
ДЕКЛАРАЦІЯ
в ідп ов ідн ост і м атеріально-технічної бази  вимогам  

законодавства з питань охор они  праці

В ідом ост і про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ЕКО»_____________

для юридичної особи: найменування юридичної особи,
51909, Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, вул.Горобиа, 6-А____________________

місцезнаходження,
__________________ код згідно з ЄДРПОУ 36072043____________________________ _

код згідно з ЄДРПОУ,
______________________ директор Кожан Олег Леонідович______________________ ____

прізвище, ім’я та по батькові керівника,
+38 0569 56 85 60, w ww .ximeko.dp.ua, eko(a)jcimeko. dp.ua , buhfd)ximeko. dp. ua__________

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;
Роботи виконуються на території України______________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Ін ф о р м а ц ія  п р о  н а я в н іст ь  д о г о в о р у  ст р а х у в а н н я  ц и в іл ь н о ї в ід п о в ід а л ь н о с т і  
п е р е д  т р е т ім и  о с о б а м и  с т о с о в н о  в ід ш к о д у в а н н я  н а с л ід к ів  м о ж л и в о ї ш к о д и  
д о г о в ір  ст р а х у в а н н я  в ід с у т н ій _____________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,
згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами згідно постанови К М У  №  1788 від 1 6 .0 8 .2 0 0 2  
року на Т О В  « Х ІМ -Е К О »  страхування не проводиться, тому що воно не є об’єктом 
підвищеної небезпеки_____________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охор они  праці 01.07.2020____________
(дата проведення аудиту)

Я, Кожан Олег Леонідович____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

або фізичної особи — підприємця)

ц ією  декларацією  п ідтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази  та ум ов праці вимогам  
законодавства з питань охор они  праці та пром ислової безпеки  п ід  час виконання таких робіт  
підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, м еханізм ів, 
устаткування п ідви щ ен ої небезпеки:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_______________________________
роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);___________________
роботи верхолазні;________________________________________________________________
зварювальні роботи;___________________________________________ ___________ ______
монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкиія 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7

http://www.ximeko.dp.ua


до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатаиію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
а саме: технологічного устатковання хімічного виробництва:
зведення, монтаж монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміинення їх аварійних 
частин, ремонт підземних споруд, не пов ’язаних з видобутком корисних копалин_____

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 місиь-16. у тому числі тих, на яких існує підвищений______________
кількість робочих місць,

ризик виникнення т р а вм -9 ________________________________________________
у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне та виробниче примишення орендовані (Договір оренди N  02.01-18 О від
будівель і споруд (приміщень),

02 січня 2018р. орендодавеиь громадянин України Кожан Олег Леонідович.____________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: головний інженер Ткачук С.Ф. наказом по підприємству №2/19-ОП від 
08.02.2019р. призначено відповідальним за дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праиі та промислової безпеки.

Директор Кожан О. Л.. заступник директора по інноваціям Козак І. Ю.________________
. головний інженер Ткачук С.Ф. й виконроб Антонов Д.С.________________________________

