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19 ЛИП 2018 • -• - - Д Е К Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
__________________________ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ»____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________ 49052, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, дров. Давидова, буд. 2А_________
місцезнаходження,

_______________________________ код ЄДРПОУ 40107621;___________________________ ___
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________директор Клочеико Євген Сергійович_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

_______________________(0562) 31 20 00, 1есЬігап8Ьц&а2@£таі1»сот___________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, 

серія і номер паспорта, ким І коди виданий, місце проживання, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків; 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________ на території м. Дніпра та  Дніпропетровської області_______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки га/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____________________

________________________________  договір ВІДСУТНІЙ_________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата Його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________________

_______________________________________ 05.07.2018 р,___________________________________
(дата проведення аудиту)

______________________________Я , Клоченко Євген Сергійович_____________________________
(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; роботи верхолазні; зварю вальні роботи____________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються,

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу



кількість робочих місць; 20, на яких існує ризик виникнення травм: 3______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує частину нежитлового приміщ ення та частину складських 
приміщень (нежнтлових приміщень та споруд), розташ ованих за адресою: 
49052, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров. Давидова, буд. 2А_____________________

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

Інші відомості директор TOB «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» Клоченко Є.С. пройшов 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці у ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68
від 21.03.2018 р. (витяг з протоколу № 94/4.6/2018 від 07.05.2018 р.)________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці 
(наказ № 12-ОТ від 11.05.2018 v X  Голова комісії -  директор ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД 
АГ» Клоченко Є.С. та  члени комісії: головний інженер М арсов В.М., інженер з 
охорони праці Хорошко Н.В., які пройш ли навчання вимог Загального курсу з 
охорони праці у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ», 
і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (витяг з протоколу 
№ 94/4.6/2018 від 07.05.2018 р.) і комісією, створеною на підставі наказу Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області № 44 від 07.10.2015 р. (витяг з
протоколу № 153-897 від 15.09.2016 рЛ.______________________________________________

Голова комісії -  директор ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» Клоченко Є.С. пройшов 
навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «П равила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила 
охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 
«П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ДП «Дніпропетровський 
навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 68 
від 21.03.2018 р. (витяги з протоколів № 302 від 13.04.2018 р., № 276 від 06.04.2018 р.,
№ 270 від 11.04.2018 рЛ._____________________________________________________________
 Члени комісії: головний інженер М арсов В.М., інженер з охорони праці
Хорошко Н.В. пройшли навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 «П равила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «П равила пожежної безпеки в Україні», 
НПАОП 0.00-1,71-13 «П равила охорони праці під час роботи з інструментом і 
пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (витяги з протоколів 
№ 302 від 13.04.2018 р., № 276 від 06.04.2018 р., № 270 від 11.04.2018 р.), комісією, 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області № 44 від 07.10.2015 р. (витяги з протоколів № 271 від 30.03.2016 р., № 902 від 
23.09.2016 р.) і комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (витяг з протоколу 
№ 72 від 07.02.2018 п Х ______________________________________________________________



Наказом № 17-ОТ від 11.05.2018 р. відповідальним за справний стан та безпечну
експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено головного енергетика 
Лунь C.B. (V група з електробезпеки, до та вище 1000 В), у разі його відсутності 
-  головного інженера М арсова В.М. (IV група з електробезпеки., до 1000 В), які 
пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони прані, НГІАОН 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «П равила пожежної безпеки в Україні» у 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку 
знань комісією« створеною на підставі наказу Головного управління Держнраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21,03.2018 р. (витяги з протоколів J4st 289 від
11.04.2018 p., № 94/4.6/2018 від 07.05.2018 p., № 302 від 13.04.2018 p.).__________________
 Наказом № 18-ОТ від 11.05.2018 р. відповідальним за безпечне виконання
верхолазних робіт призначено виконроба Клоченка С.М., який пройшов навчання 
вимог Загального курсу з охорони праці, НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила охороин праці під 
час роботи з інструментом та пристроями» у ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу Головного управління Держнраці у Дніпропетровській області № 68 віч
21.03.2018 р. (витяги з протоколів № 289 від 11.04.2018 p., № 270 від 11.04.2018 p.,
№ 276 від 06.04.2018 p.).______________________________________________________________
 Наказом № 16-ОТ від 11.05.2018 р. відповідальним за безпечне виконання
зварю вальних робіт призначено виконроба Клоченка С.М. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), який пройшов навчання вимог НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «П равила пожежної безпеки в Україні» у 
ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку 
знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держнраці у 
Дніпропетровській області № 68 від 21.03.2018 р. (витяг з протоколу № 302 від
13.04.2018 p.)._______________________________________________________________________

