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1 1 ЛИП 2019
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АВТОКОМПЛЕКС-КР"
(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

50027.Дніпропетровська обл..м.Кривий Ріг.вул.Ярослава Мудрого.буд.ЗІ.корпус Б,оф.212
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 39968722. директор - ДИКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. 097 564 37 44, e-mail: atcl25v@,gmail.com
н о м е р телефону, ад реса електронної пошти;
для фізичної о соб и — підприємця; прізвище, ім ’я та по батькові, серія і ном ер паспорта,
ким і коли виданий, м ісц е проживання, реєстраційний ном ер облікової картки платника
податків, н о м е р телефону, телеф аксу, а д р е с а електронної пошти;

на території Дніпропетровської області_______________________________________
м іс ц е виконання робіт підвищеної небезпеки та/аб о експлуатоцГі (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
ві типові дальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів
№1788 від 16.08.2002р. на ТОВ “АВТОКОМПЛЕКС-КР” страхування не
проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки.
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, ном ер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Не проводився
(дата проведення аудиту)

Я.

ДИКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ .

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної о с о б и — підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов
пряці 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:

- технологічні транспортні засоби, а саме:
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки то/аб о м аш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки,

Екскаватор-навантажувач, марка____ JCB ЗСХ.
номерний знак Т08795АЕ, інвентарний номер 00252.

2000

рік

випуску,

тип або м а р к а (за наявності), н о м е р партії, дато виготовлення, країна походження.

Заводський номер SLP3CXTS4E0485514. двигун V047645F. свідоцтво про реєстрацію
АЕ№006659 від 16.11.2018р.. видано Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області.

які виконуються та /а б о експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

6 (шість), у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм-2 (два)._____________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Кількість будівель і споруд: 1 адміністративна споруда: виробничих об’єктів:
будівель і спо руд (приміщень), виробничих о б ’єктів(иехів, дільниць, структурних підрозділів)

1 виробнича база та об’єкти замовника.
Інші відомості:
Наказом № 8-ОП від 20.03.2019р. на підприємстві створена
комісія з (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
перевірки знань з питань охорони праці у складі: голови комісії- директора Дикого
зо дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки:

O.Q.. членів комісії - механіка Оганесяна М.М.. бухгалтера Буряк О.С.
На підприємстві створено службу з охорони праці та призначено відповідальних:
наявністю служби охорони праці

-наказом № 1-0П «Про створення системи управління охороною праці (СУОП)»
функції служби охорони праці покладено на директора підприємства Дикого Олега
Олександровича:
-наказом № 2-0П «Про відповідального за пожежну безпеку на підприємстві»
призначено
відповідальним
директора
підприємства
Дикого
Олега
Олександровича:
-наказом № 3-0П «Про призначення особи відповідальної за організацію робіт з
охорони праці» призначено директора Дикого Олега Олександровича:
-наказом № 4-0П «Про призначення відповідального за експлуатацію транспортних
засобів» відповідальним призначено механіка з ремонту транспорту Оганесяна
Мкртич Мартиросовича).
- Директор Дикий 0 .0 .. механік Оганесян М.М.. бухгалтер Буряк О.С. пройшли
навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ПП “КРІОЛ” м. Кривий
Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області. Протокол № 448/4.11-18 від 27.11.2018р.
- Директор Дикий 0 .0 .. механік Оганесян М.М.. бухгалтер Буряк О.С.(IV група з
електробезпеки до 1000 В і вище у кожного), машиніст екскаватора Фурс І.А. (II
група з електробезпеки до 1000 В) пройшли навчання Правил безпечної

експлуатації електроустановок споживачів ШПАОП 40.1-1.21-98) в ІШ “КРІОЛ” м.
Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 446/4.11-18 від 27.11.2018р.
- Директор Дикий Q.Q., механік Оганесян М.М.. бухгалтер Буряк О.С. пройшли
навчання Правил охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями
(НПАОП 0.00-1.71-13) в 1111 “КРІОЛ” м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол
№ 450/4.11-18 від 27.1 1.2018 р .
- Директор Дикий О..О., механік Оганесян М.М., бухгалтер Буряк О.С. пройшли
навчання Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.6212) в ПП “КРІОЛ” м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 481/4.11-18 від
11.12.2018р.
- Директор Дикий О.О., механік Оганесян М.М., бухгалтер Буряк О.С. пройшли
навчання Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і вілповілного обладнання в 1111 “КРІОЛ” м. Кривий Ріг та
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області. Протокол № 454/4.11-18 від 27.11.2018р.
-Протокол №1 від 25.03.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
охорони праці ТОВ "АВТОКОМПЛЕКС-КР” шодо перевірки знань пожежнотехнічного мінімуму у наступних працівників : машиніст екскаватора Котар Леонід
Анатолійович.
-Протокол №2
охорони праці
охорони праці
засобів, а саме:

від 24.03.2019 р. засідання комісії по перевірці знань з питань
ТОВ "АВТОКОМПЛЕКС-КР" шодо перевірки знань інструкцій з
при виконанні робіт за допомогою технологічних транспортних
машиніст екскаватора Котар Леонід Анатолійович.

