
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «АВТОСПЕЦТРАНС - КР»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50023. Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Залізничників буд. 47В_____________
код ЄДРПОУ 41875763________________________________________________________________ _

місцезнаходження, код згідно з Є Д Р ІІО У

директор Клименко Ігор Олегович. +380672755005. act-kr@,ukг.net_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, помер 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 помер облікової картки платника податків

помер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

50023. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Залізничників буд. 47В. згідно 
договорів підряду___________________________

місце виконання робі т 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,

згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами, згідно постанови КМ У №1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«АВТОСПЕЦТРАНС - КР» страхування не проводиться, тому  щ о  воно  не є об'єктом 
підвищеної небезпеки _________________________________________________________________

сірок дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10.07.2020 року
(дата проведення аудиту)

Я. Клименко Ігор Олегович_______________________________ ___________________ _________•
(прізвище, ім'я га 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:
-Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму високої 
частоти.____________________________ _ _ __________________________________________________

(найменування виду робіт,підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер партії, да та виготовлення, країна походження,



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

робочих місць 5, у тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм З
кількість робочих місць, у тому числі тих, па яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень) - 5. виробничих об’єктів: цех - 1. дільниць - 1. 
структурних підрозділів - 1_________________________________________________________________

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

Інші відомості: Директор TOB «А ВТО С П ЕІITPA1ІС-КР» Клименко 1.0. забезпечує 
функціонування системи управління охороною праці підприємства і пройшов 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 Центрі підготовки і перепідготовки робітничих кадрів №1 
(протокол № 102 від 14.02.2018р.).

Директор Клименко 1.О.. головним інженер Рожков P.M.. інженер з ОГ1 К улємін В.В. 
пройшли навчання Закону України "Про охорону праці", правил пожежної безпеки в 
Україні. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів в Центрі підготовки 
і перепідготовки робітничих кадрів №1 та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області. Протокол № 102 від 14.02.2018р.

Начальник виробництва Огородник В .М.. пройшов навчання законодавчих актів з 
охорони п раці, гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим. 
електробезпеки, пожежної безпеки в TOB «ГІКЦ «Моноліт» м. Кривий Ріг та перевірку 
знань проведене комісією Головного управління Держпраці v Дніпропетровській обласіі. 
Витяг з протоколу № 5/29 від 17.05.2018р.

Директор Клименко 1.О.. головний інженер Рожков P.M.. начальник виробництва 
Огородник В .М.. інженер з ОП Кулємін В.В.. електрогазозварник Лпсснко В.М. (IV група 
з електробезпеки до та вище 1000 В у кожного), пройшли навчання Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. (Н П АРП  40.1-1.21-98) в ДП «НКК 
«Кривбасбуд» та перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Протокол №128 від 24.07.2018р.. наступна перевірка знань 
24.07.2021р.

Головний інженер Рожков P.M.. начальник виробництва Ргородник В .М.. інженер з 
РП  К улємін  В.В., пройшли навчання Правил охорони праці під час роботи з
інструментами та пристроями (НГІАРП 0.00-1.71-13) в TOB «НКЦ «Монодії»_та
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області. Витяг з протоколу № 7/09 від 05.07.2018р.

І оловпий інженер Рожков P.M.. начальник виробництва Огородник В .М.. інженер з 
011 Кулем і 11 В.В., пройшли навчання Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (1ІПАРГ1 0.00-1.15-07) в T P B  «Н КЦ «Моноліт» та перевірку знані) гіроведен\ 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області. Витяг З 
протоколу № 6/42 від 21.06.201 8р.

1 Іаказом від 04.01.2018р. №  4 створено комісію з перевірки знань у робітників 
11 ід п рпємства: Закону України "Про о х о р о н у  праці", правил пожежної безпеки в У країні. 
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, у складі:

Клііменко 1.Р. - директор (голова комісії):
К улємін  В.В. - інженер з P I 1 (член комісії):
Рожков P.M.- головний інженер (член комісії).
Наказом від 04.01.2018р. № 5 створено комісію з перевірки знань у робітників 

підприємства: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (з питань 
електробезпеки). у складі:

Огородник В.М. - начальник виробництва (особа відповідальна за 
електрогосподарство) (голова комісії)

Клименко 1.О. - директор (член комісії):
Кулємін В.В. - інженер з ОП (член комісії).
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Наказом від 1 1.1 1.2019р. №17-1 1 право 'Стверджувати парядп-допускп на проведення
робіт підвищеної небезпеки покладено на головного інженера Рожков О.М.. а право 
видачі покладається на начальника виробництва Огородппка В.М.