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

 Наказом по підприємству № 2-ОТ від 11.01.2018 р. створена служба з охорони
праці. Відповідальним за охорону праці призначений інженер з охорони праці 
Хорошко Н.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), яка пройш ла навчання вимог 
Загального курсу з охорони праці, вимог НПАОП 4 0 .Ї-1.21-98 «П равила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «П равила технічної експлуатації
електроустановок споживачів», «Правила будови_____ел ектр о у ста ново к»,
НПАОП 40.1-1.07-01 «П равила експлуатації елекі розахисиих засобів», «Правила 
пожежної безпеки в Україні», НПАОП 0.00-1.15-07 «П равила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 «П равила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями» у ДП «Дніпропетровський навчально- 
курсовий комбінат «М ОНОЛІТ» і перевірку знань комісією, створеною на підставі 
наказу Головного управління Дсржпраці у Дніпропетровській області № 44 від 
07.10.2015 р. (витяги з протоколів № 153-897 від 15.09.2016 p., № 271 від 30.03.2016 p., 
№ 902 від 23.09.2016 р.) і комісією, створеною на підставі наказу Головного управління 
Держнраці у Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (витяг з протоколу 
№ 72 від 07.02.2018 р.)._____________________________________________________________

наявністю служби охорони прапі.



Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань га відповідні
інструктажі і питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». 
Робітник підприємства, який задіяний при виконанні зварю вальних робіт, мас 
кваліфікацію  електрогазозварника четвертого розряду (диплом НР № 21639282 від 
26.06.2003 р., виданий Вищим професійним училищем № 17), атестованого для 
виконання ручного дугового зварю вання покритим електродом сталевих, несучих і 
огороджу вальних конструкцій, в т.ч. арматури класу А1-АІ1І, технологічне 
обладнання і технологічні трубопроводи, вантажопідіймальні країні, підіймальні 
пристрої і обладнання, виготовлення (посвідчення № 72-ДН-58 від 13.04.2018 р., 
видане ТОВ ПНП «Коксохімтенломонтаж», протокол засідання атестаційної комісії 
№ 73 від 13.04.2018 р.); пройшов перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в 
т.ч.: «П равила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НІІАОП 40.1-
1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «П равила 
пожежної безпеки в Україні» у ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«М ОНОЛІТ» (Щ  група з електробезпеки, до 1000В; посвідчення № 092509 від
25.04.2018 р.) та  відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується
відмітками в журналах.____________________________________________________________
 Робітники підприємства, які задіяиі при виконанні верхолазних робіт, мають
кваліфікацію верхолазів шостого розряду (виписка з протоколу засідання державної 
кваліф ікаційної комісії № 086 від 11.04.2018 р., виданої ТОВ «УК СПЕКТР»); пройшли 
перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч.: НПАОП 0.00-1.15-07 
«П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (виписка з 
протоколу № 086 від 11.04.2018 р., виданої ТОВ «УК СПЕКТР») та відповідні
інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах.____________
 Наказом №  ІО-ОТ від 21.03.2018 р. розроблені та введені в дію інструкції з
охорони прані на види робіт підвищеної небезпеки та на професії, в т о м у  числі № 1.1 
для електрозварників, № 2.1 при роботі з переносним електроінструментом, А1> 2.4 
з електробезпеки, № 2.9 при виконанні робіт на висоті, № 3.2 з пожежної безпеки прп
виконанні зварних робіт.____________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

