Центр надання адміністративних послуг
м. Дніпра

і

ДЕКЛАРАЦІЯ
£ ґг
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОНДО-ІНВЕСТ»__________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг,__________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер

проспект Героїв-підпільників (Дзержинського), буд. 38 оф. 25,___________________
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

код ЄДРПОУ 37064688______________________________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної

Директор Рай Юрій Павлович_______________________________________________
небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

тел./факс 404-81-74, моб. тел 067-543-68-28, t-invest(a)email.ua___________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________ Дніпропетровська область_________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
_________________________ Договір не укладався_________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я,

Ран Юрій Павлович__________________________________________________
(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: Технологічного транспортного
засобу екскаватор гусеничний Hitachi ZX280LC-3,_________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка

ідентииікаційний номер № HCMBFK00E00031749,________________________________
(за наявності), номер партії дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

2008 року випуску, країна виробник Нідерланди, номерний знак Т08187АЕ,___________
отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

свідотство про реєстраиію АЕ005690 від 08.02.2018 видане Головним управлінням
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Держпраиі у Дніпропетровській області.
Кількість робочих місиь - 5 особи, г тому числі тих, на яких існує можливість
виникнення травм - 2 особи.
Інші відомості: директор Рай Юрій Павлович - пройшов навчання в ТОВ «НКЦ
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства

«Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку знань проведену комісією Головного
з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення

управління Держпраиі у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони
навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки,________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

пожежної безпеки (протокол знань №8/48 від 16.08.2017).______________________
Головний механік Жулаєв Олександр Вікторович пройшов навчання
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці надання першої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та

перевірену знань проведену комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області
(протокол №7/11 від 06.07.2016 ). Наказом по
підприємству №10 від 19.01.2018 головний механік Жулаєв О.В. призначений
відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань охорони праиі
та промислової безпеки. Наказом по підприємству №11 від 19.01.2018 головний
механік Жулаєв О.В. відповідальною особою за технічний стан та безпечну
експлуатаиію екскаваторів.
Наказом по підприємству № 14 від 22.03.2016 створено службу охорони прані,
функиії якої виконує інженер з охорони праиі Ігнатов Руслан Олександрович пройшов
навчання законодавчих актів з охорони праиі, гігієни праиі, надання першої допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку
знань проведену комісією Головного управління Держпраиі У Дніпропетровській
області (протокол №2/43 від 08,02.2018 ).
Наказом по підприємству від 21.08.2017 №25 введено в дію інструкиії з охорони
праиі за професіями та видами робіт в кількості 21 інструкція та програми навчання
з питань охорони праці, в тому числі: «Інструкція з охорони праиі. Загальні вимоги
безпеки для працівників підприємства» ОТ.01.01.17; «Інструкція з охорони праці для
машиніста екскаватора» ОТ.ОІ.06.17, Навчання та інструктажі з питань охорони
праиі проводяться відповідно до вимог «Типового положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з питань охорони праиі». Працівники які виконують
роботи підвищеної небезпеки проходять навчання та перевірку знань з питань
охорони праці, що підтверджується протоколами №7, 8, 9 від 11.12.2017.
Машиніст екскаватора Діпський Віталій Анатолійович має посвідчення за
професією серія АБ №056456 видане 13.05.2005 Криворізькою інспекцією
Держтехнагляду,
Машиніст екскаватора Криворука Анатолій Леонтійович має посвідчення за
професією серія ЕВ №016804 видане 09.04.2013 ДІСГ в Сумській області та
свідотство про підвищення робітничої кваліфікації серія СВ № 656460 видане
09.04.2013 Державним професійно-технічним навчальним закладом «Лебединське
вище професійне училище лісового господарства».
Навчання та інструктажі з питань охорони праиі проводяться відповідно до
вимог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з
питань охорони праиі». Наказом по підприємству №115 від 29.06.2016 створена
комісія з перевірки знань з питань з охорони праиі. Комісія діє в наступному складі:
голова комісії - директор Рай Ю.П., інженер з охорони праці Ігнатов Р.О., головний
механік Жулаєв О.В.
На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на
екскаватор (Технічний паспорт, інструкція з експлуатації). Екскаватор знаходиться
у технічно справному стані та проходить щорічні технічні огляди та технічне
обслуговування згідно документів з експлуатації завода-виробника.
Працівники забезпечені засобами спеціального захисту згідно «Норм
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам, зайнятим у будівельному виробництві».
На підприємстві є в наявності куток з Охорони праці забезпечений: наглядною
агітацією, підручниками, посібниками, плакатами, оргтехнікою, розроблені
навчально-методичні плані програми навчання перевірки знань та підготовки іспитів.
Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони
праиі:
Закон України «Про охорону праці»;
Постанові Кабінет Міністрів України JVs 1107 від 26.10.2011 «Про
затвердження порядку видачі дозволів на виконання робі підвищеної небезпеки

та на експлуатацію (застосування) машин механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки;
Порядок проведення медичних о глядів робітників певних категорій,
затверджений
наказом МОЗ України №246 від 21.05.2007р.;
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
НПАОП 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАОП 0.00-4.26-96 Положення про порядок забезпечення працівників,
спеціальним
одягом, 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 низань охорони праці
підприємства;
НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві.
Нормативно-правова база оновлюється через Інтернет та періодичні видання.

Ю.П. Рай
(ініціали та прізвище)

22 березня 2018 р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі
Держгіраці
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Примітки:
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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.".

