
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вим огам  

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою 
відповідальністю___________________________ «Компанія_____________ Тотус»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49026 Дніпропетровська обл.. м.Дніпро. вул..Решетилівська буд.8. код згідно з
ЄАРПОУ_______ 40021487 директор Кривошея Максим Сергійович
(067)329-50-00______________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_________________ e-mail: totuc@i.ua________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

________на території Дніпропетровської області______________________
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інф орм ація  про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми о со б а м и  стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інф орм ація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

_______________ 10.01.2020р._________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я Кривошея Максим Сергійович________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприємця)

цією д екларац ією  підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вим огам  законодавства з питань охорони праці та 
пром ислово ї безпеки під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та /а б о  експлуатації (застосування) таких м аш ин, 
механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки:

Роботи ,т о  виконуються на висоті понад 1,3 метра______________________
(найменування виду робіт

mailto:totuc@i.ua


підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Вантажопідіймальні крани, а сам е -  тельфер електричний
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

зав.№ 1541 , рік виготовлення-! 962 , країна походження -СРСР
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць-7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

виникнення травм- 1._________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Офісне та виробниче приміщення орендовані.(договір оренди №26 від 
25.02.2020p з юридичною особою ТОВ «Автогарант» (Дніпропетровська обл.. 
м.Дніпро. вул..Решетилівська буд.8 .(договір оренди №1 від 02.01.2020р з 
юридичною особою ПВНП «Алтей» ) Дніпропетровська обл..м.Аніпро. вул.. 
Коруни 16_________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Аиректор-Кривошея Максим Сергійович, комірник 
Науменко Олег Сергійович, вантажник Мірошніченко Олексій Вікторович 
пройшли навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «АНІПРОБУА» .Відповідальна 
особа за безпечне виконання робіт та експлуатацію -  директор Кривошея 
Максим Сергійович.____________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №082016 від 12.08.2016р. по підприємству створена служба з 
охорони праці.ФункцГії служби з охорони праці покладені на директора 
Кривошею Максима Сергійовича наказ №082016 від 12.08.2016р. На 
підприємстві наказом №092017 від 01.09.2017p створена комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці: Голова комісії директор Кривошея М.С. члени 
комісії- Науменко О.С. Голова комісіі та члени пройшли навчання з
перевірки знань з питань ОП в ТОВ «Учбовий комбінат «АНІПРОБУА»_____
Також на підприємстві розроблені :_____________________________________

-Положення про службу охорони праці (наказ №082016 від 
12.08.201 6 р )

-Положення про комісію з питань охорони праці (наказ№092017 від
01.09.2017p)______________________________________________________ '

-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань 
робітників з питань охорони праці (наказ №092017 від
01.09.2017p)____________________

-Положення про порядок проведення інструктажів та навчання з питань
охорони праці (наказ №092017 від 27.09.2017р.)___________________________

-Перелік інструкцій з охорони праці (наказ №092017 від 27.09.2017р) , в 
тому числі №24 Інструкція з охорони праці при виконання вантажно-
розвантажувальних робіт._______________________________________________

-Перелік журналів з охорони праці які ведуться на підприємстві:__________



-Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці,Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці,Журнал обліку видачі 
інструкцій з охорони праці,Журнал обліку та перевірки електроінструменту, 
Журнал огляду стелажів для зберігання сировини,Журнал реєстрації 
інструктажів з питань пожежної безпеки._________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

Працівники підприємства, які експлуатують вантажопідіймальні крани , а
саме тельфер електричний:___________________________________________

Мірошніченко О.В пройшов навчання в TQB «Учбовий комбінат «АНІПРОБУА» 
за проф есією  стропальник 3 розряду ,та допущений до експлуатації 
вантажопідіймальних кранів ,посвідчення №18924 про право виконання робіт
з підвищеною небезпекою, протокол №1500 від 12.12.2019р._______________

Мірошніченко О.В пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «АНІПРОБУА» 
за проф есією  машиніст крану (кранівник) 4 розряду ,та допущений до 
експлуатації вантажопідіймальних кранів ,посвідчення N218938 про право 
виконання робіт з підвищеною небезпекою, протокол №1521 від
17.12.2019р.____________________________________________________________
Працівники підприємства забезпечені спецодягом,спецвзуттям і засобами 
індивідуального захисту,згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів 
індивідуального захисту(каски,сигнальні жилети,захисні окуляри,запобіжні 
пояси та інше),у відповідності до чинних нормативних актів.На кожного 
працівника заведена особиста карта видачі 313. Ведеться Журнал видачі і 
повернення спецодягу,спецвзуття та інших засобів індивідуального 
захисту.____________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці.Підприємство забезпечене 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними

нормативно-правової ті

посібниками. Є необхідні уормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються з£ҐХопомогою Інтернету та друкованих видань.

льно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Кривошея М.С
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку с у б ’єктів 
господарювання у територіальному органі Д ерж праці

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.




