
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський завод

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

спецінструменту»_____________________________________________________________________________
49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, корпус 94В, код ЄДРПОУ 35807135___________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Директор ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» - Мурадов Еміль Мазахір огли___________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

тел./факс (056) 731-92-16, оГГісе@Л28.сот.и а___________________________________________________
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;

49000, м. Дніпро, вул. Будівельників, 34, корпус 41Б____________________________________________
місце виконання робіт з підвищеною небезпекою та/або експлуатація (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

Згідно з додатком 1 до «Порядку та правил проведення обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно - 
епідеміологічного характеру», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1788 від 
16.11.2002 року, ТОВ «ДЗС» не є об'єктом підвищеної небезпеки, тому обов’язковому 
страхуванню цивільної відповідальності не підлягає (повідомлення про результати ідентифікації 
об’єктів підвищеної небезпеки видане Державним підприємством «Придніпровський ЕТЦ» від
20.12.2018р.).___________________________________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і:_____ 16.11.2020р._______
(дата проведення аудиту)

Я, Мурадов Еміль Мазахір огли,_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально -технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники та 
колиски для підіймання працівників, а саме:
-кран підвісний електричний однобалковий, тип 1,0-9,0-10,2-6,0-380, 1976р.в., виробництво СРСР,
заводський №ЭП1-3, реєстраційний №1, інвентарний №001447;_________________________________
-кран консольний поворотний, тип ККМ 4,5-1,0-4,05-3,4-2К-У1, 2016р.в., виробництво Україна,_
заводський №530, реєстраційний №2, інвентарний № 001489;____________________________________
-кран підвісний електричний однобалковий, тип 1,0-7,2-6,0-6,0-380, 1975р.в., виробництво СРСР, 
заводський №ЭП1-161, реєстраційний №3, інвентарний № 001061;______________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

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

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

Робочих місць всього -  6, з них 3 на яких існує підвищений ризик виникнення травм._________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Кількість будівель і споруд (приміщень): 4 будівлі (адміністративна будівля та будівлі вироб

mailto:offi%d0%a1%d0%83e@dzs.com.ua________________________________________________


ничих дільниць експлуатуються згідно договорами оренди від 26.06.2010р. №27/01 та від
26.06.2010р. №27/02, що укладені між ТОВ «Металосервіс» та ТОВ «ДЗС» з пролонгованим 
терміном дії договорів до 31.12.2020р.)._________________________________________________________

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

Всі будівлі та споруди мають технічні паспорти, експлуатуються згідно вимог нормативно- 
правових актів.

Кількість структурних підрозділів 5, у тому числі -  дирекція, відділ персоналу, відділ охорони 
праці, бухгалтерія, виробничий підрозділ.

Інші відомості 
Відповідальні особи:

-наказом ТОВ «ДЗС» від 22.07.2020р. №81 директор Мурадов Еміль Мазахір огли призначений 
відповідальним за стан умов праці та безпечну організацію праці на підприємстві;
-наказом ТОВ «ДЗС» від 05.02.2020р. №09 головний інженер Полотнянко Олександр Миколайович 
призначений відповідальним за нагляд по утриманню і безпечну експлуатацію кранового обладнання 
та пожежну безпеку;
-наказом ТОВ «ДЗС» від 15.01.2019р. №18 майстер дільниці термічної та механічної обробки 
деталей Дубровін Артем Олексійович призначений відповідальним за безпечне проведення робіт 
крановим обладнанням;
-наказом ТОВ «ДЗС» від 05.02.2020р. №09 начальник електромеханічного відділу Щ ербань Андрій 
Олександрович призначений відповідальним за електробезпеку, роботи, що виконуються в діючих 
електроустановках, справний стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском; 
-наказом ТОВ «ДЗС» від 05.02.2020р. №09 начальник господарського відділу Грушко Василь 
Григорович призначений відповідальним за нагляд, технічний контроль, ремонт, безпечне 
виконання робіт навантажувачем та безпечну експлуатацію автотранспорту;
-наказом ТОВ «ДЗС» від 05.02.2020р. №09 начальник відділу охорони праці Васілаті О.В.
призначений_________відповідальним_________за_________контроль_________стану_________охорони
праці.__________________________________________