Наказом №21 від 16.06.2018р відповідальною особою за справний стан, безпечну 
експлуатацію електрогосподарства, виконання робіт в діючих електроустановках 
призначено начальника виробництва Огородника В.М.

ІJ аказом № 9 від 03.01.2018р відповідальною особою за безпечне виконання робіт на 
висоті. за облік, організацію своєчасного о г л я д у , випробування та зберігання поясів та 
пристосувань, за збереження в технічно-справпому стані інструменту призначено 
начальника виробництва Огородника В .М.
(прізвище, ім'я та по бат ькові осіб які відповідають за дотримання вимог законодавст ва з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наказом по підприємству №  1 від 04.01.2018 р. створено службу з охорони праці; 
інженером з охорони праці призначено Кулєміна В.В... який в своїй роботі керується 
«Положенням про службу охорони праці ТО В «А ВТО С І11:1 [ТРАНС - К Р» та посадовою 
інструкцією інженера з охорони праці.____________________________________________________

наявність служби охорони праці.

На підприємстві розроблені та введені в дію:_________________________________________
- Положення про систему управління охороною праці (наказ №  4 від 04.01.2018р.):
- Положення про службу охорони праці (наказ № 4 від 04.01.2018р.):
: Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 

праці (наказ №  3 від І6.03.2020.).
- Положення про енергетичну службу (наказ № 4 від 04.01.2018р.):
:__Положення про порядок застосування нарядів-допусків на виконання робіт

підвіпценої небезпеки (наказ № 4 від 04.01.2018р.):
- Положення про нарядну та биркову систему (наказ № 4 від 04.01.2018р.).
- Положення про забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами 

індивідуального захисту (наказ № 4 від 04.01.2018р.).
1 Іаказом №  2 від 04.01.2018р. затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 

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

- з протипожежної небезпеки №1-11Б:
- при роботі з ручним і не гру ментом № 14 :
- з надання першої медичної допомоги №15:
- загальні вимоги охорони праці для працівників підприємства №16:
- для електрогазозварника №18:
- для електромонтера (чергового) та з ремон ту електрообладнання №19:
- при виконанні робіт на висоті №20;
- при використанні приставних драбин, стрем'янок та площадок №22;
- при використанні спеціальних захисних засобів при виконанні робіт на висоті
№23;

В 1 'ОВ «АВТОС! ІКПТРАІ1С - КР» ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань 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;
- п рото колі в перевірки знань ПЬЕЕС. ГІТЕЕС;
- реєстрації нещасних випадків па виробництві:
- обліку та зберігання засобів захисту.

Магвіюк Сергій Вікторович - монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій. 
посвідчення № 278 від 03.09.2014 р. «ДП «Н КК «Кривбасбуд»



Менкель Сергій Володимирович монтажник сталевих та залізобетонних 
коне і-рукцій. посвідчення № 275 від 03.09.2014 р. «Д11 «Н КК «Кривбасбуд»

Леваиідов Віталій Миколайович монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій.

Старостін Ігор Сергійович монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій, 
посвідчення №  276 від 03.09.2014 р. «ДП «1 IKK «Кривбасбуд»

І Іадалка Костянтин Павлович - електромонтер (черговий) та з ремонту 
електрообладнання . свідоцтво № 65 від 20.04.2009 p.. НКК Г1АТ «АрселорМиттал 
Кривий Ріг».

Мітюінкіп Олександр Валерійовнч - електромонтер (черговий) та з ремонту 
електрообладнання посвідчення № 00254 от 12.07.2019 p.. ТОВ «ЦТОР».

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно загального курсу «Охорони праці» та інструкцій з охорони праці за 
іірофесіями та видами робіт в обсязі виконуваних робіт (протоколи з навчання та 
перевірки знань комісією підприємства № 25 від 30.06.2020р.. № 26 від 30.06.2020 p.). всі
11 рац івникі і підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КЗ 
« Кри ворізька центральна-райої і па лікарня» м. К ривий 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 № 4 від 04.01.2018рок\\ Проведення інструктажів та їх 
періодичність регламентуються веденням журналу інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці. При прийомі на роботу проводиться вступний інструктаж з реєстрацією в 
журналі в с т у п н о г о  і і істру ктажу. Затверджен і та введені в дію п рограм н 11 роведсн ня 
вступного, первинного, та періодичного інструктажів з охорони праці (наказ №4 від 
04.01.2018р.). Затверджені та введені вдію програми стажування (дублювання) робітників 
ііа робочому місці (наказ №4 від 04.01.2018р.).______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

] la підприємстві__в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт.
керівництво з експлуатації, інструкції з користування па всі види обладнання. Що 
використовується в роботі, (випрямляч дуговий зварювальний ВДИ-280 "ІІрофі". пояси 
монтажні 11IJ1-K2 та іпш.)

