
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОНДО-ІНВЕСТ»__________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50007, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Героїв-підпільників, буд.38 офіс25,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

код ЄДРПОУ 37064688, директор Крівцов Олександр Олександрович, тел. 0675439112,
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

t-invest@email.ua __________________________________________________________________
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 договорів підряду на території України___________________
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 
Строк дії страхового полісу до 22.10.2021. Страховий поліс № АР/4783269 від 22.10.2020.

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 29.10.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Крівцов Олександр 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 підвищ еної небезпеки

П ідйом ник:___________________________________________________________________________
та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки,

мобільний підїомник з робочою платформою, модель АГП-30-А,_________________________
*  тип або марка

2020 року випуску, країна виробник республіка Білорусь, номерний знак К А 4481ВН,
(за наявності), номер партії дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без

зав.№ 46. свідотство про реєстрацію СХВ 011647 від 27.10.2020 видане_________________
отримання відповідного дозволу,

Київським МРЕВ України.__________ _________________________________________________

Кількість робочих місць -12, у тому числі тих, на яких існує можливість_____
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

виникнення травм -  1.______________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: Директор Крівцов Олександр Олександрович пройшов навчання в ПЗ 
«Центр первинної освіти і навчання» та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (протокол перевірки знань № 10/96 від 24.10.2018): 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (протокол перевірки знань №162 від 13.03.2020); 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол перевірки знань 
№221 від 11.03.2020).

Наказом по підприємству №60 від 18.09.2020 створена комісія з перевірки знань з 
питань з охорони праці. Комісія діє в наступному складі: голова комісії -  директор 
Крівцов О.О. та члени комісії головний механік Жулаєв О.В., інженер з охорони праці 
Ігнатов P.O.

Головний механік Жулаєв Олександр Вікторович пройшов навчання в ПЗ «Центр 
первинної освіти ' і навчання» та перевірку знань проведену комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки (протокол перевірки знань №222 від 11.03.2020): 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (протокол перевірки знань №209 
від 11.03.2020): «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол перевірки знань №195 від 
11.03.2020): «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол 
перевірки знань №221 від 11.03.2020).

Інженер з охорони праці Ігнатов Руслан Олександрович пройшов навчання в ТОВ 
«НКЦ «Моноліт» та перевірку знань проведену комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки 
(протокол перевірки знань №2/43 від 08.02.2018): «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» (протокол перевірки знань №162 від 24.10.2018); «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті» (протокол перевірки знань №10/81 від 24.10.2018).

Наказом по підприємству № 63 від 26.10.2020 відповідальною особою за утримання 
підйомника в справному стані призначено головного механіка Ж улаєва О.В. Наказом по 
підприємству № 64 від 26.10.2020 відповідальними особами за безпечну експлуатацію 
підйомника призначено головного механіка Ж улаєва О.В.________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству №14 від 22.03.2016 створена служба охорони праці. 
Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Ігнатова Руслана 
Олександровича.________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

На підприємстві затверджені та введені в дію наказом по підприємству №57 від
25.08.2020 «Положення про службу охорони праці». «Положення про систему управління 
охорони праці (СУОП)», «Положення про порядок розробки та затвердження інструкцій з 
охорони праці та пожежної безпеки». «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки», «Положення про 
профілактичну роботу з охорони праці та пожежної безпеки». «Положення про порядок



застосування наряпів-допусків при виконання робіт підвищеної небезпеки», «Положення 
про нарядну систему».

Наказом №58 від 25.08.2020 затверджені та введені в дію інструкції з охорони 
праці за професіями та видами робіт в кількості 21 інструкція, в тому числі: «Інструкція з 
охорони праці для машиніста підйомника».

Наказом по підприємству № 65 від 26.10.2020 машиніст підйомника Шворак 
Василь Іовович закріплений за автомобільним підйомником АГП-30-А (зав №46).

Машиніст підйомника Ш ворак Василь Іовович пройшов навчання в ПЗ «Центр 
первинної освіти і навчання» та допущений до роботи за професією машиніст підйомника 
(посвідчення № 459-20-01. протокол перевірки знань № 459 від 16.10.2020), має водійське 
посвідчення серії ЯАВ № 019927 видане 27.09.2003 Криворізьким МРЕВ України. Також 
ПІдорак В.І. пройшов навчання в ПЗ «Центр первинної освіти і навчання» та 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» 
(протокол перевірки знань № 209 від 11.03.2020); «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів (протокол перевірки знань № 200 від 11.03.2020 ); 
«Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол перевірки знань 
№218 від 11.03.2020 ); «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (протокол перевірки знань 
№162 від 13.03.2020).

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці». Працівники підприємства проходять навчання та перевірку знань з 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» що підтверджується протоколами №40.42 від
31.10.2020 та інструкцій з охорони праці що діють на підприємстві в межах своїх 
повноважень в постійно діючій комісії ТОВ «РБО Україна» (протокол №48) та відповідні 
інструктажі з охорони праці.____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

У ТОВ «ТОНДО-ІНВЕСТ» є в наявності необхідна експлуатаційна документація на 
автомобільний підйомник (Технічний паспорт, інструкція з експлуатації, сертифікат 
відповідності технічним регламентам (виданий 03.04.2020 органом з оцінки відповідності 
ПП «АЄС СТАНДАРТ»)). Автомобільний підйомник знаходиться у технічно справному 
стані та проходить щорічні технічні огляди та технічне обслуговування згідно документів 
з експлуатації завода-виробника. Згідно протоколу перевірки технічного стану 
транспортного засобу №00727-01817-20 від 30.10.2020 виданого ТОВ «УКР-ТЕСТ- 
СТАНДАРТ» транспортний засіб після технічного контролю визнано технічно справним. 
За результатами первинного технічного огляду проведеного 29.10.2020 
ТОВ «ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА» підйомник витримав статичне та динамічне 
випробування та знаходиться у технічно справному стані. Ведеться «Вахтовий журнал 
машиніста автомобільного підйомника» ведеться необхідна експлуатаційна та ремонтна 
документація.__________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту (спецодяг, чоботи, каски, сигнальні жилети, захисні окуляри та інше), у 
відповідності до чинних нормативних актів. Всі засоби індивідуального захисту 
використовуються за призначенням, утримуються у технічно справному стані згідно 
вимог документів з експлуатації виробників.____________________________________________

засобів індивідуального захисту,



Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці:
Закон України «Про охорону праці»; «Порядок проведення медичних оглядів робітників 
певних категорій»: НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я 
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-4.21-04 «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»; 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 ін ти м и  засобами індивідуального захисту»; НПАОП 45.2-7.02-12 
«Охорона праці і промислова безпека у будівництві»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання».

М атеріально-технічна база підприємства відповідає нормам законодавства з 
охорони праці. На 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 та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- 
правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та

навчально-методичного забезпечення)

_____ О.О. Крівцов________
(ініціали та прізвище)

осподарювання у територіальному органі
N ^  /и ______________ .

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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