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

Директор ТОВ «ДЗС» Мурадов Еміль Мазахір огли згідно «Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00-4.12-05 пройшов 
навчання і перевірку знань в Дочірньому підприємстві «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт» Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія 
«Укрбуд» (далі - ДНКК «Моноліт»):
• Витяг з протоколу від 29.01.2020р. №47 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 

праці перевірені знання законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів з охорони праці (далі -  Загальний курс з охорони праці).

•  Витяги з протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної 
Головним управлінням Держпраці Дніпропетровської області (наказ від 06.09.2019р. №186), 
перевірені знання у головного інженера Полотнянка Олександра Миколайовича:
- від 10.02.2020р. №67 із загального курсу з охорони праці;
- від 31.01.2020р. №48 з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 

0.00-1.83-18;
- від 24.01.2020р. №49 з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00 -

1.62-12;
- від 31.01.2020р. №52 з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18;
- від 28.01.2020р. №64 з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 

НПАОП 0.00-1.75-15;
- від 28.01.2020р. №49/1 з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 

пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13;
- від 28.01.2020р. №40 з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП

40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил



посвідчення №114282;
- від 28.01.2020р. №55 з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском» НПАОП 0.00-1.81-18;
- від 29.01.2020р. №34 з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців.

• Витяги з протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної 
Головним управлінням Держпраці Дніпропетровської області (наказ від 06.09.2019р. №186), 
перевірені знання у майстра дільниці термічної та механічної обробки деталей Дубровіна Артема 
Олексійовича:
- від 20.09.2018р. №62-18 ДП «Дніпропетровський експертно-технічний центр «Держпраці» із 

загального курсу з охорони праці;
- від 28.01.2020р. №64 з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 

НПАОП 0.00-1.75-15;
- від 31.01.2020р. №52 з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18;
- від 28.01.2020р. №49/1 з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями» 

НПАОП 0.00-1.71-13;
- від 31.01.2020р. №42 з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП

40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», та має ІІІ групу з електробезпеки, 
посвідчення №114329;

- від 11.02.2020р. №82 з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18;

- від 29.01.2020р. №34 з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців.

• Витяги з протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної 
Головним управлінням Держпраці Дніпропетровської області (наказ від 06.09.2019р. №186), 
перевірені знання у начальника господарського відділу Грушка Василя Григоровича:
- від 29.01.2020р. №47 із загального курсу з охорони праці;
- від 31.01.2020р. №48 з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 

0.00-1.83-18;
- від 24.01.2020р. №49 з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00 -

1.62-12;
- від 28.01.2020р. №64 з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 

НПАОП 0.00-1.75-15;
- від 28.01.2020р. №49/1 з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 

пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13;
- від 28.01.2020р. №55 з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 

тиском» НПАОП 0.00-1.81-18;
- від 29.01.2020р. №34 з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців.

• Витяги з протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної 
Головним управлінням Держпраці Дніпропетровської області (наказ від 06.09.2019р. №186), 
перевірені знання у начальника електромеханічного відділу Щ ербаня Андрія О лександровича:
- від 29.01.2020р. №47 із загального курсу з охорони праці;
- від 06.03.2020р. № 184 з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 

0.00-1.83-18;
- від 31.01.2020р. №52 з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18;
- від 28.01.2020р. №64 з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 

НПАОП 0.00-1.75-15;
- від 28.01.2020р. №49/1 з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 

пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13;



40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», та має V групу з електробезпеки, 
посвідчення №114284;

- від 11.02.2020р. №82 з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18;

- від 29.01.2020р. №34 з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців.
• Витяги з протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці, створеної

