм, загальною 
довжиною 90 м. 2001 р.в.. Україна; кисневопровід №1 діаметром 50x3,5 мм, довжиною 
330 м, 1963 р.в., СРСР; кисневопровід №2 діаметром 40x3.0 мм. довжиною 432 м. 
1963 р.в.. СРСР; кисневопровід №3 діаметром 20x3.0 мм. довжиною 145 м, 1963 р.в., 
СРСР; кисневопровід №1 діаметром 50x3.5 мм, довжиною 636 м, 1980 р.в., СРСР; 
кисневопровід №2 діаметром 25x4.0 мм, довжиною 250 м, 1980 р.в., СРСР; 
кисневопровід №3 діаметром 20x3,0 мм, довжиною 74 м, 1980 р.в., СРСР; кисневопровід 
№1 діаметром 25x1 мм. довжиною 253 м, 1982 р.в., СРСР; кисневопровід №2 
діаметром 25х2,'5 мм, довжиною 70 м, 2014 р.в., Україна; кисневопровід №1 
діаметром 40x3,5 мм, довжиною 45 м. 1964 р.в., СРСР; кисневопровід №2 
діаметром 28x3.0 мм, довжиною 5 м, 1964 р.в., СРСР; кисневопровід №3 
діаметром 20x2,5 мм, довжиною 108 м, 1980 р.в., СРСР; кисневопровід № 1



діаметром 40x3.0 мм. довжиною 242 м. 1964 р.в.. СРСР; кисневопровід № 2
діаметром 40x3.0 мм. довжиною 286 м. 1964 р.в.. СРСР);_____________________________

технологічне устатковання ливарної промисловості (електропіч дугова 
сталеплавильна ДС-6Н1. 1980 р.в.. СРСР; електропіч дугова сталеплавильна 
ДС-6Н1. 1968 р.в.. СРСР; електропіч дугова сталеплавильна ДСП-12Н2. 1980 р.в.. 
СРСР);________________________________________________________________________

- парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт (котли парові типу 
CERTUSS Universal 850 EG. паропродуктивністю 850 кг/год.. 2004р.в.. Німеччина. 2 од.; 
котли водогрійні типу Vitomax 200. теплопродуктивністю 7800 кВт. 2003 р.в.. 
Німеччина. 2 од.). ___________________________________________________________
- Дозвіл № 306.17.30 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Державною 
службою України з питань праці та діє з 16.11.2017 до 16.11.2022. а саме:_____________

- технічний огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного
строку експлуатації, виникнення аварії) вантажопідіймальних кранів і машин._________
_____Всі працівники підприємства ТОВ «МЕТІНВЕСТ — КРМЗ». що зайняті на
роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та 
періодичний медичний огляд в ТОВ "МЕДІКОМ КРИВБАС" згідно з "Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій", затвердженим наказом 
МОЗ України від 21.05.2007 № 246 та проходять психофізіологічну 
експертизу.___________
_____На пі дприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи по
досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. 
ПІ ттиитітення існуючого рівня охорони праці, попередження випадків виробничого 
травматизму, професійних захворювань та аварій".

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки та попередження 
аварійних ситуацій забезпечується:_______________________________________________
- розробленими, затвердженими та введеними в дію на підприємстві необхідними 
Положеннями з питань охорони праці;____________________________________________
- розробленими інструкціями з охорони праці за видами робіт та професій, які 
відповідають вимогам нормативних актів з питань охорони праці;____________________
- своєчасним проведенням навчання і перевірки знань з охорони працівників 
ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ":_______________________________________________________
- проведення вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажів на робочих 
місцях;______________________________ __________________________________________
- допуском до роботи осіб не молодше за 18 років, які мають відповідну кваліфікацію;
- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки, а також 
осіб, що будуть заміщати відповідальних осіб на період їх відсутності;________________
- забезпечення працівників необхідними санітарно - побутовими умовами;____________
- забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту, 
які відповідають характеру можливих небезпечних і шкідливих виробничих Факторів.
_____У ТОВ "МЕТІНВЕСТ -  КРМЗ" є в наявності нормативно-правова документація:
Закон України "Про охорону праці". "Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки", затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 26 жовтня 2011 року № 1107. Порядок проведення огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
пі дтштттеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 26.12.2004 № 687, НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті", НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями", НПАОП 0.00-1.80-18 "Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання", 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_____ 0.00-6.03-93_____ "Порядок_____ опрацювання_____ та_____ затвердження
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві". 
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 40.1-1.21-98 "Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів" та інші.____________________________________________________________

У TOB "МЕТІНВЕСТ - КРМЗ" є кабінет з охорони праці, оснащений: комп'ютерами, 
навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони праці, 
методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним 
забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони
праці, перевірки знань з питань охорони праці.________  _________________________
_____Матеріально - технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з
питань охорони праці і промисловоІг~~безпеки експлуатації машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, йкі декларуються.______________________________

нормативно-правової та матерільно-те'хнічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.А. Гончаренко
(ініціали та прізвище)

суб’єктів господарювання у 
20 ^ ?  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.

^екуіарація зареєстрована у журналі обліку 
територіальному органі Держпраці




