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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Товариство з обмеженою відповідальністю «X1М1Я-СП ЕІГГВХНІКА»___________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
51909 Дніпропетровська обл. м. Кам’янське в у л . С.Х.Горобця, буд 1-А_______________________________

телефаксу, адреса електронної пошти;
Код ЄДРПОУ: 40992177. тел. +380674259808 Директор: Фокеєв Костянтин Станіславович_________
Єл.пошта: hiinspetz-01@ukr.net_____________________________________________________________________

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;

_______________ територія Дніпропетровської обл. та на об'єктах замовників___________________
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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
__________________________________________ не проводився____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я. Фокеєв Костянтин Станіславович.____________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Земляні роботи; Експлуатація балонів із стисненим газом (кисень); Роботи верхолазні.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

Зварювальні роботи________________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

15 робочих місць, з них 7. на яких існує ризик виникнення травм_________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

будівлі - 1. споруди - 0. приміщення - 1. виробничі об 'єкти - 1 цехи - . дільниці - 0. структурні
підрозділи -  0_____________________________________________________________________________ .
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості: директор Фокеєв Костянтин Станіславович пройшов навчання, головний інженер
(прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки;

Бондар М .В начальник виробництва Мерзлікін М.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту. Пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
надання першої допомоги потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків 
аварії, (протокол №311 від 01.03.2018р.).

Директор Фокеєв К.С., головний інженер Бондар М.В.. начальник виробництва Мерзлікін 
М.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області за ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона 
праці та промислова безпека у будівництві» (НПАОП 45.2-7.02-12'). (протокол №347 від 
07.03.2018р.').

Директор Фокеєв К.С.. головний інженер Бондар М.В.. пройшли навчання в ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області згідно «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під 
тиском» НПАОП 0.00-1.59-87. (протоколу № 346 від 07.03.2018р.)

Директор Фокеєв К.С.. головний інженер Бондар М.В.. начальник виробництва М ерзлікін 
М.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0 .00-1.75-15. ( протокол №322 від 02.03.2018р.).

Директор Фокеєв К.С.. головний інженер Бондар М.В.. начальник виробництва Мерзлікін 
М.О. пройшли навчання в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно «Правил охорони праці під
час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП__0.00-1.71-13. (протокол №336 від
06.03.2018р.).

Головний інженер Бондар М.В.. начальник виробництва М ерзлікін М.О. пройшли навчання та 
перевірку знань в ДП «Навчально-курсовий комбінат «Кривбасбуд» з питань пожежної безпеки 
(Протокол № 400 від 26.10.2017р. Посвідчення № №  03061593. 03061592.)

Наказом по підприємству №  61- ОП від 01.03.2018р. створено службу охорони праці,
наявністю служби охорони праці, 

функції якої виконує головний інженер Бондар М икола Володимирович пройшов навчання 
законодавчих актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і 
вибухозахисту. Пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії в ДГ1 «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» м. Запоріжжя та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол знань №33 1 від 01.03.2018року).

На підприємстві наказом № 60-К від 01.03.2018р. затверджені та введені в дію посадові 
інструкції керівників підрозділів та спеціалістів.

Наказом №  66-ОП від 06.03.2018р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, 
які виконуються на підприємстві.

На підприємстві ТОВ "ХІМ ІЯ-СПЕЦТЕХНІКА". наказом № 63-ОП від 06.03.2018р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям,
- Інструкція з ОП №  1 вступний інструктаж з охорони праці.
- Інструкція з ОП №  2 ввідний інструктаж з охорони праці.
- Інструкція з ОП №  3 програма первинного інструктажу з охорони праці на робочому місці.
- Інструкція з ОП № 4 для неелектротехнічного персоналу, якому привласнюється група з 

електробезпеки І.
- Інструкція з ОП № 5 під час роботи з електроінструментом.
- Інструкція з ОП №  6 під час роботи з ручними інструментами та пристроями.
- Інструкція з ОП №  7 підчас виконання вантажно-розвантажу вальних робіт.
- Інструкція з ОП № 8 під час переміщення вантажів вручну.
- Інструкція з ОП № 9 під час робіт на висоті.
- Інструкція з ОП №  10 під час роботи на риштуваннях, підмостях.