Головним управлінням Держпраці Дніпропетровської області (наказ від 06.09.2019р. №186),
перевірені знання у начальника відділу охорони праці Васілаті Олексія Вікторовича:
- від 10.02.2020р. №67 із загального курсу з охорони праці;
- від 31.01.2020р. №48 з «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів» НПАОП 

0.00-1.83-18;
- від 24.01.2020р. №49 з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» НПАОП 0.00 -

1.62-12;
- від 31.01.2020р. №52 з «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 

кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 0.00-1.80-18;
- від 28.01.2020р. №64 з «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» 

НПАОП 0.00-1.75-15;
- від 28.01.2020р. №49/1 з «Правил охорони праці під час роботи з інструментами та 

пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13;
- від 28.01.2020р. №40 з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП

40.1-1.21-98, «Правил експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», та має IV групу з електробезпеки, як 
контролююча особа, посвідчення №100534;

- від 28.02.2020р. №55 з «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» НПАОП 0.00-1.81-18;

- від 29.01.2020р. №34 з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців.

Дочірнє підприємство «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт» 
Державного публічного акціонерного товариства «Будівельна компанія «Укрбуд» має декларацію 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка 
зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Територіальному органі Держпраці у 
Дніпропетровській області під № 050.12.12 від 14.05.2012р.

На. підприємстві діє «Положення про систему управління охороною праці в ТОВ «ДЗС», 
затверджене наказом керівника підприємства від 15.01.2018р. №1, що містить комплекс положень, 
заходів та рекомендацій, які встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці, 
спрямованої на створення безпечних і здорових умов праці для працівників. Обов’язки, права і 
відповідальність персоналу, що керує, виконує і перевіряє різні види діяльності, які впливають на 
ризики в галузі охорони праці визначені у відповідних розділах посадових інструкцій і інструкціях 
з охорони праці за професіями та видами робіт.

Наказом по підприємству від 22.07.2020р. №81 створена служба охорони праці, яку очолює 
начальник відділу охорони праці Васілаті Олексій Вікторович, який призначений на посаду
наказом___________ ТОВ___________ «ДЗС»___________ від___________ 26.12.2019р.___________ №570-
К __________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання,

Розроблені, затверджені та введені в дію посадові інструкції:
-посадова інструкція директора;
-посадова інструкція головного інженера;
-посадова інструкція начальника господарського відділу;
-посадова інструкція начальника електромеханічного відділу;
-посадова інструкція начальника відділу охорони праці;
-посадова інструкція майстра дільниці термічної та механічної обробки деталей;
-робоча інструкція для слюсаря-інструментальника;



-робоча інструкція для фрезерувальника;
-робоча інструкція для терміста.

Розроблені інструкції з охорони праці на професії з безпечного виконання робіт підвищеної 
небезпеки, у тому числі з безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, на види робіт, які 
затверджені та введені в дію наказом ТОВ «ДЗС» від 04.01.2020р. №1, а саме:

П-14 «Інструкція з охорони праці для стропальника»;
П-25 «Інструкція з охорони праці для машиніста крана з керуванням з підлоги »;
Р-6 «Інструкція з охорони праці для працівника, який керує вантажопідіймальним краном 
(тельфером) з підлоги»;
Р-7 «Інструкція з охорони праці при виконанні стропальних робіт».

В ТОВ «ДЗС» наказом від 04.01.2020р. №2 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці, члени комісії пройшли навчання і перевірку знань в ДНКК «Моноліт» та 
мають посвідчення про перевірку знань з нормативно-правових актів з охорони праці.

Організація навчання, перевірки знань та проведення інструктажів з охорони праці здійсню
ється відповідно до «Порядку проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці у 
ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» та «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» затвердженим наказом ТОВ «ДЗС» від 07.08.2019р. №26, 
розробленими на підставі розділу 3 «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (НПАОП 0.00-4.12-05).

Перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки 
виробництва, складений членами комісії та затверджений наказом ТОВ «ДЗС» від 06.01.2020р. 
№04.

