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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАВОД «ТРАНСМАШ»,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Яніппопетровська обл., м.Дніпро, вул.Молодогвардійська, буд.17,___________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

ЄДРПОУ 04832737. Бекіров Ельдар Рустемович -  генеральний директор тел.( 056 ) 790-98-70,
тел.( 056 ) 790-98-70, факс (056  ̂790-98-71. e-mait; transmash @t. dp.ua________________________

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;

Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул.Молодогвардійська, буд.17,__________________________
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 договір не укладався___________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

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

Я. Бекіров Ельдар Рустемович____________________________________________________
(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 в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).
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кількість робочих МІСЦЬ-6, в тому числі 2 тих,на яких ІСНУЄ РИСК підвищеної__________
небезпеки_____________________________________________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 
админістративна будівля , цехи, дільнипі ТОВ «ЗАВОД «ТРАНГМАЇЇТ»_______________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Згіно CT.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» 

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
Генеральний директор Бекіров Ельдар Рустемович ,__________
інженер з охорони праці Слісаренко Тетяна Дмитрівна пройшли навчання курсу_______

Законів України «Про охорону праці»,_______________________________________________
«Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку_______
на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»,

«Про об'єкти підвищеної небезпеки», та прийнятих відповідно до них нормативно-ппявппих 
актів в ТОВ « УК СПЕКТР» та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
обл. ( протокол № 082-1 2018р від 17.05.2018р.)____________________________________________
Фахівці ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання та перевірку 
знань законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань,_______
які призвели до втрати працездатності», « Про об'єкти підвищеної небезпеки»:__________
заступник директора Назаренко Андрій Олександрович ( протокол № 109 від 06.06.2018), 
начальник технічної служби Бородай Данило Валерійович ( протокол 139 від 10.07.2018). 

Фахівці ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» пройшли в ТОВ «УК СПЕКТР» навчання та перевірку 
знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98,
(Правил технічної експлуатації електороустановок споживачів), «Пожежної безпеки» :_____
заступник директора Назаренко Андрій Олександрович (5гр до і вище 1000В)____________
( протокол № 253 від 10.12.2018),________________________________________________________

начальник технічної служби Бородай Данило Валерійович (5гр до і вище 1000В)__________
( протокол 253 від 10.12.2018),__________________________________________________________

інженер з охорони праці Слісаренко Тетяна Дмитрівна (4гр до і вище 1000В)______________
(протокол № 149 від 25.07.2018)_________________________________________________________
Прапівннки підприємства слюсарі-електрики;__________________________________________
Михайлюк Микола Іванович ( 5 гр до і вище 1000В),____________________________________
Левух Петро Вікторович( 5 гр до і вище 1000В) пройшли навчання та перевірку знань законів 
та нормативно-правових актів з охорони праці в об'ємі загального курсу «Охорона праці» 
комісією підприємства ( протокол № 46 від 04.01.2019), пройшли навчання та перевірку знань
з безпечної експлуатації електороустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, (Правил_____
технічної експлуатації електороустановок споживачів), «Пожежної безпеки» в ТОВ «УК_____
СПЕКТР» (протокол № 254 від 10.12.2018), пройшли навчання та перевірку знань по______
інструкціі з охорони праці №30 «Для слюсаря-електрика» затв.наказом №81 від____________
02.08.2018, інструкції з охорони праці № 62 « При виконанні робіт на висоті» затв.наказом №45
від 15.06.2017, інструкції з охорони праці «Під час роботи з ручним иневматичничним_______
інструментом» № 23 затв.наказом № 45 від 15.06.2017, інструкції з охорони праці «При роботі з
ручним немеханізованим інструментом» затв.наказом № 45 від 15.06.2017 комісією_________
підприємства ( протокол №47 від 04.01.2019)______________________________________________
У ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» діє Система управління охороною праці затв.наказом_______
ген.днректора №57 від 27.08.2018 .Положення про службу охорони праці затверджене______

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
наказом ген, директора № 58 від27.08.2018._______________________________________________

Згідно СТ.13 Закону України «Про охорону праці» на ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» розроблені 
та введені в дію відповідні Положення, посадові інструкції на керівників та інженерно-
технічних працівників, інструкції з охорони праці на професії та види робіт і інша___________
нормативна документація з дотримання вимог та урахуванням специфіки підприємства.



Організація роботи щодо навчання,перевірки знань з охорони праці та проведення_______
інструктажів здійснюється відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 « Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони нраці». На підприємстві 
ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАЇП» позроблено «Положення про порядок проведення навчання

та перевірки знань з питань охорони нраці» з урахуванням специфіки підприємства._____
Проходження вступного ( при прийнятті на роботу) ,первинного,повторного, пільового,
позапланового інструктажів (під час роботи) фіксуються у журналах реєстрації_________
інструктажів, де зазначаються дата їх проведення, номери інструкцій, причини проведения за
якими проводився інструктаж, проставляються підписи._______________________________
До управління охороною праці на ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» наказами призначені_____
керівники та спеціалісти підприємства, обов'язки, права та відповідальність яких________
визначено посадовими інструкціями і які пройшли навчання та перевірку знань з питань
ОХОРОНИ праці.________________________________________________________________________
Наказом №61 від 30.08.2018 у ТОВ «ЗАВОД «ТРАПСМАШ» створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці відповідно до вимог «Типового положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охоропи».Члепи комісії пройшли навчання
та перевірку знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення._____________
Головою комісії призначено заступника генерального директора з виробництва__________