Інструкція з ОП № 1 1 при виконанні земляних робіт.
Інструкція з ОП №  12 для електрогазозварника



- Інструкція з ОП №  13 для газорізника
- Інструкція з ОП №  14 монтажника сталевих і залізобетонних конструкцій.
- Інструкція з ОП №  15 для бетоняра
- Інструкція з ОП №  16 для арматурника.
- Інструкція з 011 №  17 для стропальників, що обслуговують вантажопідіймальні крани.
- Інструкція з ОП №  18 для працівників, що виконують верхолазні роботи.
- Інструкція з ОП № 50 Для машиніста екскаватора:

інструкцій про проведення навчання та

Наказом по підприємству №63-1 ОП від 06.03.2018р введено в дію інструкції з охорони
інструктажу з питань охорони праці, 

праці за професіями та видами робіт в кількості 21 інструкція та програми навчання з питань 
охорони праці, в тому числі: «Інструкція з охорони праці. Загальні вимоги безпеки для працівників 
підприємства»; « Інструкція з охорони праці для машиніста екскаватора». Навчання та інструктажі 
з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог «Типового положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».
Наказом №  67-ОП від 07.03.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті 
призначено начальника виробництва/виконроба Мерзлікіна М.О.
Наказом №  68-ОП від 07.03.2018р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію 
електрогосподарства призначено начальника виробництва/виконроба М ерзлікіна М.О.
Наказом №  69-ОП від 07.03.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт при 
експлуатації посудин, що працюють під тиском призначено начальника виробництва/виконроба 
М ерзлікіна М.О.
Наказом № 71-ОП від 07.03.2018р. відповідальною особою за забезпечення пожежної безпеки 
призначено начальника виробництва/виконроба М ерзлікіна М.О.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться відповідно до вимог 
«Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці». Наказом по підприємству № 64- ОП від 06.03.2018р створена комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці. Комісія діє в наступному складі: голова комісії - директор Фокеєв 
Костянтин Станіславович. Головний інженер Бондар Микола Володимирович, начальник 
виробництва/виконроб Мерзлікін М ихайло Олександрович

Верхолази/монтажники сталевих і залізобетонних конструкцій Тютюник В.В.. Троценко О.В. 
пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ «УК Спектр» за професією верхолаз (6 розряд). 
Протокол №  227 від 23 .11.2016р. Посвідчення № №  01889. 01 890.

Зварник Філіпський О.Ю. пройшов атестацію в ТОВ ПНП «Коксохімтепломонтаж» згідно 
Правил атестації зварників. ДСТУ Б.В.2.6-199:2014; ДСТУ Б.В.2.6-200:2014; ДСТУ-Н Б В.2.5- 
66:2012; ДСТУ-Н Б В .2.5-68:2012. Допущений до ручного дугового зварювання покритим 
електродом теплових мереж; сталевих конструкііій. несучих і огороджуючих конструкцій; 
зовнішніх мереж і спорудження водопостачання та каналізації. Протокол №  233 від 25.11.2016р. 
Посвідчення № 21 8-ДН-58.

Газорізальник Стеценко В.Н. пройшов навчання та перевірку знань в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН» з професії Газорізальник (4 розряд). Протокол №  553 від 13.09.2012р. 
Посвідчення № 00715.

Верхолаз/монтажник сталевих і залізобетонних конструкцій Тютюнник Володимир 
Васильович., верхолаз/монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Троценко Олександр 
Володимирович, зварник Філіпський Олександр Юрійович, газорізальник Стеценко Василь 
Миколайович пройшли перевірку знань в комісії підприємства в обсязі Законів України «Про 
охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності». «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки » та відповідних інструкцій з охорони праці, затверджених наказом №  63- 
ОП від 06.03.2018р. Протокол №  1 від 12.03.2018р.

Верхолаз/монтажник сталевих і залізобетонних конструкцій Тютюнник Володимир 
Васильович, верхолаз/монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Троценко Олександр 
Володимирович, зварник Філіпський Олександр Юрійович, газорізальник Стеценко Василь 
Миколайович пройшли перевірку знань в комісії підприємства в обсязі вимог «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 та відповідних інструкцій з охорони
праці, затверджених наказом №  63-ОП від 06.03.2018р..Протокол №  2 від 13.03.2018р.
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Зварник Філіпський Олександр Юрійович, газорізальник Стеценко Василь Миколайович 
пройшли перевірку знань в комісії підприємства в обсязі вимог «Правила безпеки та безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» НГІАОП 0.00-1.59-87 та відповідних інструкцій з 
охорони праці, затверджених наказом № 63-ОП від 06.03.2018р..Протокол №  3 від 14.03.2018р.

Верхолаз/монтажник сталевих і залізобетонних конструкцій Тютюнник Володимир 
Васильович., верхолаз/монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій Троценко Олександр 
Володимирович, зварник Філіпський Олександр Ю рійович, газорізальник Стеценко Василь 
Миколайович пройшли перевірку знань в комісії підприємства в обсязі вимог «Правил охорони 
праці підчас вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 та відповідних інструкцій з 
охорони праці, затверджених наказом № 63-ОП від 06.03.2018р.. Протокол № 4 від 14.03.2018р.

У відповідності до договору постачання № 0122-12 від 12.03.2018р.. укладеного із ПП 
«ЄВРОТЕХГАЗ». ТОВ "ХІМ1Я-СПЕЦТЕХН1КА" отримує п о с л у г у  з  поставки газоподібної 
продукції у балонах і послугу з опосвідчення та ремонту балонів.