Спеціальне навчання і перевірка знань у посадових осіб та у працівників, які виконують роботи 
підвищеної небезпеки, проводяться за навчальними планами та програмами, які розроблені з 
урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і 
затверджені наказом ТОВ «ДЗС» від 06.01.2020р. №04.

Працівники проходять інструктажі з питань охорони праці, вступний інструктаж -  згідно 
програми з урахуванням особливостей виробництва затвердженої наказом ТОВ «ДЗС» від 
04.01.2020р. №1. Запис про проведення вступного інструктажу робиться в журналі реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці. Первинний інструктаж проводиться за посадовими 
(робочими) інструкціями, діючими інструкціями з охорони праці відповідно до виконуваних робіт 
та в обсязі Переліків обов’язкових інструкцій з охорони праці для професій (посад), затверджених 
наказом ТОВ «ДЗС» від 24.01.2020р. №10, повторний інструктаж -  за обсягом і змістом переліку 
питань первинного інструктажу, у тому числі при виконанні роботи за сумісництвом, 
позаплановий -  залежно від причин і обставин, що спричинили потребу його проведення, 
цільовий -  залежно від виду робіт, що виконуються. Первинний, повторний, позаплановий і 
цільовий інструктажі завершуються перевіркою знань та набутих навичок безпечних методів праці 
персоналом і при задовільних результатах перевірки, внесенням запису про перевірку та допуску 
до роботи в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Новоприйняті працівники після первинного інструктажу на робочому місці до початку 
самостійної роботи проходять стажування (дублювання) під керівництвом досвідчених, 
кваліфікованих працівників. Перелік посад і професій працівників, які повинні проходити 
стажування (дублювання), їх тривалість, затверджено наказом ТОВ «ДЗС» від 04.01.2020р. №5. 
Допуск до стажування (дублювання) працівника оформлюється наказом по підприємству, та 
записом у журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці. Стажування 
(дублювання) працівника проводиться за програмами для конкретної професії, затвердженими 
наказом ТОВ «ДЗС» від 06.01.2020р. №04. Після завершення стажування (дублювання) при 
задовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці, наказом ТОВ «ДЗС» працівник 
допускається до самостійної роботи, про що виконується запис у журналі реєстрації інструктажів з 
охорони праці на робочому місці.______________________________________________________________

та інструктажу з питань охорони праці, інструктажу з питань охорони праці,

Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, допускаються до самостійної 
роботи при наявності медичної довідки про проходження періодичного медичного огляду, 
наркологічного огляду, психіатричного огляду та психофізіологічної експертизи, проходження



стажування протягом 2-15 змін під керівництвом кваліфікованих фахівців, призначених наказом по
підприємству, перевірки знань виробничих інструкцій та інших нормативно-правових актів з 
питань охорони праці та на підставі наказу по підприємству.

