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ДЕКЛАРАЦІЯ
Bl,ідповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «СК МАГНАТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50006, Дніпропетровська обл. м.Кривий Ріг, вул. Стеклова. буд.З. код ЄДРПОУ 37065126
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Директор Руденко Дмитро Валерійович.тел. ( 067) 563-51-32,e-mail: sk.magnat2010@igmail.com
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;

згідно з укладеними договорами на території Дніпропетровської області
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 - відсутнє__________________
(найменування страхової компанії,
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я, Руденко Дмитро Валерійович___________________________________
(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 експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: технологічні транспортні засоби, а
саме: бульдозер ДЗ-110 на базі трактора модель Т-130, 1981 р.в., СРСР, державний номерний знак
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або

Т07799АЕ, зареєстрований Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області________
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

22.05.2017р.______________________________________________ ____________________________________
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

кількість робочих місць : 5, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм: 1___________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

договір оренди офіса № 10/04-0 від «10» квітня 2018р і договір оренди бази №10\04-б від «10»
квітня 2018 р.__________ _________________________________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Руденко Дмитро Валерійович, інженер з охорони праці Гриценко
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Володимир Володимирович, майстер Стрелець Антон Олегович пройшли навчання з охорони праці.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в ТОВ «НКЦ
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

«Моноліт» та перевірку знаньв комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

(протокол від 25.04.2018 №4/93-1). На підприємстві створена коміссія з перевірки знань охорони
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

праці (наказ від 26.04.2018 №2) в складі: директора - Руденко Дмитра Валерійовича, інженера з_____
охорони праці Гриценко Володимира Володимировича, майстра Стрелець Антона Олеговича.______
Члени комісії з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання та перевірку знань з_____
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної_____
безпеки в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол від 25.04.2018р. № 4/93-1): НПАОП 0.00-1.62-12_______
«Правила охорони праці на автомобільному транспорті» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань
в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 25.04.2018 №
4/99). На підприємстві призначена відповідальна особа за безпечну експлуатацію_________________
технологічного транспортного засобу - майстер Стрелець Антон Олегович (наказ від 25.04.2018 №4).
Наказом по підприємству від 26.04.2018 № 1 створено службу з охорони праці в особі інженера з
охорони праці Гриценко Володимира Володимировича.__________________________________________
Робітники підприємства пройшли навчання, перевірку знань з питань охорони праці
пройшли________навчання та перевірку знань з охорони праці, гігієни праці, надання першої
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №1 від 07.05.2018р .). НПАОП
0.00-1,62-12 «Правила
охорони праці на автомобільному транспорті» (протокол №2 від

10.05.2018р .).
Працівник підприємства Продай В.В. має посвідчення тракториста-машиніста ДС 049452.
Розроблені та введені в дію наказом по підприємству від 26.04.2018 № 5 інструкція з охорони праці
для машиніста бульдозера. На підприємстві в наявності необхідна документація на обладнання, в
тому числі та, що використовується при експлуатації машин, механізмів, устатковання пі лвитттенної
небезпеки (інструкція з охорони праці №3 з надання першої домедичної допомоги потерпілим при
нещасних випадків, інструкція з охорони праці №5 для машиніста бульдозера, робоча інструкція
машиніста бульдозера). Працівники TOB «СК МАГНАТ» забезпечені спецодягом та засобами______
індивідуального захисту в повному обсязі. Технологічні транспортні засоби щорічно проходять
державний технічний огляд в ДП «Криворізький ЕТЦ» (Акт державного технічного огляду_________
технологічних транспортних засобів від 14.12.2017)._____________________________________________
Підприємство забезпечено нормативною документацією з охорони праці: Закон України «З охорони
праці». Кодекс цивільного захисту України. Закон України «Про об'єкти підвищенної небезпеки»,
НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті». НПАОП 0.00-4.35-04
«Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.15-98_____
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці» які оновлюются через мережу інтернет._____
На підприємстві обладнаний куточок з охорони праці, в якому міститься інформація стосовно______
законодавчих актів з охорони праці, пожежної безпеки, провідних методів безпечного використання
машин і механізмів, виконання робі тощо. Матеріально - технічна база відповідає вимогам________
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.___________________________________

Д.В. Руденко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці.-//
2 0 ^ р . № о?/*?, /у * /2 * ________ .

