
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ____________
____________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_____________51901, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Торговельна, б. 2
місцезнаходження,

______________________________ код ЄДРПОУ 32524964______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______________________ Директор Твердохліб Вадим Васильович___________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

__________________ тел. (+38056) 7852077: факс. (+38056 )785207______________
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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Торговельна, б. 2; 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Торговельна, б. 2А; 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Широка, б. 163А_______________________

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____ згідно з додатком 1 до «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» (постанова 
КМУ № 1788 від 16.08.2002 р.) ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕИД» страхуванню не
підлягає, тому що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки__________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 23.12.2020 року 

(звіт № 32349901-02.4(А)-10-0296.20 за результатами проведення аудиту стану охорони 
праці та безпеки промислового виробництва проведеного ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІГ.КС»)______________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Твердохліб Вадим Васильович________________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:____________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,



Посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що
є ємностями для газового моторного палива:______балони із зрідженим газом (пропан-бутан)

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
типу 3-50-2,5-К _/[СТУ 3245-95, 2019 р.в.. Україна -  13 од.; балони із стисненим газом 
(кисень технічний) типу 40-150 ГОСТ 949-73. 2019 р.в.. Україна -  11 од.; балони із зрідженим 
газом (вуглекислий газ) типу 50-150У ГОСТ 949-73. 2019 р.в.. Україна -  2 од.; балон із
інертним газом (аргон) типу 50П-150Л ГОСТ 949-73. 2019 р.в.. Україна.__________________

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

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

кількість робочих місць: 21. на яких існує ризик виникнення травм: 7___________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство має власне нерухоме майно, а саме будівлі та споруди, що знаходяться за 
адресом: 51901. Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське. вул. Торговельна, б. 2 (витяг з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 25.07.2014 р. № 24750342); 
Дніпропетровська обл.. м. Кам’янське. вул. Торговельна, б. 2А (витяг про реєстрацію права 
власності на нерухоме майно від 29.09.2005 р. № 8492192); Дніпропетровська обл.. 
м. Кам’янське. вул. Широка, б. 163А (витяг про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно від 30.08.2006 р. № 11684676).________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Керівники та фахівці ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
_____ Директор ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» Твердохліб В.В.. як керівник підприємства.
пройшов навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань Законів України «Про охорону 
праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності». «Про 
об’єкти пігтишеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно-правових актів комісією, що 
створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 1515 від 16.12.2019 p.)._________________________________________

На підприємстві створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у
працівників підприємства (наказ № 4 від 30.10.2020 p.). Голова комісії: ТОВ «АЛЬЯНС- 
ТЕХНО-ТРЕЙД» Твердохліб В.В. (ТУ гр. до 1000В) та члени комісії: головний енергетик 
Козярчук А.О. (V гр. до і вище 1000В). інженер з охорони праці Ткачова C.B. (IV гр. до 1000В) 
і інженер-механік Витттневський A.C. (IV гр. до 1000В) пройшли навчання у ТОВ «УК 
«Дніпробуд» і перевірку знань Законів України «Про охорону праці». «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійного захворювання, що призвели до втрати працездатності». «Про об’єкти 
пі гтвшттеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно-правових актів; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 
0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» 
комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 1515 від 16.12.2019 p.. № 1479 від
05.12.2019 p.. № 852 від 17.08.2020 p.: № 1483 від 06.12.2019 p.. № 1306 від 28.10.2020 p.: 
№ 149 від 11.02.2020 p.; № 191 від 20.02.2020 p.: № 1313 від 28.10.2020 p.. № 186 від
19.02.2020 p.); навчання у Дніпропетровському обласному спеціалізованому ремонтно- 
будівельному підприємстві протипожежних робіт та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки посадових осіб підприємств, установ і організацій, до обов’язків яких належить 
забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (протокол № 26 від 21.08.2019 p.)._______

Наказом № 9 від 19.02.2020 р. призначений відповідальним за зберігання, справний 
стан та безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском головний механік Шаповал



О.Г.. на час його відсутності -  головний енергетик Козярчук А.О., які пройшли навчання у
ТОВ «УК «Лніпробуд» і перевірку знань НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання» комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 149 від 11.02.2020 p.; № 191 
від 20.02.2020 p.; № 1313 від 28.10.2020 p.. № 186 від 19.02.2020 p.): навчання у 
Дніпропетровському обласному спеціалізованому ремонтно-будівельному підприємстві 
протипожежних робіт та перевірку знань з питань пожежної безпеки посадових осіб 
підприємств, установ і організацій, до обов’язків яких належить забезпечення виконання
заходів пожежної безпеки (протокол № 26 від 21.08.2019 p.).__________________________

Наказом № 15 від 16.08.2019 р. призначений відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства головний енергетик Козярчук А.О. 
(V гр. до і вище 1000В). на час його відсутності - інженер - електронік Цимбал Ю.В. (IV гр. 
до 1000В). які пройшли навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань НПАОП 40.1- 
1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в 
Україні» комісіями, створеними на підставі наказу Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (№ 1483 від 06.12.2019 p.. № 1306 від 28.10.2020 p.).__________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 3 від 03.08.2020 р. реорганізована служба з охорони 
праці._ Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Ткачову С.В. 
(IV гр. до 1000В). яка пройшла навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» і перевірку знань Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що призвели до втрати 
працездатності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» і прийнятих до них нормативно- 
правових актів: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ
А.01.001-04 «Правила пожежної безпеки в Україні» комісіями, створеними на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяги з протоколів № 852 від
17.08.2020 p.: № 1306 від 28.10.2020 p.).____________________________________________

наявністю служби охорони праці,
У ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» розроблені, затверджені і введені в дію «Положення 

