
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «РЕМАВТО-КР»

(для ю ридичної особи: найменування ю ри дичної особи,

50102. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг. вул. Недєліна буд. 53 кв. 504
кол ЄДРПОУ 42856076

місцезнаходж ення, код згідн о з ЄДРГІОУ

директор Ніжейко Сергій Іванович. +380971370694. гетауЮкг(а),ukr.net
прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника, номер телеф он у, телеф аксу , адреса електрон ної пош ти;

для ф ізичної особи —  підприємця: прізвищ е, ім 'я  та по батькові.

серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання.

реєстрацій н ий  номер обл іково ї картки платника податків

номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

на території України згідно договорів підряду___________________________________________
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки 

та/або  експлуатац ії (застосування) маш ин, механізмів, устаковання п ідвищ еної небезпеки)

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

(н айм ен уванн я страхової компанії,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, згідно постанови КМУ №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«РЕМАВТО-КР» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної 
небезпеки________________________________________________________________________

строк д ії страхового полісу, номер і д ата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.09.2020 року......
(лата проведення аудиту)

Ф
Я. Ніжейко Сергій Іванович________________________________ _____________________ -______ .

(прізвищ е, ім ’я та по батькові керівника ю ри дичної особи 

або ф ізичної особи —  п ідприєм ця)

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: Роботи, що виконуються на висоті понад
1.3 метра; ______т_______________________________________________ ___________ ___________
-Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);______________________
-Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій;______________________________



-Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої
частоти;________________________________________ _______________________________
- Зварювальні роботи;__________________________________________________________________
-Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;
-Газополум’яні роботи;_______  ________________________________________________
-Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
-устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення 
корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у гірничорудній, нерудній та
коксохімічній промисловостях;__________________________________________________________
-Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних 
підйомників._______________________________________________________________________

(найм енування виду робіт,п ідвищ еної небезпеки 

та/або  маш ин,' м еханізм ів,устаткування п ідвищ еної небезпеки, тип  або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, 

які виконую ться та /або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання в ідповідного дозволу

робочих місць 41. у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 36
кількість робочих м ісць, у том у числі тих, на яких існує п ідвищ ений  ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень) -  5. виробничих об’єктів: цех -  1. Д ІЛ Ь Н И Ц Ь  1. 
структурних підрозділів -  1__________________________________________________________

будівель і споруд  (прим іщ ень), виробничих о б 'єктів  (цехів, д ільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Директор ТОВ «РЕМАВТО-КР» Ніжейко С.І. забезпечує функціонування 
системи управління охороною праці підприємства і пройшов перевірку знань загального 
курсу охорони праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. після проходження навчання 
у TOB «НКН МОНОЛІТ» (протокол № 12/119 від 26.12.2018р.).

Наказом № 37 від 16.03.2020 р. створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці у працівників підприємства. Голова комісії - директор Ніжейко С.І. та члени комісії: 
інженер з охорони пранці Маленко Н.В.. механік Диженко В.ГІ... електрик Доброгорський 
О.В. пройшли перевірку знань загального курсу охорони праці комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 
21.03.2018 р. після проходження навчання у TOB «HKIJ МОНОЛІТ» (протокол № 12/119 
від 26.12.201 8р .).

Наказом №*38 від 16.03.2020 р. призначено відповідального за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства електрика Доброгорського О.В. 
(V група з електробезпеки, до і понад і 000 В), у разі його відсутності -  механіка Диженко 
В.П. (V група з електробезпеки, до і-понад 1000 В), які пройшли навчання у ТОВ «ЦТОР» 
і перевірку знань «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правила улаштування електроустановок». НПАОГІ 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів». НГІАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 58 від 04.03.2019 р. після проходження навчання у ТОВ «ЦТОР» (протокол № 
92 від 20.02.2020р.).

Наказом № 39 від 16.03.2020 р. призначено відповідального за безпечне проведення 
робіт, що виконуються на висоті: майстер виробничої дільниці Івух А.Г.



експлуатацію та справний технічний стан технологічних транспортних засобів: механіка 
Диженко В.П.

Наказом № 41 від 16.03.2020 р. призначено відповідальних за безпечне проведення 
будівельних робіт: начальник дільниці Щ ербіна Д.М.. майстер виробничої дільниці Івух
A.Г.

Наказом № 42 від 16.03.2020 р. призначено відповідальних за безпечну експлуатацію 
посудин що працюють під тиском: начальник дільниці Щ ербіна Д.М.. майстер виробничої 
дільниці Івух А.Г.

Наказом № 43 від 16.03.2020 р. призначено відповідального за безпечне проведення 
вогневих робіт та за пожежний стан: начальник дільниці Щ ербіна Д.М.