Назаренка А.О._______________________________________________________________________
Наказом № 65 від 05.09.2018 у ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» призначено відповідальним
за електрогосподарство начальника технічної служби Бородая Д.В.___________________
Наказом № 63 від 03.09.2018р. на ніднриємстві затверджені та введені в дію інструкції з питань 
охорони нраці, шо встановлюють правила виконання робіт і дій працівників на території 
ніднриємства, у виробничому примішеппі, на робочих місцях відновідно до нормативно-
правових акті з охорони праці.__________________________________________________________
У ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» ведуться:______________________________________________
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;______________________
«Журнал реєстрапії інструктажів з питань охорони праці»;_______________________________
«Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»;_________________________________
«Журнал протоколів перевірки знань»;__________________________________________________
«Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів»;_______________________
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту»;_________________________________________
«Журнал випробування запобіжних поясів»____________________________________________
Працівники ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» проходять медичний огляд при прийомі на роботу
та періодично._________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
В цехах в наявності кутки з охорони праці в яких знаходяться наступні документи: 

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
схеми безпечного проходу по території підприємства. Закон України «Про охорону працю»,
інструкції з охорони праці завтв.наказами ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ»,______________
Норми безплатної виг̂ ачі спеціального одягу,спеціального взуття та інших засобів_______
індивідуального захисту працівникам (НПАОП 0.00-3.07-09),знаки безпеки._____________
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних катагорій (наказ №246 від
21.05.2007), графіки перевірки знань з охорони праці, електробезпеки,________________
проходження медкомісії, памятки з пожежної безпеки, надання первинної медичної______
допомоги. _____________________________________________________________________
Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату_______
працездатності ( редакція етапом на 01.04.2016)._____________________________________
Працівники ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту згідно НПАОП 0.00-3.07-09 «Норми безплатної видачі
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту________
працівникам професій різних галузей промисловості».__________________________________
Перелік професій і посад працівпиків,які мають право па безкоштовне отримання_______
спецодягу,спецвзуття та засобів індивідуального загисту, в т.ч. слюсар-електрик; костюм 
бав.або зі змішаних волокон, головний убор,черевики шкіряні, рукавиці трикотажні з ПВХ 
крапкою, рукавиці з нітріловим покриттям, рукавиці діалектричпі, боти діалектричпі, в 
зимку додатково: куртка бавовняна на утепленій прокладці, чоботи утеплені.__________



Працівники ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ» забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями. 
Наявна експлуатаційна документація на устаткування. Наявні паспорти та інструкції з 

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
заводів виробників. Підприємство забезпечене порамивно -  правовою документацією, що
РОЗПОВСЮ ДЖУЄТЬСЯ на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються._________________
Матеріально- технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці.
Ня піпприємстві наявне навчально-методичне забезпечення для організації роботи з 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Обладнано приміщення 
для проведення навчання та вступного інструктажу з питань охорони праці, забезпечено
необхідною навчально-методичною літературою та наочними посібниками._____________
Нормативно-правові та матеріально-технічні бази постійно оновлюється.______________
Закон України «Про охорону працю» ,Закон України про колективні договори та угоди
(01.01.2015), Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів_____________
ЩНАОП 40.1-1.21-98),Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (наказ 

№350/20663 від 02.03.2012). Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом,снеціальним взуттям та інщими засобами індивідуального захисту________________
(НПАОП 0.00-4.01-08).Типове положення про порядок проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці та перелік робіт з підвищеною небезпекою_______________
(НПАОП 0.00-4.12-2005),Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями______

(НПАОП 0.00-1.71-13), Правила охорони праці під час робіт на висоті__________________
(НПАОП 0.00-1.15-07)______________________________________________________________

Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання,які спричинили втрату_______
працездатності ( редакція станом на 01.04.2016).
Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки ( закон від 18.01.2011 № 2245-ПІ). Порядок
проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків , професійних__________
захворювань і аварій на виробництві (затв.постаиовою КМУ № 1232 від 30.11.2011),_____
нормативно-технічна документація за профілем роботи підпрємства,__________________
внутріщня технічна, технологічна документація.
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «ЗАВОД «ТРАНСМАШ»використовується: 
інструменти з ізолюючими рукоятками, вимірювальні прилади, показники напруги, 

ізолюючі щтанги , кліщі, засоби з діелектричної гуми ( діелектричні боти, діелектричні
рукавичкиліелектричні килими та ін.) В наявності договор с ТОВ «Вольт» № 1920
від 12.07.2018р на випробування захисних засобів.___________________________________
На підприємстві створений кабінет з охорони праці, забезпечений плакатами, наглядною 
агітацією, посібниками, нормативно-нравовими актами з охорони праці. Нормативна
документація оновлюється за допомогою інтернету і переодичних видань._____________
На підприємстві розро^іШіІЙРі^ами навчання та перевірки знань.

Е.Р.Бекіров
(ініціали та прізвище)

Декларація журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальном;
органі Держнраці 2(Й^р. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та ш 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган; 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


