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^ДЕКЛАРАЦІЯ 55̂ 9
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавф/в^ ^(^ань

охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРАНСЛІДЕР-Д»:
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49083, м. Лніппо. проспект Слобожанський будинок 29, офіс 210а, код ЄДРПОУ 41698457; 
Ануфрієв Віктор Георгійович; 067-567-76-20________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
translider-d@ ukr.net_____________________________________________________________________

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 пощти;

На об’єктах замовників на території Дніпропетровської області._______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

мащин, механізмів, устатковання 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 праці ______ відсутня______
(дата проведення аудиту)

Я, Ануфрієв В ІК Т О Р  Георгійович___________________________________________________
(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 
підвипіеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;___________________________________
(найменування виду робіт

2 . Роботи в колодязях, шурфах, траншеях_______________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

3 . Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

підземних комунікацій_____________________________________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

4 . Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; / _________

5. Зварювальні роботи________________________________________________________________
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

кількість робочих місць -  8 од.в тому числі тих,__________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
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на яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм -  5 од.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості начальник дільниці Чепурченко Сергііі Олексіііович відновідальний за
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

виконання вимог промислової безпеки та охорони праці (відновідальний з охорони праці); 
директор Ануфрісв Віктор Георгійович відновідальний за організацію роботи з охорони праці
(наказ 3-ОП від 03.01.2019р.).______________________________________________________________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
директор Ануфрісв В.Г., начальник дільниці Чепурченко С.О., виконроб Фролов Л.О. 
пройшли навчання в навчальних центрах і перевірку знань комісією відповідного 
територіального управління Держпраці з:_________________________________________________

- з охорони праці «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездатності», 
«Про об’єкти підвищеної небезпеки» №092 від 24.05.2019р.

- Правил пожежної безпеки (витяг з протоколу № 022 від 19.04.2019р. ТОВ «УК СПЕКТР»)
- Правил охорони прані під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) (витяг з 

протоколу №083 від 03.05.2019р. ТОВ «УК СПЕКТР»)
- Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБП В 2,5-20-2001, Типової 

інструкції з організапГї безпечного ведення газонебезпечних робіт ППАОП 0.00-5.11-85. (№ 097 
від 29.05.2019Р)

- Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 (Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів) «Правил пожежної безпеки» № 099 від 
31.05.2019р.

- Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18 № 088 від 22.05.2019р.
- Правил ОХОРОНИ праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПАОП 0.00- 

1.81-18 № 082 від 06.05.2019р.
- Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 № 

081 від 03.05.2019р.

На підприємстві Ф у н к п іо н у є  служба охорони праці, функції якої виконує директор Ануфрієв 
В.Г., що є відповідальпим з охорони праці (наказ № 1426 від 02.03.2019р Протокол № 277 ДП 
«Запорізький навчальний комбінат»
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 № 04-ОП від 04.01.2019 в ТОВ «ТРАНСЛІДЕР-Д» створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці складі: голова комісії -  директор Ануфрієв В.Г. та члени комісії: 
начальник дільниці Ченурченко С.О., виконроб Фролов Л.О.

В наявності інструкції з охорони праці (затверджені та введені в дію наказом №6-ОП від 
04.01.2019р., а саме:

1. Інструкція з охорони нрапі №1 для електрогазозварника;
2. Інструкція з ОХОРОНИ праці №2 при експлуатації балонів;
3. Інструкція з ОХОРОНИ праці №3 про заходи пожежної безпеки під час ведення будівельних 

робіт;
4. Інструкція з охорони праці №4 щодо дотримання працівниками заходів пожежної 

безпеки на підприємстві;
5. Інструкція з охорони праці №5 для стропальника;
6. Інструкція з охорони праці №6 для підсобного робітника;



7. Інструкція ч охопони праці №7 з експлуатації засобів індивідуального захисту, страхових 
поясів, страхових строп, ременів;

8. їнртрукіїія з охорони праці №8 під час монтажу й експлуатації риштувань і помостів;
9. Інструкція з охорони праці №9 для арматурника;
10. Інструкція з охопони праці №10 під час експлуатації ручних електричних машин і 

електроінструмента;
11. ІНСТРУ КЦІЯ з ОХОРОНИ п р а ц і  №11 п р и  р о б о т і  з р у ч н и м  п н е в м а т и ч н и м  і н с т р у м е н т о м ;
12. Інструкція з охорони праці №12 для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних

КОНСТРУКЦІЙ;
1.1. Інструкпія з ОХОРОНИ праці №13 для бетоняра;
14. Інструкція з ОХОРОНИ праці №14 для екскаваторника;
15. Інструкція з ОХОРОНИ праці №15 для електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування;
16. Інструкція з ОХОРОНИ прані №16 для кранівника;

Інструкпії розпоблені відповідпо до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку
інструкцій з ОХОРОНИ праці»__________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності «Програма вступного інструктажу з питань охорони праці»; «Перелік питань 
первинного інструктажу для працівників ТОВ «ТРАПСЛІДЕР-Д»; «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; Положення про 
службу охорони праці; Положення про порядок видачі, затвердження та виконання нарядів 
на виконання робіт; Положення про систему управління охороною праці (затверджені та 
введені в дію наказом №5-ОП від 04.01.2019р.), журнали та інша документація з охорони 
нраці.

Безпека працівників нри виконанні робіт підвишепої небезпеки забезпечується:

- проведенням навчання і перевірки знань в комісії з питань охорони праці товариства;

- проведенням вступного інструктажу з питань охорони праці, інструктажу на робочих 
місцях;

- до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;

- призначенням осіб, відповідальних за виконання робіт підвищеної небезпеки.

У ві/̂ повідності до НПАОП 0.00-4.01.-08 «Положения про порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту» працівники 
товариства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені: захисними, 
рукавипями захисними, спецодягом, спецвзутям, запобіжними поясами та іншими засобами 
індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного 
регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою КМУ №761 від 
27.08.2008р. /_____________________________ _̂____________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Підприємство забезпечене необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених побіт, в наявності матеріально-методичне забезпечення ^законодавчі та 
нормативно-правові акти України, накази директора товариства, журнали, положення, 
інструкції з охорони праці, програма вступного інструктажу з питань охорони праці та 
перелік питань та Перелік питань нервинного інструктажу з питань охорони праці та 
перелік питань та Перелік питань первинного інструктажу для працівників ТОВ 
«ТРАПСЛІДЕР-Д» та інше), які відповідають вимогам законодавства з питань охорони



у
праці. Наказом №7-011 від 05.01.2019р. начальника дільниці Чепурченко С.О. призначено 
відповідальним за актуалізацію, облік, зберігання, видачу, перегляд та внесення змін в 
нормативну документацію з охорони ппапі.

В товаристві € куточок з охорони праці, оснащений основною документацією з охорони 
праці______________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.Г. Ануфрієв
(ініціали та прізвище)шшшшм

14 червня 2019 р.

Декларація зотеєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці<^^? 2 0 ^ ^ .  № <3^ /Л

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.".


