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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
v
Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Транспортно-виробнича компанія»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
________ 01133,

м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, офіс 28. а/с 8, ЄДРПОУ 40478588,________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

__________ Каратаєвський Дмитро Юрійович, (044) 285-48-95, tvk.kiev(a),smail.com ____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер 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

номер облікової картки

платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
________________________________м.

місце

Кривий Ріг , вул. Широківське шосе, буд. 177_____________________________

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
Згідно додатку 1 до Порядку та правил
(найменування страхової компанії,

проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Кабінету Міністрів України № 1788 від 16.08.2002 року у ТОВ «Транспортно-виробнича компанія»
страхування не проводиться, тому що підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки._________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і __________ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, _________________________________ Каратаєвський Дмитро Юрійович ____________________________________
(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;
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. б, додатку б до П орядку); Зберігання балонів
(найменування виду робіт

із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом (п. 18, додатку б до Порядку):
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Зварювальні роботи (п. 19. додатку б до Порядку); Експлуатація технологічно транспортно засобу
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

(п. 5, додатку 7 до Порядку), тип: екскаватор-навантажувач, марка: .1СВ4СХ “ЗГГЕМАБІ'ЕК ”.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

заводський номер: ^/СВ4СХ41¥РН25]3544, рік виготовлення: 2017, країна походження: Великобританія
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць - 25, з них на 11 існує підвищений ризик виникнення травм. Підприємство
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
_____

частково орендує наступні будівлі: будівля механічної майстерні (1 од.), будівля злотнииької
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

майстерні (1 од.), будівля компресорного цеху (і од.), будівля побутового приміщення (1 од.), має

у

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

власності напіввідкриту дільницю для огляду рухомого складу (1 од.)________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості _________ На підприємстві призначені наступні відповідальні особи:________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по підприємству - директор
Каратаєвський Дмитро Юрійович, наказ № 2-ОП від 18.12.2017 р.: відповідальний за стан умов та
безпеку праці по Криворізькій станції обслуговування та ремонту залізничних вагонів - начальник
бригади з функціями управляючого дільницею Чорний Антон Олександрович, наказ № 2-ОП від
18.12.2017 р: відповідальний за справний стан та безпечну дію посудин, що працюють під тиском.
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

а також особа, яка здійснює відомчий нагляд за технічним станом та експлуатацією посудин, що
працюють під тиском - начальник бригади з функціями управляючого дільницею Чорний Антон
Олександрович, наказ Яв 12-ОП від 18.12.2017 р: відповідальний за організацію та безпечне
проведення зварювальних робіт

-

начальник бригади з функціями управляючого дільницею Чорний

Антон Олександрович, наказ № 20-ОП від 18.12.2017 р: відповідальний за організацію та безпечне
виконання робіт на висоті - начальник бригади з функціями управляючого дільницею Чорний
Антон Олександрович, наказ № 21-ОП від 18.12.2017 р., наказом № 1-ОП від 18.12.2017 року
наявністю служби охорони праці,

затверджено «Положення про службу охорони праці», наказом № 2-ОП від 18.12.2017 р. :
призначено інженером з охорони праці (за сумісництвом) Чайку Сергія Ігоревича, розроблені,
інструкцій про проведення навчання та

затверджені та введені в дію наказом № 1-ОП від 18.12.2017 р. інструкції з охорони праці по
професіям та видам робіт у кількості 17 шт., наказом № 1-ОП від 18.12.2017 р. затверджено
«Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»,
відповідно до якої посадові особи та працівники проходять навчання та перевірку знань,
затверджено відповідні навчальні плани та програми. Працівники підприємства під час прийняття
на роботу та періодично, проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної
допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій у разі виникнення
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

аварій, пожеж і стихійних лих. Інструктажі проводяться керівниками структурних підрозділів
(керівниками робіт)
проведення

за діючими на підприємстві інструкціями з охорони праці. Результати

інструктажів

фіксуються

у

спеціальних

журналах

встановленої

форми.

На

підприємстві наявні паспорта та інша експлуатаційна документація на устатковання, обладнання,
машини, механізми, відповідні схеми їх розміщення по виробничім підрозділам. Наказом № 4-ОП від
18.12.2017 р. затверджено Норми видачі спецодягу, спеивзуття та 313, складені на підставі діючих
галузевих та міжгалузевих типових норм. На працівників заведені та ведуться Карти обліку
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту (313). Працівники
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (313)
забезпечені. Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою документацією, існують
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

необхідні матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення.___________________________

,------ ^

і

(підпис)

_______ Д.Ю.

Каратаєвський _______

(ініціали та прізвище)

2о//ь.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці

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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