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21ЖМГ"ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відгювідальністью «Актив-Інвест-Центр»
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

_________ 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, узвіз Крутогорний. будинокМ. офіс2.
ЄДРПОУ 34498748._______________ ______________________________________________ _

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 
Директор Яровінський Яків Юхимоаич. (056) 781-84-64; 050 320-84-64; vakyar@qmail.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;

50086, Дніпропетровська обл. м. Жовті Води, вул. Гагаріна 40-31.
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.......... .................... ------------------

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 

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

Я, Яровінський Яків Юхимович директор ТОВ «Актив-Інвест-Центр»______________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

______________________________________________________________________________________________________5

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:

Технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 Порядку), а саме__________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

автонавантажувач вилковий 42-5FG25, 1989 року виготовлення, країна виробник -  Японія.
автонавантажувач вилковий 7FGCU30.2005 року виготовлення, країна виробник-США. ______

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,
два робочіх місця, одна будівля_____________________________________________________
устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.



на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Какуша Ігор Іванович - зав, виробництвом (відповідальний за тех.стан та безпечну
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

експлуатацію штабелераННЛАОЛ 0,00-1.62-12, уд. №008586 від 13.09.2017 р) диплом ЗВ№026726 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Криворізький автотранспортний технікум ___________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

На ТОВ «Актив-Інвест-Центр» створена та діє служба охорони праці (наказ № 40П від 
10.10.2015р), інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

функції якої виконує заступник директора з ОП Піроженко І.Є.ШПАОП 0.00-1.62-12. уд. 001831

від 04.03.2017р.. диплом №941633 від 22.06.1991, ОІНТЕ_________________ ________ _________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення).

Згідно з вимогами наказу Мінпраці від 29.12.2004 р №336 на підприємстві розроблені посадові 

інструкції керівників та фахівців. Інструкції з ОП складені відповідно до НПАОП 0.00-4.15-98. 

Організовано проведення інструктажів працівників підприємства.Згідно з п.6.1 НПАОН 0.00-4.12-05

ведеться «Журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці».________________

Відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці та НПАОП 0.00-4.12-05» працівники 

ТОВ «Актив-Інвест-Центр» пройшли навчання та перевірку знань. Експлуатаційна документація в 

наявності. Всі працівники ТОВ «Актив-Інвест-Центр » забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту згідно з затвердженим переліком.Нормативні акти з ОП 

розроблені та діють на підприємстві згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці». 

Виробнича база та адміністративно -  складські приміщення розташовані у власних будівлях, 

які знаходяться за адресою м. Жовті Води, вул. Гагарина, будинок 40-31.__________________
А

Навчально -  методичноюлюй тентацією ТОВ «Актив-Інвест Центр» забезпечено у повному обсязі.

Я.Ю. Яровінський 
(ініціали та прізвище)

14 листопада 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці;? ^  20 ^ Ь ^ У- № ^
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