-Свідоцтво машиніста екскаватора №049719 Котар Леоніда Анатолійовича видане
27.07.2017р.
Головне
державне
управління
«Держспоживслужба
в
Дніпропетровській області», шо він пройшов навчання та здобув професію.
На підприємстві проведено атестацію робочих місць з залученням ДУ «Інститут
медицини праці імені Ю.І.КУНДІСВА НАМНУ» Санітарна лабораторія м.Київ.
проведено відповідні заміри і дослідження робочих місць. В наявності протоколи:
-Протокол №1/21.03.2019 проведення досліджень вібрації:
-Протокол № 1/21.03.2019 проведення досліджень метеорологічних факторів;
-Протокол № 1/21.03.2019 проведення досліджень шумового навантаження та
інфразвуку:
-Протокол № 1/21.03.2019 проведення досліджень важкості та напруженості праці:
-Протокол №2/21.03.2019 проведення досліджень вібрації:
-Протокол № 2/21.03.2019 проведення досліджень метеорологічних факторів:
-Протокол № 2/21.03.2019 проведення досліджень шумового навантаження та
інфразвуку:

-Протокол № 2/21.03.2019 проведення досліджень важкості та напруженості праці.
Експлуатаційна документація на обладнання: на підприємстві в наявності
екс плуата цій но ї д оку м е нта ції,

паспорти та інструкції з експлуатації на все обладнання, яке використовується.
В наявності керівництво з експлуатації та технічний паспорт на екскаваторнавантажувач. Технічний огляд проводиться силами підприємства. ТО було
проведено 20.11.2018 p.. дата наступного ТО - 19.11.2019 р.
Працівники ТОВ "АВТОКОМПЛЕКС-КР" забезпечені спецодягом та засобами
засобів індивідуального захисту,

Індивідуального захисту в повному обсязі:
- каски захисні:
- захисні рукавиці:
- спецодяг:
- спецвзуття.
Видача 313 та спецодягу проводиться постійно. В наявності особові картки та
загальні відомості обліку видачі 313 та спеціального одягу:
-особова картка видачі 313 та спецодягу від 25.09.2018 р. на Котар Л.А.-машиніста
екскаватора:
-особова картка видачі 313 та спецодягу від 30.09.2018 р.на Ясинкова Г.І.-токаря:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 30.09.2018 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 29.10.2018 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 28.11.2018 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 25.12.2018 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 20.01.2019 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 22.02.2019 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 25.03.2019 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 25.04.2019 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 24.05.2019 p.:
-загальна відомість обліку видачі 313 та спецодягу працівникам від 25.06.2019 р.

В наявності накази з охорони праці:
-Наказ №5-0П «Про закріплення транспортних засобів за водіями та машиністами
екскаваторів»:
-Наказ № 6-0П «Про видачу засобів індивідуального захисту та спецодягу»:
-Наказ № 7-ОП «Про затвердження та введення в дію інструкцій з охорони праці та
пожежної безпеки»:
-Наказ № 8-ОП «Про проведення атестації робочих місць»:
-Наказ № 9-ОП «Про результати атестації робочих місць»:
-Наказ № 10-ОП «Про проведення навчання неелектротехнічного персоналу на І
групу з електробезпеки.
Розроблено, затверджено та введено в дію Положення про систему управління
Інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

охороною праці (Наказ № 7-ОП від 20.02.2019 p.).

Розроблені ІНСТРУКЦІЇ з охорони праці для працівників підприємства, які
затверджені та введені в дію наказом № 7-ОП від 20.02.2019р.:
-Інструкція № ОП-05 машиніста екскаватора:
-Інструкція № ОП-06 токаря:
-Інструкція № ОП-07 слюсаря з ремонту автомобілів:
-Інструкція № ОП-08 водія автотранспортних засобів (вантажний).
На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації ВСТУПНИХ інструктажів з питань охорони праці:
- реєстрації вступних інструктажів з питань пожежної безпеки:
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки на робочому місці:
- реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки:
- реєстрації наказів з охорони праці та пожежної безпеки:
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки:
- видачі нарядів:
- реєстрації перевірок:
- обліку вогнегасників:
- реєстрації нещасних випадків на підприємстві:
- реєстрації протоколів навчання працівників підприємства:
- реєстрації нещасних випадків на виробництві:
- обліку та зберігання засобів захисту.
Всі працівники 1 раз на рік проходять медичний огляд в КЗ «Криворізька
міська лікарня № 1».
Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності
до вимог Типового положення “П ро порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці”.

На підприємстві є в наявності куток Охорони праці, який забезпечений
інструкціями з охорони нраці та пожежної безпеки, брошурами з охорони праці та
пожежної безпеки, розроблені навчально-методичні плани, програми підготовки
іспитів.

Наявність нормативно-правової документації:
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

-

-

Закон України “Про охорону праці”:
Постанови Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011р. “Про
затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки”(постанова Кабінету Міністрів України №1107 від
26.10.2011р. із змінами, внесеними згідно з постановою КМУ №927 від
10.10.2012р.):
Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій,
затверджений наказом MQ3 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 0.00-4.26-96 Положення про
порядок забезпечення працівників
спеціальним спецодягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту:
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці:
НПАОП 0.00-4.09-93 Типове положення про комісію з питань охорони праці
підприємства:
НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці:
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів:
НПАОП 0.00-1.30-01 Правила охорони праці під час роботи з інструментами та
пристроями:
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів,
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання:
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.

Аикий 0 .0 .
(підпис)

(ініціали та прізвище)

«02» липня 2019 р.
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 підвищ еної 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.” .

З ЛИП 2019