експлуатаційної документації.
Працівники ТО Ї] «АВТОСПЕЦ ГРАІІС - КР» забезпечені спецодягом та засобами 

індії і идуального захисту в п о в н о м у  обсязі, згідно «Положення про забезпечення 
працівників спецодягом та іншими засобами індпвід\ального захисту» (каски, сигнальні 
жиле ті і. захисні окуляри, костюми х/б. снсцвзуття. запобіжні і юясп _ 1Г1Л-К2. навм нники
нротпшумпі. костюм зварювальника (снілк). 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 «1 Іро охорону праці»:
- 1 Іосганова Кабінету Міністрів України №  1107 від 26.10.2011 «Про затвердження

I Іорядку видачі дозволів на виконання робіт підвпіііеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання п і д в и ще 11 ої н ебез пеки;

- Порядок проведення медичних оглядів робітників певних категорій, затверджений
II ака' н>\. \1 ( )3 У країни №246 ві/1 21,05.2007р.

: і  U І А Р І 1 0.00-8.24-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
- 111ІА011 0.00-4.,15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці:
- 1 Ш А Р  11 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:



- 1111АОГ ]_ 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці:
- і 111 ЛОЇ 1 40. і  -1.21-98 Правила безпечної екснл \ ата ц і ї е л с ктро уста н о в о к с гі о ж 11 ва ч і в:
- НГІАОП 0.00-7.11-12 Правила охорони праці піл час роботи з інструментом та 

пристроями:
: і ІП А О І1 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
-J 111А011 0.00-1.62-12 1 Іравнла охорони праці па автомобільному транспорті:
- 1 ІПАОІ і 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувач і в:
- НІ І АОГ 1___0.00-1.80-18___ Правила охорої і и праці під час___експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання:
- 1 ІПАОІ 1 45.2-7.02-12 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 

безпека у  будівництві:
- НГІАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання що 

1!ращоє під тиском;
- НПАОI I 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості:
- НГІАОП 27.5-1.46-14 Правила охороии праці у  ливарному виробництві:
- І ІПАОІ 1 23.1-1.01-08 Правила безпеки у к о к с о х і м і ч н о м у  виробницт ві;

НГІАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування. 
збагачення корисних копалпп і огрудкуванпя руд та концентрат ів:

I [: і я виконання заявлених робіт у TOB «А ВТОС1ІЕЦТРАНС - KP» мається в ная вності 
наступне обладнання:

інвергорний апарат 11 pocbi ARC 315 2019 р.в.. зав.№ КІ 1 10836565; 
резак «Вогник-181». випробування (28.05.2020р.): 
редуктор БАО-5-4ДМ вііпробуваиня (28.05.2020р.); 
редуктор УРГІ -4ДМ випробування (28.05.2020р.):
балони з киснем та пропаном постачаються 'ГОВ «Дніпропромсінтез» згідно 

Договору № 32 від 03.01.2020 року, балони є власністю ТОВ «Днінропромсінтез». та 
надаються в оренду відповідно до договору №32 А від 03.01.2020 року. Зберігання балонів 
в и ко і іується у спеціально облаштованій рамі у верт икальному положенні з використанії ям 
баї і г\ іаківта накрученими кові іаками:

перфоратори та відбійні молотки: 
і іабі р і н стру м е н ту ел е к гр 11 ка;

II а 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 га наглядними посібниками. С необхідні нормативно правові акти з охорони 
праці, penлярпо оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. На 
і іідпрпємстві є. кабінет охорони праці оснащений комп'ютерами, програмним 
?лбе .печеніїям, ііавчальннми та наочними посібниками з охорони праці.

нормапп'.ио-пракоїшї іа матеріалі.ііо-техіїічної Гнои нанчалыю методичне забезпечення)

Клименко І.О.
(ініціали та прізвище)

Декларація іареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держи раці 20а^Я~>. №

Примітки: І. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 
метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 

рати^бвлпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
д о л ь к и .

занійний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
АТіЩЦї^уікі через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили 

мювідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті ".


