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ДЕКЛАРАЦІЯ і- 2 3ТРА201І.....
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ТРАНСМАШ КР»_______________________________________________________

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,

50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 25________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

________ Кол ЄЛРПОУ 42586236, директор Нежигай Олег Олексійович_______
________________ моб. тел. 0986249770, transmash.kr@gmail.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;

Роботи виконуються за адресою: 50106. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

вул. Коломойцівська. 25 та на об’єктах замовників на території
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Дніпропетровської області___________________________________________________
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 

перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
згідно постанови КМУ № 1788 від 16.11.2002 року страхування цивільної

(найменування страхової компанії,

відповідальності перед третіми особами не проводилося оскільки товариство не є
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

об’єктом підвищеної небезпеки_____________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
________________ добровільний аудит з охорони праці не проводився____________

(дата проведення аудиту)

Я. Нежигай Олег Олексійович_____________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:
__________ Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_______

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим,

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

зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

_________________________Зварювальні роботи_____________________________

Кількість робочих місць: 17. у тому числі тих на яких існує підвищений ризик __
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існу^ підвищений ризик виникнення травм.

mailto:transmash.kr@gmail.com


виникнення травм: 12; будівель: 1: виробничих об’єктів: 1_____________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Офісне приміщення розташоване за адресою: 50106. Дніпропетровська обл.. м. 
Кривий Ріг, вул. Коломойцівська. 25.

Інші відомості: Роботи виконуються за допомогою: зварювальних 
напівавтоматів КЕМРРІ FastMig КМ 500 2014 року випуску у кількості 8 штук, з 
наступними серійними номерами: 1983738. 1895296. 1988911. 1881035. 1898465. 
1919956. 1913744. 1992268; балони для зварювальної суміші обмінного фонду ТОВ 
«ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» (код ЄДРПОУ 30299519) та ТОВ «С В ГРУП» Гкод ЄДРПОУ 
39568510).
На ТОВ «ТРАНСМАШ КР» наказом № 01-оп від 22.04.2019 р. призначений відно-

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

відальним за стан охорони праці, техніки безпеки в цілому по підприємству______
та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань

директор Нежигай Олег Олексійович, який пройшов відповідне навчання в ПП
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та

«КРІОЛ» та перевірку знань з знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни
матеріально-технічної бази навчатьно-методичного забезпечення)

праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки в комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській 
області (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області № 206/4.11-19 від 18.04.2019 року).
На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці» наказом № 02-оп від 22.04.2019 р. на підприємстві ТОВ 
«ТРАНСМАШ КР» створено комісію з питань навчання і перевірки знань 
працівників у складі: Нежигай Олег Олексійович -  директор; Шумак Олександр 
Михайлович -  начальник виробництва; Хілько Юрій Миколайович -  головний 
енергетик; Чабанюк Олег Олександрович -  начальник цеху, які пройшли 
відповідне навчання в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань з знання законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки в комісії Головного управління Держпраці в 
Дніпропетровській області (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області № 206/4.11-19 від 18.04.2019 року).
Наказом по підприємству № 04-он від 22.04.2019 р. призначено відповідальну 
особу за безпечне виконання робіт на висоті понад 1.3 метри з правом видачі 
нарядів допусків начальника цеху Чабанюка Олега Олександровича, який пройшов 
навчання в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії Головного управління 
Держпраці в Дніпропетровській області (Витяг з протоколу перевірки знань 
комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 210/4.11-19 від 18.04.2019 
року).
Наказом по підприємству № 05-оп від 22.04.2019 р. призначено відповідальну 
особу за зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом 
начальника цеху Чабанюка Олега Олександровича, який пройшов навчання в ПП 
«КРІОЛ» та перевірку знань згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії Головного 
управління Держпраці в Дніпропетровській області (Витяг з протоколу перевірки 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 205/4.11-19 від 
18.04.2019 р о к у ) .



Наказом по підприємству № 06-оп від 22.04.2019 p. призначено відповідальну 
особу за безпечне виконання зварювальних робіт начальника цеху Чабанюка Олега 
Олександровича, який пройшов навчання в ПП «КРІОЛ» та перевірку знань згідно 
НПАОП 28.52-1.31-13 «Правил охорони праці під час зварювання металів» в 
комісії Головного управління Держпраці в Дніпропетровській області (Протокол 
перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області № 198/4.11- 
19 від 18.04.2019 р о к у і

Наказом по підприємству № 03-оп від 22.04.2019 р. введені інструкції з 
охорони праці по професіям та видами робіт. Керівники робіт проходили необхідні 
навчання з питань охорони праці. Працівникам проводяться інструктажі з питань 
охорони праці. В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання 
підвищеної небезпеки. Працівники підприємства забезпечені спецодягом та 
засобами індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, захисні маски, каски, 
запобіжні пояси тощо). Робітники пройщли перевірку знань правил, норм і 
інструкцій з охорони праці у необхідному обсязі. Матеріально технічна база 
підприємства відповідає вимогам чинного законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.
Підприємство забезпечене необхідною нормативною-правовою базою для 
виконання зазначених робіт: Закони України «Про охорону праці» та «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки», відповідні НПАОП тощо.

Ж в і ю в Л Й  Директор Нежигай 0 .0 ,
f  ̂ АНСМАШ КР

«586236

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована^^^аі^рїюіі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20£^р.

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.”.


