
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо -
комерційна фірма «Оксид»______________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
49080. м. Дніпро, вул. Шолохова, буд. 15, код згідно з ЄДРПОУ 23930405, директор Кононов
Микола Олександрович, тел. 067 672 80 04 адреса електронної пошти:____________________
pkfoksid@gmail.com_____________________________________________________________ _ _

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

Згідно з договорами підряду по Дніпропетровській області____________________________ _ _ _
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: Акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Країна», страховий поліс №АО/2269040 від 26.03.2020 діє до 25.03.2021р.

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 24.07.2020________
(дата проведення аудиту)

Я, Кононов Микола Олександрович,____________________________________________________
(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, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; зварювальні роботи; газополум’яні 
роботи; монтаж, налагодження, ремонт машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, а саме: посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа, крім
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива__________

(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:________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
цистерна транспортна для рідкого кисню, азоту та аргону ЦТК -  1,6/025 ГУ=2,5 м3, Р роб =

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження,
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0,25МПа), 1991 р.в.СРСР, що встановлена на установці газифікаційній АГУ-2М; посудина 
KB 6123 42000 (У=1,0 м3, Рроб=1,6 МПа), 1992 р.в., Росія, що встановлена в контейнері 
газифікаторі ТГХК-1,0-0,6/1,6; посудина DPL 450 -  175 -  1,37 І (балон) для кріогенних газів 
ГУ=0,175 м3 , Р роб=1,37 МПа), 2010 р.в. Росія: газифікатор холодний кріогегенний ГХК -  
3/1,6 -  200 (У=7,38 м3 , Рроб=1,6 МПа), 1991 р.в , резервуар кріогенний ТРЖК-ЗМ (У=7,38 
м3, Рроб =0,25 МПа), 1985 р.в., СРСР ( кисень, азот, аргон, ацетилен, гелій)

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
кількість робочих місць -  12, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
-  6, будівель і споруд 1, офісне приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Шолохова. 15 прим. 241 

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: У ТОВ ВКФ «Оксид» діє Система управління охороною праці: Положення 

про систему управління охороною праці, затверджене наказом директора №11/4-18 від 11.04.2018. 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.
затверджене наказом директора №11/4-20-1 вьщ 11.04.2018.__________________ ___________ _ _
_____ Згідно ст. 13 Закону України «Про охорону праці на ТОВ ВКФ «Оксид» розроблені та
введені в дію, посадові інструкцій' на керівників та посадових осіб, інструкції з охорони праці на 
професії та види робіт і інша нормативна документація з дотриманням вимог законодавства 
України з охорони праці та з урахуванням специфіки підприємства.______________________

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

Функції служби охорони праці наказом по підприємству покладені на технічного директора 
Петрова Анатолія Андрійовича (наказ № 11/4-20-2, 11.04.2020) відповідальною особою за 
безпечне ведення робіт на висоті, безпечне виконання зварювальних робіт, безпечну експлуатацію 
електрообладнання та технічний стан зварювального обладнання наказом по підприємству від 
13.05.2019 №13/5-1 призначений майстер виробничої дільниці Цехош Віталій Іванович. 
Відповідальною особою за безпечне виконання газополум’яних робіт призначено майстра 
виробничої дільниці Цехоша Віталія Івановича (наказ №13/5-1 від 13.05.2019). Відповідальною 
особою за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском призначено майстра
виробничої дільниці Цехоша Віталія ІвановичаГнаказ №13/5-1 від 13.05.2019)_____
______Організація роботи щодо навчання перевірки знань з охорони праці та проведення
інструктажів здійснюється відповідно до «Положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці ТОВ ВКФ «Оксид», яке розроблене на основі Типового 
положення з урахуванням специфіки підприємства. Проходження вступного та первинного 
інструктажів фіксується в журналах реєстрації інструктажів, де зазначається дата їх проведення, 
номери інструкцій, за якими проводився інструктаж та проставляються підписи.______________

Наказом №25/5-2 від 25 травня 2017 року, затверджено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці по підприємству у складі: голова комісії - директора Кононова М. О., члени комісії: 
Петров Анатолій Андрійович -  технічний директор та Петров Андрій Анатолійович -  керівник 
дільниці. Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу 
охорона праці, що підтверджується протоколом перевірки знань ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. від 27.07.2020 року № 53-20.
_____Згідно ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00 -  4.12 -05 «Положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» інженер -  
налагоджувальник Олексієнко Анатолій Васильович, майстер Цехош Віталій Іванович, слюсарі - 
ремонтники Дудко Олексій Анатолійович та Андруцький Сергій Вікторович пройшли навчання 
НПАОП 0.00 -  1.15 -  07 «Правил охорони праці під час робіт на висоті» в ТОВ «Професіонали», а 
перевірку знань у ГУ Держпраці у Дніпропетровській області, що підтверджується протоколом 
№07-08/20 від 04.08.2020 року.__________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,
Директор Кононов М. О.. Петров Анатолій Андрійович -  технічний директор та Петров 

Андрій Анатолійович -  керівник дільниці пройшли навчання та первірку знань з загального курсу 
«Охорона праці, що підтверджується протоколом перевірки знань ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській обл. від 27.07.2020 року № 53-20.