 В наявності необхідна експлуатаційна документація иа обладнання, в тому числі
та, що використовується при в и к о н ати  робіт підвищеної небезпеки: паспорти та 
інструкції з експлуатації на пояси запобіжні безлямкові типу 1ПЛ-1, зав. №№ 10716, 
10717, 2017 р.в. (Україна), фал рятувальний типу 1ФК, зав. № 033917, 2017 р. в. 
(Україна), двохпостовнй зварю вальний апарат постійного струму типу ДУГА-408, 
зав. № 167481, 2017 р. в. (Росія), випрямляч для дугового зварю вання тину ВДМ25-630, 
зав. № 72607096, 2016 р. в. (Україна), регулятор тиску (редуктор) балонний 
пропановий типу БПО-5-5, інв. № 122, 2015 р. в. (Україна), регулятор тиску (редуктор) 
балонний кисневий типу БКО-50-5, інв. № 123, 2015 р. в. (Україна), комплекти 
верхолаза (карабіни, с п у с к н і  пристрої, затискачі ручні для троса), 2 0 17 р.в. (Росія), 
підмостки пересувні збірно-розбірні ПСО-2000.00.00РЕ, інв. № 1217, 2017 р. в. 
(Україна), риш тування ЛСП2000.00.00РЕ, інв. № 1211, 2017 р. в. (Україна); протокол 
№ 1 від 07.02.2018 р. випробування зварю вального трансформатора т и п у  ДУГА-408 і



протокол № 2 від 07.02.2018 р. випробування зварювального трансформатора типу
ВДМ25-630, зав. № 72607096, виданих вимірювальною елекгролабораторією ПБП 
«СТАТОР» (свідоцтво про атестацію № ПЧ 07-0/1530-2015 від 09.06.2015 p., термін дії 
до 09.06.2018 p.); акт від 23.05.2018 р. випробування риш тувань ЛСГІ2000.00.00РЕ, 
інв. № 1211 та підмостків пересувних ПСО-2000.00.00РЕ, інв. № 1217 з висновком 
«придатні до подальш ої експлуатації», виданою  комісією ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД 
АГ»; протокол № 23 від 21.02.2018 р. випробування поясів запобіжних безлямкових 
тину 1ГІЛ-1, зав. № №  10716, 10717 і фала рятувального типу 1ФК, зав. № 033917,
виданого комісією ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ».____________________________________

екс плуатаці й н ої до ку м е нтаи ії,

 Наказом № 5-01 від 11.01,2018 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 
проведениям технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань 
(за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.__________________________________________________________________________

Працівники ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» забезпечені спецодягом та засобами 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОН 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» (спецодягом, снецвзуттям, 
захисними касками, захисними окулярами, лицьовими щ итками, запобіжними
поясами, рукавицями)._______________________________________________________________

засобів індивідуального захисту.

Наказом № 11-ОТ від 21.03.2018 р. затверджений перелік нормативно-правових 
актів, стандартів, що діють в ТОВ «ТЕХ ТРАНС БУД АГ», що розповсюджуються на 
роботи підвищеної небезпеки, які декларую ться, в т.ч.: Закон України «Про охорону 
праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної 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; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом 
Держиаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 p.; НПАОН 0.00-4.21-04 «Типове 
положення про службу охорони нрапі»; 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 «Положения про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-6.03- 
93 «Порядок опрацю вання та затвердження власником нормативних актів про 
охорону прані, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-4.01- 
08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»; НПАОП 0.00- 
1.15-07 «П равила охорони праці під час виконання робіт иа висоті»; НПАОП 28.52- 
1.31-13 «П равила охорони праці під час зварю вання металів»; НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; НПАОГІ 40.1-
1.21-98 «П равила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; «П равила улаш тування 
електроустановок»; НАИБ А.01.001-2014 «П равила пожежної безпеки в Україні».



Н ормативно-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 декларую ться._____________________________________________________________

У TQB «ТЕХ ТРАНС БУД АГ» є кабінет охорони праці, оснащений; 
ком п’ютерами, навчальним и та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та  державними міжгалузевими та  галузевими нормативними актам и з 
охорони праці, медичною і довідковою літературою, навчальним и програмами, 
програмним забезпеченням для персональних ком п’ютерів, необхідними для 
проведення навчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудового
законодавства, охорони праці, перевірки знань з питань охорони праці.______________

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

Декларація зареєстрована у Журналі обліку суб'єктів господарювання у 
юріальному органі Держпраці A f  20 /У  р. № $ -3 3   ,

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.

(ініціали та прізвище)
Є.С. Клоченко

loL u u f iu p  iOTfp.