пройшли навчання: загальних питань з охорони праиі. НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки 
систем газопостачання». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праиі під час експлуатаиії 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального обладнання». НПАОП 
45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праиі. Охорона праиі і промислової безпеки у 
будівництві (ДБН)». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні робіт на 
висоті» й НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праиі під час роботи з інструментом та 
пристроями» в ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраиі v Київській області (протокол № 221-8-18 від 03.08.2018). Директор 
Кожан О. Л.. заступник директора по інноваціям Козак І. Ю._________
, головний інженер Ткачук С.Ф. й виконроб Антонов Д.С.пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21- 
98 «Правила безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів». «Правила технічної 
експлуатаиії електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правша будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів», ГКД 34.20.507-2003 «Правила технічної 
експлуатації електричних станцій і мереж» в TOB «НВН «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та
перевірку знань в комісії Головного____ управління Держпраиі у Київській області
(протокол № 167-12ЕЛ-2018 від 03.08.2018: IV група з електробезпеки). Директор Кожан О. 
Л.. заступник директора по інноваціям Козак І. Ю.головний інженер Ткачук С.Ф. й виконроб 
Антонов Д.С.пройшли навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, 
установ та організацій, до обов'язків яких належить виконання або забезпечення виконання 
заходів пожежної безпеки в ТОВ «НВН «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» (протокол № 148-П від
03.08.2018). Робітники підприємства (електрозварник.монтажники з монтажу сталевих та 
залізобетонних конструкцій. бетоняри.верхолази.плиточники) навчені у встановленому 
порядку і проходять перевірку знань загальних питань з охорони праиі. НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праиі під час експлуатаиії вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідального обладнання» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 45.2-7.02-12 
«Система стандартів безпеки праиі. Охорона праиі і промислової безпеки у будівництві 
(ДБН)» в обсязі виконуваних робіт, НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації
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безпечного ведення газонебезпечних робіт» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони пуаиі при виконанні робіт на висоті» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 
0.00-1.71-13 «Правша охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями» в обсязі 
виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.21-98 «Правша безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 40.1-1.32-01 «Правша будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок» в обсязі виконуваних робіт 
своєю комісією з перевірки знань питань охорони праиі <протоколи: № 1 від 14.08.2019: № 2 
від 15.08.2019: № 3 від 16.08.2019: № 4 від 17.08.2019: № 5 від 20.08.2019: № б від 21.08.2019: 
№ 7 від 22.08.2019: № 8 від 23.08.2019: № 9 від 24.08.2019: № 10 від 27.08.2019). Робітникам 
підприємства присвоєно професію верхолази (протокол № 158. виданий 01.09.2017 ТОВ «УК 
Спектр»), Розроблено й затверджено наказом № 11/19-ОП від 12.07.2019 перелік робіт 
підвищеної небезпеки та призначено особи, відповідальні за безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки. Наказом № 20/19-РП від 12.07.2019 призначено осіб (головний 
інженер Ткачук С.Ф. та прораб Антонов U.C.). відповідальних за безпечне виконання: робіт, 
що виконуються на висоті понад 1.3 метра: робіт в колодязях, шурфах, траншеях, 
котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, 
трубопроводах): роботи верхолазні: роботи в діючих електроустановках: зварювальні 
роботи. Наказом № 4/19-ОП від 08.02.2019 відповідальність за електрогосподарство й 
справний стан електроустаткування покладено на енергетика Івонуи М.І. Наказом № 
4/19-ОП від 08.02.2019 право видачі нарядів-допусків на виконання робіт в діючих 
електроустановках покладено на іиконроба Антонова Д.С На підприємстві наказом 4/19-ОП 
від 08.02.2019 затверджено перелік осіб, які мають право бути керівниками робіт, 
допускачами. наглядачами, членами бригади. Наказом № 9/19-ОП від 08.02.2019 
відповідальність за організаиію та безпечне виконання робіт на висоті з правом видачі 
нарядів-допусків покладено на головного інженера Ткачук С.Ф. Наказом № 9/19-ОП від
08.02.2019 на підприємстві затверджено перелік верхолазних робіт, які виконуються за 
нарядами-допусками. Наказом № 9/19-ОП від 08.02.2019 відповідальним керівником 
верхолазних робіт директор призначив виконроба Антонова Д.С. відповідальним виконавцем 
верхолазних робіт -  виконроба Антонова Д.С На підприємстві розробленого, узгодженого й 
затвердженого наказом № 11/19-ОП від 08.02.2019 інструкцію з підготовки та безпечного 
проведення газонебезпечних робіт. На підприємстві розроблено й затверджено наказом № 
11/19-ОП від 08.02.2019 перелік газонебезпечних робіт. Наряди-допуски реєструються в 
журналі. Робітники перед допуском до самостійного виконання газонебезпечних робіт 
проходять стажування під наглядом досвідченого робітника протягом перших десяти 
робочих змін. Допуски до стажування і самостійної роботи оформлюються наказами по 
підприємству. При допуску до роботи робітники проходять інструктаж у встановленому 
порядку з питань охорони праиі на робочому місиі (за особистим підписом). Робітникам 
видаються інструкції з безпечних методів робіт. Наказом № 11/19-ОП від 08.02.2019
призначено_____ особу (головний інженер Ткачук С.Ф.). відповідальну за проведення
газонебезпечних робіт: за організаиію безпечного проведення газонебезпечних робіт._________

. Наказом № 11/19-ОП від 08.02.2019 відповідальність за підготовку об'єктів до проведення 
газонебезпечних робіт покладено головного інженера Ткачук С.Ф. Наказом № 11/19-ОП 
від 08.02.2019 призначено особу (виконроба Антонова Д.С. ). яка має право видавати наряди 
на виконання газонебезпечних робіт. Наказом № 11/19-ОП від 08.02.2019 відповідальність за 
стан і утримання рятувальних поясів й мотузків, а також кожний раз перед та після їх 
застосування покладається на головного інженера Ткачук С.Ф.Зовнішній огляд рятувальних 
поясів, карабінів та мотузків проводиться один раз у десять днів. Наказом № 11/19-ОП від
08.02.2019 відповідальність за стан та утримання шлангових протигазів покладається на 
головного інженера Ткачук С.Ф.Наказом № 22/19-ОП від 12.02.2019 на підприємстві створено 
дільницю з чищення димарів та повітропроводів. Наказом № 23/19-ОП від 12.02.2019 головного 
інженера Ткачук С.Ф.призначено відповідальним за здійснення: вхідного контролю проектної 
документації: вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів: вхідного контролю 
устаткування: операційного контролю та приймання окремих монтажних робіт. Наказом № 
23/19-ОП від 12.07.2019 відповідальність за забезпечення, встановлення, упроваджування та 
підтримування процесів, необхідних для системи управління якістю директор поклав на себе.
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(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці
тапромислової безпеки;