Наказом № 44 від 16.03.2020 р. призначено відповідальних за безпечне проведення 
робіт під час ремонту, монтажу, демонтажу та технічного обслуговування машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: майстер виробничої дільниці Івух А.Г.. , 
механік Диженко В.П., електрик Доброгорський О.В.

Наказом № 45 від 16.03.2020 р. призначено відповідального за безпечне проведення 
робіт підіймальними пристроями: начальник дільниці Щ ербіна Д.М.

Наказом № 46 від 16.03.2020 р. призначено відповідального за безпечне проведення 
газонебезпечних робіт: начальник дільниці Щ ербіна Д.М.

(прізвищ е, ім 'я та  по батькові осіб  які відповідаю ть за  д отрим ання вим ог закон одавства  з питань охорони  праці та  пром ислової
безпеки:

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., електрик 
Доброгорський О.В., механік Диженко В.П., начальник дільниці Щербіна Д.М.. майстер 
виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли навчання з Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті НГІАОГІ 0.00-1.15-07 , в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 153/4.20-2020 від 
21.02.2020р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., начальник дільниці 
Щербіна Д.М.. майстер виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли навчання з Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві НГІАОГІ 
45.2-7.02-12 . в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку 
знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. 
Витяг з протоколу № 159/4.20-2020 від 26.02.2020р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., механік Диженко
B.ГІ., начальник дільниці Щ ербіна Д.М.. майстер виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18 , в ГТЗ «Цеіпо професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг та 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 157/4.20-2020 від 21 ,02.2020р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., електрик 
Доброгорський О.В., механік Диженко В.П., начальник дільниці Щ ербіна Д.М., майстер 
виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли навчання з Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями ГІПАОГІ 0.00-1.71-13 , в ПЗ «Центр професійної освіти і 
навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 165/4.20-2020 від 
04.03.2020р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., електрик 
Доброгорський О.В., механік Дижекко В.П.. начальник дільниці Щербіна Д.М., майстер 
виробничої дільниці Івух А.Г. шхпішлл навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки, у ТОВ «ЦТОР» (протокол N>03 від 20.02.2020р.)



Директор Ніжейко С.І., інженер з охорони праці Маленко Н.В.. механік Диженко 
В.П.. начальник дільниці Щ ербіна Д.М.. майстер виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли 
навчання з Правил охорони праці на автомобільному транспорті 1II1АОІ1 0.00-1.62-12 . в 
ГІЗ «Центр професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з 
протоколу № 153/4.20-2019 від 24.05.2019р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В.. механік Диженко 
В.П.. начальник дільниці Щ ербіна Д.М., майстер виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли 
навчання з Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОІ1 0.00-1.80-18. в 113 «Центр 
професійної і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці v Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 155/4.20-2020 
від 21.02.2020р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., механік Диженко 
В.П.. начальник дільниці Щербіна Д.М.. майстер виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли 
навчання з Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концентратів НПАОГ1 0.00-1.82-18. та перевірку знань 
проведену комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, у TQB 
«UTOP» (протокол № 95 від 27.02.2020р.)

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В.. механік Диженко 
В.П.. начальник дільниці Щербіна Д.М.. майстер виробничої дільниці Івух А.Г. пройшли 
навчання з Правил охорони праці у коксохімічному виробництві НПАОГІ 23.1-1.01-08 . в 
ПЗ «Центр професійної і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 
171/4.20-2020 від 11.03.2020р.

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони пранці Маленко Н.В.. механік Диженко 
В.П... електрик Доброгорський О.В. пройшли перевірку знань загального курсу охорони 
праці комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці v 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. після проходження навчання у 'ГОВ 
«НКН МОНОЛІТ» ( п р о т о к о л  № 12/119 від 26.12.2018р.)

Директор Ніжейко С.І.. інженер з охорони праці Маленко Н.В., механік Диженко
В.П.. начальник дільниці Щербіна Д.М.. пройшли навчання з Типова інструкція з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт ГІПАОГІ 0.00-5.11-85 . в ПЗ «Центр 
професійної освіти і навчання» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 
170/4.20-2020 від 11.03.2020р.

Наказом по підприємству № 1-ОП від 15.02.2019 р. створено службу з охорони праці: 
інженером з охорони праці призначено Маленко II.В., яка в своїй роботі керується 
«Положенням про службу охорони праці TOB «РЕМАВТО-КР» та посадовою інструкі и по  
інженера з охорони гірапі._____________________________________________________ і_______

наявність служби охорони  праці.

