
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою 
відповідальністю «АКІМ»___________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.. Старокозацька,40 
ЄДРПОУ 24612305_________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Рудницький Вячеслав Олександрович, (067) 565 03 05__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

є - і г ю і і : office@rezervuar.com.ua__________________________________________
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 номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України___________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
03.01.2020р.________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Рудницький Вячеслав Олександрович____________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Вантажопідіймальні крани____________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

Кран на спеціальному шасі КС -  5473Б, тип КШ - на спец.шасі автомобільного 
типа, стріловий, самохідний__________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

заводський номер 94, рік виготовлення1993, Україна________________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

mailto:office@rezervuar.com.ua


кількість робочих місць - 8, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -2,__________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1 адміністративна будівля, виробничі об’єкти згідно договорів підряду
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор - Рудницький В.О. пройшов навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» з курсу 
охорони праці, електробезпеки (посвідчення №12580 від15.11.2019р., пожежної 
безпеки (протокол №068 від12.03.2020р. ), НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (протокол № 029, від12.03.2020р.), НПАОП 
0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском (протокол№026, від 05.03.2020р.), НПАОП 0.00-1.75-15 
Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
(протокол№071, від 25.01.2020р.), перевірка знань комісією Головного
управління Держпраці у Дніпропетровській області._________________________
Відповідальною особою по надзору за підіймальними спорудами призначена: 
директор ТОВ «АКІМ» Рудницький Вячеслав Олександрович, Наказом по 
підприємству № 278, від 01.08.2014 р.. Відповідальною особою за справний стан 
вантажопідіймальних кранів призначена: директор ТОВ «АКІМ» Рудницький 
Вячеслав Олександрович, Наказом по підприємству № 279, від 01.08.2014 р.. 
Відповідальними особами, за безпечне виробництво робіт по переміщенню 
вантажів кранами призначені: виконавець робіт ТОВ «АКІМ» Підрушняк Вадим 
Володимирович, наказ по підприємству ТОВ «АКІМ» № 2 , від 02.01.2020 р., та 
майстер ТОВ «АКІМ» Флерко Сергій Ігорович, наказ по підприємству № 3, від 
02.01.2020 р..

Машиніст крана автомобільного ТОВ «АКІМ» Пухтай Валерій Григорович 
пройшов перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
НПАОП 0.00-1.80-18 (посвідчення № 469, протокол №037-1, від10.03.20р.)
Машиніст крана автомобільного ТОВ «АКІМ» Гаврін Станіслав Володимирович 
пройшов перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
НПАОП 0.00-1.80-18(посвідчення № 1319, від10.03.20р.)
Стропальники, які обслуговують кран пройшли перевірку знань Правил 

охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18:
Костянець Віктор Борисович(посвідчення № 0704, протокол №084, від
12.08.2020р.).__________________________________________________________________
Костянець Олександр Борисович (посвідчення № 0705, протокол№084, від
12.08.2020р.).__________________________________________________________________
ПавліковськийРоманВолодимирович(посвідчення№0706,протокол№084, від
08.2020р.)._______________________________________________________________
4.Лобазніков Максим Анатолійович(посвідчення № 0707, протокол№084,від
12.08.2020р.)___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки
Згідно закону України «Про охорону праці» наказом №2 від 02.01.2002р. 
створена служба з охорони праці, та призначена відповідальна особа з питань 
охорони праці -  інженер з охорони праці Ващук Тетяна Валеріївна. Введене в 
дію «Положення про службу охорони праці». «Положення про інструктаж та 
перевірку знань робітників з питань охорони праці» та затверджені інструкції з 
охорони праці, наказ № 133, від 14.11.2019р. На підприємстві створена постійно
діюча комісія з питань охорони праці, наказ №5, від 02.01.2020р.



Дозвіл №1525.16.12 на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 
.підвищеної небезпеки, виданий Головним управлінням Аержпраиі у 
Дніпропетровській області, Дозвіл діє з 25.11.2016р. до 24.11.2021 p..
Д о зв іл  №1526.1 6.12 на експлуатацію машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, виданий Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області, Дозвіл діє з 25.11.201 бо. до 25.11.2021 р._____________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
праці,
Працівники TOB «АКІМ» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі. Пояси зопобіжні, каски, використовують за 
призначенням, зберігають у технічно ісправному стані та проводять їх технічне 
обслуговування, ремонт, експлуатаційні випробування (Протокол № 299, від 
12.08.2020р. пояс лямковий комбінований ПЗЛК-М до нього „строп ланцюговий 
СЛ), відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника

експлуатаційної документації засобів індивідуального захисту,
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені текстові білети по 
професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що 
регулярно оновлюються за д о рю ^ло го ю  інтернету та друкованих видань._______
Нормативна та матеріальне 
законодавства з пите
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+на база ТОВ «АКІМ» відповідає вимогам 
^праці та промислової безпеки.

£хнічної бази навчально-методичного забезпечення)

Рудницький В.О.
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку 
господарювання у територіальному органі Держпраці

££ 2020 р.

суб’єктів

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.".
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