Наказом № 2/19-ОП від 08.02.2019 функції служби охорони пуаиі директор поклав на 
інженера з ОПЛісеиьку О.В. На підприємстві переглянуто наказом № 7/19-ОП від 08.02.2019 
«Положення про службу охорони праиі» й «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праиі». На підприємстві навчання, перевірка знань та 
проведення інструктажів з питань охорони праиі здійснюється згідно «Положення про 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праиі». На підприємстві переглянуто 
наказом № 8/19-ОП від 08.02.2019 посадові, виробничі інструкиії. інструкції з охорони праиі. 
інструкиії з безпечних методів робіт, інструкції з пожежної безпеки (за переліком 20 
примірників). в тому числі інструкиію № 5 з охорони праиі при виконанні робіт на висоті, 
інструкцію № 15 з охорони праиі при виконанні робіт з інструментом та пристроями, 
інструкиію № 6 з охорони праиі під час виконання робіт на висоті з використанням 
спеціальних страхувальних засобів та інструкиію № 10 з підготовки та безпечного проведення 
газонебезпечних робіт. Наказом № 8/19-ОП від 08.02.2019 на підприємстві розроблено і 
затверджено «Положення про ділянку з ремонту, перевірки та введення в дію устаткування 
хімічного виробництва» та «Положення про організацію контролю якості виконуваних робіт з 
ремонту, перевірки та введення в дію емніостій». інструкиію з технічного обслуговування, 
ремонту, перевірки та введення в дію приміщень та устаткування хімічноговиробниитва. 
Наказом № 3/19-ОП від 08.02.2019 р. на підприємстві створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праиі. Склад комісії:
Голова комісії: директор Кожан Олег Леонідович:
Члени комісії: інженер з охорони праиі Лісеиька О.В., головний інженер Ткачук С.Ф.. 
заступник директора по інноваціям Козак І. Ю.
Наказом № 2/19-ОП від 12.02.2019 відповідальним за проведення первинного та повторного 
інструктажів на робочому місці, а також за ведення журналів призначено головного
інженера Ткачук С. Ф. ______________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві є необхідна нормативно-технічна документація й розроблено технологічні 
карти на виконання робіт підвищеної небезпеки. На підприємстві є в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти та інструкиії з експлуатації) на драбини, підмостя 
та запобіжні пояси. Еля виконання робіт підвищеної небезпеки, шо декларуються, на 
підприємстві є в наявності журнал реєстрації актів: журнал видачі виробничих завдань: 
засоби індивідуального захисту: трансформатор для ручного дугового зварювання типу ТОР: 
пояси запобіжні (інв. №№ 1. 2. 3. 4. 5). Фали запобіжні типу 1ФК. страхувальні мотузки, 
драбини, комплекти верхолаза (карабіни: запобіжні верхолазні пристрої: затиски ручні для 
тросу: страхувальні, опорні та допоміжні канати: затискачі: пристрої для с п у с к у : засоби 
з'єднання: технологічне пристосування тощо), металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, 
уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння розміром 300 х 600 мм. риштування 
будівельні типу «Атлант», рятувальні мотузки, засоби підмощування, огородження, сітки 
захисні, настили, козирки, сходи, трапи й містки, шо мають огорожу, знаки безпеки, сумки, 
підсумки, ковпачки захисні, футляри, чохли: газосигналізатор: газоаналізатор: набори 
електроінструменту з ізольованими ручками: ізолювальні штанги та кліщі: 
електровимірювальні кліші: покажчики напруги: іскробезпечний інструмент: калоші 
діелектричні: рукавиці діелектричні: килимки діелектричні: газоаналізатор-лампа ЛБВК: 
молотки слюсарні, в т. ч. з кольорову металу: інвентарні шити огородження: знаки сигнальні, 
таблички попереджувальні і підставки до них: переносні вибухозахишені світильники напругою 
не вище 12 В (лампи акумуляторні): протигази шлангові ПІП: спеціальне взуття: чоботи. 
черевики без металевих ивяхів й підковок із неслизькою підошвою), анемометр електронний. 
к у л і  металеві діаметром 50-100 мм. гирі, дзеркала, надійні засоби сигналізації й зв'язку з 
автономним живленням тощо. Представлено результати випробувань поясів запобіжних: 
поясних карабінів: рятувальних мотузків й драбин (протоколи №№ 1. 2. 3. 4 й 5 від 20.03.2019-
23.03.2019). Випробування поясів запобіжних, поясних карабінів й рятувальних мотузок 
проводяться 1 раз в б місяців під керівництвом особи, яка відповідає за випробування засобів 
індивідуального захисту. Наказом № 24/19-ОП від 12.07.2019 на підприємстві створено
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комісію з проведення випробувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка 
мають інвентарні бірки із вказівкою дат проведених і наступних випробувань. Представлено 
акт випробування від 24.03.2019 на герметичність шлангових протигазів. Зберігання засобів 