На підприємстві розроблені та введені в дію:_______________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ № 3 від 16.03.2020р.):
- Положення про службу охорони праці (наказ № 3 від 16.03.2020р.);
- Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці (наказ № 3 від 16.03.2020.).
- Положення про енергетичну службу (наказ № 3 від 16.03.2020р.);
- Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт 

підвищеної небезпеки (наказ № 3 від 16.03.2020р~);
- Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 3 від 16.03.2020р.).
- Положення про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами 

індивідуального захисту (наказ № 3 від 16.03.2020р.).



праці по професії та видам виконуємих робіт, в тому числі при виконання робіт з 
підвищеною небезпекою, а саме:

- гіри експлуатації посудин що працюють під тиском №13;
- з протипожежної небезпеки №1-ПБ; 

при роботі з ручним інструментом № 14;
- з надання першої медичної допомоги №15;
- загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства №16;
- для електрогазозварника №18;

для електромонтера (чергового) та з ремонту електрообладнання №19;
- при виконанні робіт на висоті №20;
- для слюсаря з ремонту механічного обладнання №21;
- при використанні приставних драбин, стрем’янок та площадок №22;
- при використанні спеціальних захисних засобів при виконанні робіт на висоті 
№23;
- при виконанні робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах та замкнутому просторі №24;
- для муляра-штукатура №25;
- для робітників будівельних професій №27;
- для монтажника с талевих та залізобетонних конструкцій №32;
- для машиніста екскаватора №9;
- для слюсаря з ремонту технологічного устаткування №2;

В TOB «РЕМАВТО-КР» ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з пи тань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці;
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- видачі нарядів;
- реєстрації аварій;
- протоколів перевірки знань ІІБЕЕС. ПТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків на виробництві;
- обліку та зберігання засобів захисту.

Кремльов Олександр Володимирович -  слюсар з ремонту технологічних установок. 
посвідчення № 709-18-05 від 06.07.2018 р. ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;

Власов Ігор Миколайович -  слюсар з ремонту технологічних установок, посвідчення 
№ 707-18-05 від 06.07.2018 р. 113 «Центр професійної освіти і навчання»;

Якубенко Ігор Валентинович -  слюсар з ремонту технологічних установок. 
посвідчення № 702-18-05 від 06.07.2018 р. ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;

Федчук Денис Геннадійович -  слюсар з ремонту технологічних установок, 
посвідчення № 708-18-05 від 06.07.2018 р. ПЗ «Центр професійної освіти і навчання»;

Матвіюк Сергій Вікторович -  монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій, 
посвідчення № 278 від 03.09.2014 р. «ДП «НКК «Кривбасбуд»

Менкель Сергій Володимирович монтажник сталевих та залізобетонних 
конструкцій, посвідчення № 275 від 03.09.2014 р. «Дії «НКК «Кривбасбуд»

Леванідов Віталій Миколайович монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій, 
посвідчення № 277 від 03.09.2014 р. «ДП «НКК «Кривбасбуд»

Старостін Ігор Сергійович монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій. 
посвідчення № 276 від 03.09.2014 р. «ДГІ «НКК «Кривбасбуд»



Падалка Костянтин Павлович -  електромонтер (черговий) та з ремонту
електрообладнання . свідоцтво № 65 від 20.04.2009 p., НКК ПАТ «АрселорМиттал 
Кривий Ріг».

Мітюшкін Олександр Валерійович -  електромонтер (черговий) та з ремонту 
електрообладнання посвідчення № 00254 от 12.07.2019 p., TOB «ЦТОР».

Муль Сергій Володимирович -  електрогазозварник, свідоцтво № 513478 від 
15.06.2000 p., НКК КДГМК «Криворіжсталь», пройшов атестацію в Українському 
атестаційному комітеті зварювальників ТОВ «Експловед» посвідчення № ДН-45 4/11-841.

Ігошин O.A.. пройшов КИП з вивчення будови та експлуатації екскаваторів марок 
ЕО-2621 та отримав посвідчення № 2549. видане ДГІ НКК «Кривбассбуд» 28.09.2018р.

Ігошин O.A., пройшов навчання та отримав посвідчення машиніста-тракториста 
серія ЕВ № 038671. видане Держсільгоспінспекцією Дніпропетровської області 
04.03.2014р.

Матвіюк Сергій Вікторович -  монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій. 
пройшов навчання за фахом верхолаз посвідчення № 001357 від 03.09.2019 р. «IIKL1 
«Моноліт».

Менкель Сергій- Володимирович монтажник сталевих та залізобетонних 
конструкцій, пройшов навчання за фахом верхолаз посвідчення № 001359 від 03.09.2019 р. 
«НКЦ «Моноліт».