про службу охорони праці» (наказ № 4 від 08.06.2017 p.). «Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». «Положення про систему 
управління охороною праці» (наказ № 6 від 10.04.2017 p.).____________________________

У ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» затверджені директором та введені в дію посадові 
інструкції. Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно 
до НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з
охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._____________________________________

Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил 
поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, 
первинний, повторний, позаплановий та цільовий відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних 
методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.________________________________

У ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙЛ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції, 
інструкції з охорони праці (наказ № 48 від 25.10.2019 p.. наказ № 50 від 26.11.2019 р.) в т.ч. 
№ 7 з пожежної безпеки. № 13 по утриманню і застосуванню первинних засобів
пожежогасіння. № 6 з надання першої долікарняної допомоги при нещасних випадках. № 17 з



безпечного виконання газополум’яних робіт. № 15 з безпечного ведення вогневих робіт на
вибухопожежонебезпечних об’єктах тощо.__________________________________________

Робітники підприємства здобули професійну підготовку за фахом:
Чесноков С.О. -  електрогазозварник (диплом Д № 259731 від 12.07.1984 р. виданий 

Дніпродзержинським міським профтехучилищем № 26 за професією «електрогазозварник» 4- 
го кваліфікаційного розряду):

Чесноков С.О. -  електрогазозварник (виписка з протоколу № 622 від 07.08.2015 р. 
видана ТОВ «УК «Дніпробуд» про присвоєння професії «газорізальник» 4 -го 
кваліфікаційного розряду):

Парфьонов М.О. -  слюсар-ремонтник (морехідне училище за професією «технік 
судновий»):

Цуркан В.М. -  слюсар ремонтник (диплом ИТ № 876427 від 28.06.1986 р. виданий 
Дніпродзержинським технолого-економічним технікумом за спеціальністю «ремонт і 
обслуговування побутової радіоелектронної техніки» і рішенням державної кваліфікаційної
комісії йому присвоєна кваліфікація «радіотехнік»), _________________________________

Працівники ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» пройшли спеціальне навчання та 
перевірку знань з охорони праці, з електробезпеки та пожежної безпеки:

НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» у 
електрогазозварника Чеснокова С.О.. слюсаря-ремонтника Цуркана В.М.. слюсаря- 
ремонтника Парфьонова М.О. (витяг з протоколу № 115 від 03.02.2020 р. виданий ТОВ «УК 
«Дніпробуд»);

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» у електрогазозварника Чеснокова С.О.. слюсаря-ремонтника Цуркана
В.М.. слюсаря-ремонтника Парфьонова М.О. (витяг з протоколу № 186 від 19.02.2020 р. 
виданий ТОВ «УК «Дніпробуд»):

- інструкції з ОП. інструкції з пожежної безпеки, виробничих інструкцій в межах 
виконуваних робіт (протокол № 1 від 14.02.2020 р.. виданий комісією ТОВ «АЛЬЯНС- 
ТЕХНО-ТРЕЙД»).______________________

На підприємстві ведуться відповідні журнали в т.ч.: журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці: журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового
інструктажів._____________________________________________________________________

інструкцій про проведенім навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом № 10 від 19.02.2020 р. затверджено Перелік робіт підвищеної небезпеки, які

виконуються на підприємстві.______________________________________________________
Під час виконання робіт, що декларуються. ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕИД» 

застосовує устатковання. пристрої, інструменти, засоби індивідуального та колективного 
захисту в т.ч балони для газів технічних. Україна; різак інжекторний типу Р1 «ДОНМЕНТ» 
142 П. 2013 р.в. Україна; різак інжекторний для ручного газокисневого розділювального 
різання типу Р1 «ДОНМЕНТ» 142. 2013 р.в. Україна, трансформатор зварювальний, 
інв. № 02151. 2017 р.в.. Україна; набори слюсарних інструментів. 2019 р.в.. Україна: окуляри 
для захисту очей під час газового зварювання, сигнальні жилети, захисні каски, стрічки
огороджувальні. знаки безпеки тощо.______________________________________________

ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» укладено договір на постачання балонів № 4850 від
01.10.2019 р. з ПАТ «Лінде Газ Україна» (дозвіл 1018.17.12 від 06.09.2017 р.).___________

У ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» ведуться необхідні журнали в т.ч. обліку і 
зберігання засобів захисту; обліку робіт за нарядами і розпорядженнями, обліку, перевірки і 
випробування електроінструмента, трансформаторів, перетворювачів частоти і переносних 
світильників, обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; обліку робіт за
нарядами і розпорядженнями; обліку і зберігання засобів захисту тощо.__________________

експлуатаційної документації,
Наказом № 20 від 28.10.2019 р. на підприємстві створена комісія з_ приймання і 

перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів._ Засоби індивідуального захисту використовують за



призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.___________________________

Працівники ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД» забезпечені спецодягом та засобами 
ін диві дуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці» (спецодягом, спецвзуттям. захисними касками, захисними 
окулярами, лицьовими тттитками. сигнальними жилетами, рукавицями брезентовими.
рукавицями бавовняними тощо).____________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Наказом № 10 від 10.01.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових документів 

з охорони праці, що діють у ТОВ «АЛЬЯНС-ТЕХНО-ТРЕЙД». які поширюються на роботи 
підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 
26.10.2011 р. № 1107: Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, 
затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік 
робіт підвищеної небезпеки»: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони 
праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00- 
7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників». 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання». НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної 
безпеки в Україні»._

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.________________

Ня підприємстві обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою.

і-методичного забезпечення)

_ В.В. Твердохліб 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі 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.
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