Наказом по підприємству від 04.01.2020р. №4 затверджено перелік робіт з підвищеною 
небезпекою, робіт з підвищеною небезпекою в електроустановках, а також списки працівників, 
відповідальних за безпечне проведення робіт та виконавців робіт.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, експлуатують вантажно-підіймальні 
крани мають відповідні посвідчення щодо підтвердження кваліфікації на виконання робіт 
підвищеної небезпеки:
-Нетребка Д.О. основна професія оператор станків с пультом управління, по сумісництву має 
посвідчення за професією машиніст крану №9455 від 19.06.2019р. видане ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд», протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДЗС» 
№ 16-ОТ від 21.06.2020р.;
-Рожков М.С. основна професія слюсар-інструментальник, по сумісництву має посвідчення за 
професією машиніст крану №12064 від 31.07.2019р. видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДЗС» № 16-ОТ від 
21.06.2020р.;
-Бєгун А.О. основна професія терміст, по сумісництву має посвідчення за професією машиніст 
крану №12063 від 31.07.2019р. видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДЗС» № 16-ОТ від 21.06.2020р.;
-Череднік С.Д. основна професія терміст, по сумісництву посвідчення за професією стропальник 
№878 від 06.02.2014р. видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДЗС» № 17-ОТ від 21.06.2020р.;
-Єреємев К.Я. основна професія слюсар-інструментальник, по сумісництву посвідчення за 
професією стропальник №1106 від 19.02.2013р. видане ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд», 
протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ «ДЗС» № 17-ОТ від 
21.06.2020р.
Експлуатаційна документація 
В наявності є:
- паспорти на заявлені вантажно-підіймальні крани № 1,0-9,0-10,2-6,0-380ПС, №1289ФКС.00.
00.00.00ПС, № 1,0-7,2-6,0-6,0-380ПС;____________________________________________________________
-протоколи вимірювань опору розтікання на основних заземлювачах і заземленнях магістралей та 
устаткування вантажно-підіймальних кранів від 03.09.2020р. №030920/1-И, №030920/3-И, 
№030920/5-И ;__________________________________________________________________________________
- висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) крана 
підвісного електричного однобалкового реєст. №1, від 07.08.2020р. №36840681-09-01-0105.2020, 
проведений технічним експертом ТОВ «Промтехаудит». За висновком експертизи термін
експлуатації_____________________ крана_____________________ продовжений_____________________ до
07.08.2023р.;________________________________________________________
- по підсумках повного технічного опосвідчення крана консольного поворотного, типу ККМ 4,5- 
1,0-4,05-3,4-2К-У1 реєст. №2, проведений технічним експертом ТОВ «Промтехаудит», термін 
експлуатації крана продовжений до 03.09.2023р.;________________________________________________
- висновок експертизи за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) крана 
підвісного електричного однобалкового реєст. №3, від 08.07.2020р. № 36840681-09-01-0089.2020, 
проведений технічним експертом ТОВ «Промтехаудит». За висновком експертизи термін
експлуатації_____________________ крана_____________________ продовжений_____________________ до
08.07.2023р.;________________________________________________________
- технологічні карти на проведення вантажно-розвантажувальних робіт, схеми строповки 
вантажів;______________________________________________________________________________________

- договір №36/20 від 25.06.2020р. на технічне обслуговування і ремонт вантажно-підіймальних 
кранів з ТОВ «Промтехаудит». Період дії договору з 25.06.2020р. по 31.12.2020р._________________

експлуатаційної документації,

Після завершення ремонту, технічного обслуговування, експертного обстеження 
вантажопідіймальних кранів, відповідальний за нагляд по утриманню і безпечну експлуатацію



діймальних кранів, відповідальний за нагляд по утриманню і безпечну експлуатацію кранового обла
днання виконує відповідний запис в паспорти про виконану роботу, замінені частини та витратні 
матеріали, а також до паспортів додаються сертифікати якості та паспорта замінених частин та ма
теріалів.

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами захисту, 
відповідно до «Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам машинобудування та металообробної промисловості» 
ЩПАОП 29.0-3.02-06). Ведуться особисті картки обліку спеціального одягу, спеціального взуття 
та інших засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечує працюючих індивідуальними та колективними засобами захисту 
відповідно до затверджених на підприємстві технологічних карток на виконання заявлених видів 
робіт та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки. При виконанні робіт працівники 
застосовують сертифіковані та випробувані захисні засоби, інструменти, пристрої згідно вимог 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13. 
Відповідальними працівниками не рідше одного разу на три місяці проводиться огляд засобів 
захисту з фіксацією проведеного огляду в Ж урналах обліку та зберігання засобів захисту.

Підрозділи забезпечені нормативно-правовими актами з охорони праці та навчально-методич
ними матеріалами. В ТОВ «Дніпровський завод спецінструменту» діє кабінет з охорони праці та 
промислової безпеки, який обладнаний стендами, наочними посібниками, укомплектований 
нормативно-правовими актами, технічною літературою, зразками засобів захисту._______________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

1. Фізична особа -  йідприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою забезпе
чення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на експлуатацію (засто
сування) машин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної подат
кової служби і мають відмітку в паспорті.

засобів індивідуального захисту

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

Е.М.о. Мурадов
(ініціали та прізвище)

Примітки:
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