Леванідов Віталій Миколайович монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій, 
пройшов навчання за фахом верхолаз посвідчення № 001355 від 03.09.2019 р. «НКЦ 
«Моноліт».

Старостін Ігор Сергійович монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій. 
пройшов навчання за фахом верхолаз посвідчення № 001352 від 03.09.2019 р. «НКЦ 
«Моноліт».

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорони праці» та інструкцій з охорони праці за 
професіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (протоколи з навчання та 
перевірки знань комісією підприємства № 14 від 18.03.2020р., № 15 від 18.03.2020 p., №16 
від 18.03.2020р.. №17 від 19.03.2020 p.). всі працівники підприємства раз на рік проходять 
періодичний медичний огляд у КЗ «Криворізька центральна районна лікарня» м. Кривий 
Ріг

Навчання, перевірка знань, стажування та інструктажі здійснюються відповідно до 
вимог «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці» затвердженого наказом № 3 від 16.03.2020року. Проведення інструктажів та їх 
періодичність регламентуються веденням журналу інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці. При прийомі на роботу проводиться вступний інс труктаж з реєстрацією в 
журналі вступного інструктажу. Затверджені та введені в дію програми проведення 
вступного, первинного, та періодичного інструктажів з охорони праці (наказ №4-011 від 
17.03.2020р.). Затверджені та введені в дію програми стажування (дублювання) робі тників 
на робочому місці (наказ №4-ОП від 17.03.2020р.).________________________________

інструкцій  про проведення навмання та  інструктаж у з питань охорони праці.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування па всі види обладнання. Що 
використовується в роботі.

експлуатац ійної докум ентац ії,

Працівники TOB «РЕМАВТО-КР» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі, згідно «Положення про забезпечення 
працівників спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту» (каски, сигнальні 
жилети, захисні окуляри, костюми х/б, спецвзуття протигази ПШ-1С. запобіжні пояси 
2І1Л-К, навушники EAR DEFENDER ED IC, костюм зварювальника (спілк). краги 
спілкові та інше). На кожного працівника заведена особиста карта видачі 313. Ведеться



Журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту.________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

На підприємстві в наявності нормативно-правова документації:________________
- Закону України «Про охорону праці»;
- Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26.10.2011 «Про затвердження 

Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений 
наказом МОЗ України №246 від 21,05.2007р.

- НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:
- НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 

працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місті;
- 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 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
- НПАОП 0.00-7.11-12 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями;
- НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті:
- НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів;

НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання;

- НПАОП 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека у будівництві;

- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском;

- НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості;
- НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві;
- НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки у коксохімічному виробництві;
- НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування. 

збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів;
Для виконання заявлених робіт v TOB «РЕМАВТО-КР» мається в наявності наступне 

обладнання:
кран стріловий PS -  253, в/п -  25 тон (Договір надання послуг ТО В 

«Автоспецтранс-КР» від 11.03.2020 p.);
інверторний апарат Профі ARC 315 2019 р.в., зав.№ KI 1 10836565; 
резак «Вогник-181», випробування (28.05.2020р.); 
редуктор БАО-5-4ДМ випробування (28.05.2020р.); 
редуктор УРП -4 Д М  випробування (28.05.2020р.);
балони з киснем та пропаном постачаються ТОВ «Дніиропромсінтез» згідно 

Договору № 31 від 03.01.2020 року, балони є власністю ТОВ «Дніпропромсінтез», та 
надаються в оренду відповідно до договору № 31А від 03.01.2020 року. Зберігання балонів 
виконується у спеціально облаштованій рамі у вертикальному положенні з використанням 
башмаків та накрученими ковпаками:

перфоратори та відбійні молотки; 
слюсарний інструмент; 
будівельний інструмент; 
набір інструменту електрика;
трактор ІОМЗ-6АКМ екскаватор ЕО-2621В (Договір надання послуг TOB «ЕТАР» 

від 11.03.2020 року)



комплект ламп ЛБВК-М; 
вентилятор ВСП.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно правові акти з охорони 
праці, регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. На 
підприємстві є кабінет охорони праці оснащений комп'ютерами, програмним 
забезпеченням, навчальними та наочними посібниками з охорони праці.

н орм ати вн о-п равово ї та  м атеріально-технічної бази н авчально м етодичне забезпечення)

Ніжейко С.І.____
(ін іц іали  та прізвищ е)

у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2021 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.".

г о г /  
гЮ.О/ гю у

олопне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

В хід. Мс


