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ґгі  " <i)«ij|iP0^H0CTi матеріально-технічної бази вимогам
1 J ~ 4 E P  2019 20 г~ законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «ТЕХБУДАЛЬЯНС»:______ _______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50027, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул. Героїв АТО. 71: 30316193:_________________
(місцезнаходження), код згідно з ЄДРПОУ),

Максименко Віталій Ігоревич:_____ т. (056) 404-10-60:________4625505@ gm ail.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;

_____________________________ згідно укладених договорів підряду________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____________________________________ відсутня___________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і_________________________

відсутня
(дата проведення аудиту) 

Я ,______ Максименко Віталій Ігоревич______________________

(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:

1 .Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)_____________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

2. Земляні роботи, шо виконуються на глибині понад 2 метри.___________________________________
3. Зварювальні роботи. _______________________________________________________________________
4.Роботи, шо виконуються на висоті понад 1.3 метра.____________________________________________
______________48____________________________________________ М __________________________________

кількість робочих місць,у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
_____________________________________________ J_______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
виконання капремонтів пульпопроводів ПРАТ «ПІНІЧНИИ ГЗК»;_______________________________

цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості ____Максименко Віталій Ігоревич -  директор: Пріцкау Сергій Олександрович -
начальк дільниці: Хитько Олена Олександрівна -  інженер з охорони праці____________________

mailto:4625505@gmail.com


за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
наказом по підприємству № 07 від 18.03.2013 утворена служба охорони праці.___________________

наявністю служби охорони праці,
Посадові особи пройшли навчання правилам охорони праці в приватному закладі «Центр 
професійної освіти і навчання», при цьому перевірка знань проводилась з залученням працівників
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській обл.______________________________________
-Загальні правила охорони праці -Максименко В .І.Л ріцкау С.О..Хитько О.О., Островська О.М. 
(уповноважена особа найманих працівників з питань охорони праці). (протоколи№ 631 від
28.07.2017. № 519/4.20-2019 від 31.05.2019.№  541/4.20-2019 від 31.05.2019).______________________
-Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання. НПАОП 0.00-1.80-18 Максименко В.І..Пріцкау С.О..Хитько О.О..
(протоколи № 523/4.20-2019 від 31.05.2019).______________________________________________________
-Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Н П А О П _______
0.00-1.81-18: Максименко В.І..Пріцкау С.О..Хитько 0 .0 .(протокол  № 526/4.20-2019 від 31.05.2019).
-Правила охорони праці при роботі з інструментом і пристроями. НПАОП 0.00-1.71-13:__________
Максименко В.І..Пріцкау С.О..Хитько 0 .0 . .  .(протокол № 498/4.20-2019 від 31.05.2019).__________
-Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. НПАОП 40.1-1.21-98: Максименко
В.І..Пріцкау С.О..Хитько О.О.(протокол №541/4.20-2019 від 31.05.2019)._________________________
Наказом по підприємству № 05 від 05.06.2019 утворена комісія з перевірки знань з питань________
ОХОРОНИ праці у складі: голова - .  члени комісії - Максименко В.І..Пріцкау С.О..Хитько О.О..
Островська О.М._____ _________________________________________________________________________
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та інструктажі з охорони праці. 
Навчання інженерно-технічних працівників та первинне навчання робітників по різним питанням 
ОХОРОНИ праці проводиться в приватному закладі «Центр професійної освіти і навчання». 
Повторна перевірка знань з питань охорони праці у робітників щорічно проводиться комісією
підприємства. __________________________________________________________________________
Згідно штатному розкладу підприємства розроблені та введені в дію 28 інструкцій з охорони_____
праці по професіям працівників та видам робіт, в тому числі: ______ ________________________
ОП №02-16 -  для електрогазозварника та газорізальника:________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
ОП №06-16 -  при роботі з ручним інструментом і пристроями:___________________________________
ОП №08-16 - під час роботи на висоті:___________________________________________________________
ОП №09-16 -  для машиніста екскаватора:________________________________________________________
ОП № 1 2 -1 6 -3  управління та обслуговування колісних тракторів:________________________________
ОП № 1 6 -1 6 -3  експлуатації, зберіганні та транспортуванні балонів з газами:_____________________
ОП №17-16 -  при виконанні вогневих робіт:____________________________________________________
ОП№19-18 -  для машиніста трубоукладача:_______ ______________________________________________
ОП №28-18- при виконанні земляних робіт.
Для виконання заявлених робіт згідно додатку № 7 до Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на єксплуатацію (застосування) машин, механізмів.устаткування 
підвищеної небезпеки №  1107 від 26.10 2011 р. В редакції постанови Кабінета Міністрів України 
від 07.02.2018 р. № 48 у ПП «Техбудальянс» мається в наявності наступне обладнання:___________
1.Кран автомобільний КС -  55713. 2007 р.в.Росія дозвіл на єксплуатацію №  0459.18.12 виданий ГУ 

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
Держпраці у Дніпропетровській області від 28.06.2018 р._________________________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
2.Кран автомобільний КС-3577. 1988 р.в.СРСР. дозвіл на єксплуатацію №0304.19.12 виданий ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області від 28.06.2018 р._________________________________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
3._Трактор колісний Ю МЗ-6АКМ 40.2: заводський № 838742: 2004 р. в.: Україна.__________________

4. Агрегат зварювальний на шасі одновісного візка моделі АДД-2х2502У1; 2008 р. в.:Україна.
5. Агрегат зварювальний на шасі олновісного візка моделі АДД-2х2502У1: 2007 р. в.: Україна.
6. Екскаватор моделі RODTX210W -9S: 2013 р. в.: Корея._________________________________________
7. Трубоукладач ТГ -  124А. 1991 р. в.. іден.№ 101-90526. СРСР.__________________________________
8. Трубоукладач Т Г -  124А. 1989 р. в.. іден.№45-14853. СРСР.___________________________________
9.Трубоукладач ТГ - 123 К. 1985 р.в. іден. №158086. СРСР_____________________________________



Ю.Трубоукладач Т Г -  124 А. 1987 р.в. ідей. № 208934. СРСР.
11 .Причіп Ш Т  -  2. 1989 р. в., інд. № 0433. держ. № Т06477АЕ. СРСР.___________________
12. Зварювальний агрегат АДБ-3122У1 1992р.в. заводський № 1239_____________________
В наявности необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що

експлуатаційної документації 
при виконанні робіт піттвищеної небезпеки. Працівники підприємствавикористовується

забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту в повному обсязі.___________
засобів індивідуального захисту,

Запобіжні пояси(6 одиниць), драбини (6 одиниць), використовуються за призначенням та
проходять випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації
виробників.
На підприємстві створений куточок з охорони праці, в якому розташовані плакати, періодичні 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

видання та нормативно-правові а 0 и  з охорони праці

В.І.Максименко 
(ініціали та прізвище)

2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2 0 -^ 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.” .

/ ,  А,пміН!стратор ‘