Керівник дільниці Петров Андрій Анатолійович, інженер -налагоджувальник Олексієнко 
Анатолій Васильович, майстер Цехош Віталій Іванович, слюсар -  ремонтник Дудко Олексій 
Анатолійович, пройшли навчання НПАОП 0.00 -  1.81 -  18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» в ТОВ «Професіонали», а перевірку знань у ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській обл. що підтверджується протоколом №06-08/20 від 04.08.2020
року.__________________ _____________________________________________________________

Керівник дільниці Петров Андрій Анатолійович, майстер Цехош Віталій Іванович, слюсарі -  
ремонтники Дудко Олексій Анатолійович та Андруцький Сергій Вікторович, пройшли навчання 
НПАОП 0.00 -  1.73 -  14 «Правил охорони праці та безпечної експлуатації технологічних 
трубопроводів» в ТОВ «Професіонали», а перевірку знань у ГУ Держпраці у Дніпропетровській
обл, що підтверджується протоколом №08-08/20 від 04.08.2020 року.________________________

Технічний директор Петров Анатолій Андрійович, керівник дільниці Петров Андрій 
Анатолійович, інженер -  налагоджувальник Олексієнко Анатолій Васильович, слюсар -  
ремонтник Дудко Олексій Анатолійович, пройшли навчання НПАОП 40.1 -  1.21 -  98 «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» в ТОВ «Професіонали», а перевірку знань у 
ГУ Держпраці у Дніпропетровькій обл, що підтверджується протоколом №09-08/20 від 04.08.2020
року._________________ _________________________________________________________________

Майстер Цехош Віталій Іванович пройшов навчання законів та номативних актів з охорони 
праці в об’ємі загального курсу «Охорона праці», та за напрямами «Правила безпечної 
експлуатацій' електроустановок споживачів» та «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями комісіїю підприємства (протокол №14 від 22 січня 2020 року), і
перевірку знань комісією ТОВ ВКФ «Оксид»________________________________________________
Професійно-кваліфікаційний склад працівників, які задіяні на виконанні заявлених робіт 
підвищеної небезпеки, відповідає даному виду діяльності, у відповідності до наказу Міністерства 
праці та соціальної політики України від 29.12.2004 року №336 (зі змінами) «Про затвердження 
Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. 
ТТовіяник кваліфікаційних характеристик професій працівників». Робітники закінчили професійне 
навчання та мають відповідні посвідчення та свідоцтва.

Електрозварник Андруцький Сергій Вікторович пройшов навчання з професії електрозварник 
ручного зварювання. Пройшов атестацію зварювальника в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» 
згідно НПАОП 0.00-1.16-96. СНиП 3.05.05-84. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014. ДСТУ Б.В.2.6-200:2014, 
СНиП ІІІ-18-75 (р.3-8). СНиП 3.03.01-87 (п.4.78-4.134). Допущений до ручного дугового 
зварювання покритим електродом металевих, несучих і огороджуючих конструкцій; 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів. Посвідчення №64-ДН-58, дійсне до
16.02 .2021р . _________________________________________________________________________________

______У ТОВ ВКФ «Оксид» розроблені, затверджені та введені в дію:________________
-посадові інструкції;_____ ___________________________________________ ____________________
-інструкції з охорони праці, в тому числі: інструкція №1 з надання першої долікарської допомоги, 
інструкція з охорони праці №2 для слюсаря -  ремонтника, інструкція з охорони праці №4 під час 
виконання робіт на висоті, інструкція з охорони праці №5 для електрогазозварювальника. 
інструкція з охорони праці №6 для наповнювача балонів, інструкція з охорони праці №7 при 
експлуатації зберіганні та транспортуванні балонів, інструкція з охорони праці №10 під час робіт з 
ручним електрифікованим інструментом (наказ №16/1-20 від 20.01.2020 р.)

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Пояси лямкові запобіжні, драбини використовують за призначенням, зберігають у технічно 

справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно вимог законодавства та документів з експлуатацій' виробника.

Працівники ТОВ ВКФ «Оксид» забезпечені сертифікованим спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального 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» забезпечені. В наявності необхідна експлуатаційна 
документація ^паспорти, інструкції та настанови з експлуатації)
У відповідності до ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ ВКФ «Оксид», 
що зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та



періодичний медичний огляд згідно з "Порядком проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій", затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.
Ня підприємстві розроблені та впроваджуються "Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аварій на 2020 рік".____________________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту
______Нормативна документація оновлюється за допомогою інтернету і періодичних видань. На
підприємстві розроблені програми навчання та перевірки знань, та програми вступного та
первинного______ інструктажів.___________________________________________________________
Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення для 
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. На 
підприємстві затверджений перелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з 
питань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про 
охорону праці». НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: НПАОП 
0.00 -  4.15 -98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»;-НПАОП 0.00 -  1.15 -  07 
«Правил охорони праці під час робіт на висоті»;-НПАОП 0.00 — 1.81 -  18 «Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»: НПАОП 0.00 -  1.73 -  14 «Правил 
охорони праці та безпечної експлуатації технологічних трубопроводів».
Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці».

Екзамени проводяться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний куток з 
охорони праці, ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню 
працівників з питань охорони праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, 
виробничого травматизму і професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений 
посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці, наглядними матеріалами тощо.

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

/2  cefi'T'tece

М. О . к о п о  Ці
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована^ журналі - обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /<? 2ІщЗо. № - ^ /І  _____ .

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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