захисту організовано відповідно до вимог заводів-виготовлювачів. Робітники підприємства 
забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту відповідно до вимог НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров ’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці. Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту засобів 
індивідуального захисту. Видача засобів індивідуального захисту фіксується у картках обліку. 
Представлено копію договору № 48 від 12.07.2018 підприємства з ДП «Учбово-виробничий 
комплекс» колективне підприємство «Дніпросантехмонтаж» (дозвіл Держгірпромнагляду № 
1147.14.30 від 10.12.2014) на виконання наступних видів робіт: контроль якості зварних 
з'єднань: механічні випробування зразків: атестація зварників. Для виконання земляних робіт 
підприємство орендує будівельну техніку за договором надання послуг механізмами № 05-07/18 
від 05.07.2018 з Фізичною особою -  підприємцем Герасимовым І.В. (дозвіл № 400.14.15 від 
02.07.2014 р.. виданий Криворізьким гірничопромисловим територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду на експлуатацію технологічних транспортних засобів (згідно з 
переліком). Підприємство уклало договір № 15 від 05.07.2018 з електротехнічною 
лабораторією ТОВ «ПОА КУПІНА» (дозвіл № 1507.12.30 Державної служби гірничого нагляду 
та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022: дозвіл № 1508.12.30 Державної 
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, продовжений до 22.10.2022). На 
підприємстві організовано проведення медичних оглядів працівників під час приймання на 
роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні 
огляди): заключний акт, виданий 18.12.2017 КЗ «Дніпропетровський центр первинної медико- 
санітарної допомоги № 8».

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

На підприємстві є в наявності нормативно-правові акти з охорони праці, в тому числі Закон 
України «Про охорону праиі». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні 
робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правша охорони праиі під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів 
безпеки праиі. Охорона праиі і промислової безпеки у будівництві (ДБН)». НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правша безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правша технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 40.1-1.32-01 «Правша будови 
електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок». «Правша пожежної 
безпеки». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правша охорони праиі під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в обсязі виконуваних робіт. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правша охорони праиі 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідального 
обладнання» тощо. Наказом № 23/19-ОП від 12.03.2019 відповідальність за облік, зберігання 
та актуалізацію фонду нормативно-правових актів з охорони праиі директор поклав на себе. 
На підприємстві ведуться: журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праиі: журнал реєстрації видачі інструкцій з охорони праці: 
журнал обліку і зберігання електрозахисних засобів: журнал обліку та зберігання засобів 
захисту: журнал приймання та огляду риштувань та помостів: журнал реєстрації нарядів- 
допусків на виконання газонебезпечних робіт: журнал обліку, перевірки та випробувань 
електроінструменту, трансформаторів та ін.: журнал обліку робіт, що виконуються 
за нарядами і розпорядженнями: журнал обліку та огляду такелажних засобів, 
механізмів та пристроїв: журнал реєстрації актів: журнал видачі виробничих завдань: 
журнал огляду елементів спеціальних страхувальних засобів. Підприємство уклало: договір 
оренди на юридичну адресу: договір оренди приміщення № 15 від 17.08.2018 з Фізичною особою 
Кожаном Олегом Леонідовичем на тимчасове платне користування приміщенням, яке 
розташовано за адресою: м. Кам”янське. вул. Горобця. 6а. договір оренди нежитлових й 
виробничих приміщень № № 02/01-18 О. Працівники підприємства забезпечені санітарно-



побутовими приміщеннями згідно з нормами. Матеріально-технічна база підприємства
відповідає вимогам законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки.___________

нормативно-правової та матеріально-техніч^^)аЗ^Ш^альнО>гметодичного забезпечення)

' о»7пв* е"°к

4 ж
«/>/« 0 2020 р.

н Олег Леонідович 
ііали та прізвище)

идо
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктІВггосподарювання у територіальному органі 
Держпраці ___ 2 0 р.
№  ЖО. / X  ■_________

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, усталювання 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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