Наданий дозвіл № 126.12.12 з продовженим терміном дії до 24.02.22р. ТУ 
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській обл. який виданий ПП «ЄВРОТЕХГАЗ» . на виконання 
робіт підвищеної небезпеки, а саме: зберігання балонів .контейнерів, цистерн та інших ємностей зі 
стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом, іх заповнення, спорожнення і 
ремонт.

У відповідності до договору постачання № 0049-18 від 12.03.2018р.. укладеного із ПГІ 
«ЄВРОТЕХГАЗ». ТОВ "ХІМ ІЯ-СПЕЦТЕХНІКА" орендує майно, а саме «газове обладнання «40л 
балони».

Наданий дозвіл № 573.12.30 з продовженим терміном дії до 16.03.22р. Держгірпромнагляду. 
який виданий ПП «ЄВРОТЕХГАЗ» . на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: технічний 
огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації. 
виникнення аварії) .випробування посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. а саме: 
балони об’ємом 40 л з робочим тиском 14.7 МПа (150 кгс/см~). виготовлених згідно ГОСТ 949. 
виробництво, переробка, розподіл продуктів розділення пові тря (кисень, азот, діоксид вуглецю, та 
їх суміші).

На підприємстві ведуться наступні журнали: журнал реєстрації вступного інструктажу З 
питань охорони праці: журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці З 
відмітками проведення первинного, повторного, позапланового, цільового інструктажів: журнал 
обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; журнал реєстрації інструкцій 3 охорони 
праці; журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; журнал ведення протоколів 
засідань комісії 3 перевірки знань з питань охорони праці; журнал обліку, перевірки та 
випробування електроінструменту і допоміжного обладнання до нього; журнал обліку робіт за 
нарядами і розпорядженнями; журнал протоколів перевірки знань; журнал видачі запобіжних
пристроїв та індивідуальних засобів захисту.____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна експлуатаційна документація па обладнання, в тому числі на те. що 
використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки- зварювальний апарат ^ і с  МЮ- 
350(і1601) паспорт та руководство з експлуатації № 293.2013р. виготовлення (Китай); 
зварювальний апарат ^ і с  АЯС-250(2285)(Китай) три фази паспорт та руководство з
експлуатації_____________________________________________________________________________і

експлуатаці й 11ої докумеі ітації.

Працівники забезпечені спецодягом та засобами індивідуального Захисту в повному обсязі
відповідно до НПАОІ [ 0.00-4.01-08 «Положення__про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом. спеціальним взуттям та іншими Засобами___ індивідуального
захисту».________________________________________________________________________________________

Наказом №  42-ОП від 01.01.2018 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 проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та 
документів з експлуатації виробників. В наявності: Різак рідкопаливний для ручного кисневого 
різання типу «ДОНМ ЕТ» 300. 2015р.; Різак рідкопаливний для ручного кисневого різання тину
«ДОНМЕТ» 142. 2015р.; Інвертор_зварювальний СТАРТ ИСА-250. 2015р.;Трансформатор
зварювальний типу ТДМ-506 Т У2. 2 011р. зав. № 2393;Пила ручна електрична дискова 1122-70.



2007р.. зав. №  7012307; М олоток пневматичний відбійний М О-2/3/4. 2011р.; Дриль ударна 
електрична. 2012р.;Бетономішалка. 2013р.; Риштування стійкові приставні для будівельно- 
монтажних робіт ЛСП 2000-40-100. 2014р.; Пояс лямковиий комбінований Щ ІК 1-М. 2015р.. зав. 
№ 001574 (акт випробування №01 12.02.2018р.); Пояс лямковий комбінований IIJIK 1-М. 2015р..
зав. № 001640 (акт випробування №02 12.02.2018р.);__Різак типу «ДОНМ ЕТ 142». 2007;
Телескопічний підйомник автовишка АП-18. ТО 07.06.2017р.; Підйомник ножичний самохідний Н 
15SX. 2007р.. ТО 07.06.2017р.; Редуктор високого т и с к у  кисневий РК-70. 2012р.. зав. № 01301 1; 
Редуктор балонний пропановий одноступеневий БГЮ-5-3. 2002р.; Балон з киснем: Балон з 
пропаном; Драбина ЛСМ-М. 2010р. (акт випробування №03 12.02.2018р.): Машина шліфувальна 
кутова ручна електрична МШ У 1-23-230. 2014р.. зав. № 51596: Перфоратор HR 2470 МАКГГА. 
2016р. і будівельна техніка: гусеничний екскаватор JCB 330. per. №  41128 А: Бульдозер САТ-Д6. 
per. №  16379 АЕ; Самоскид MAN TGA з причепом, per. №  АЕ 4330 ВО; Каток JCB 200D. per. № 
27297 АЕ; Каток НАММ 3518. рег.№ 27298 АЕ; Трал MAN з причепом, per. № АЕ 1511 СР; 
Вантажний сідельний тягач E-DAF. рег.№ АЕ 7862 ВМ; Кран автомобільний КТА-16. per. № АЕ 
7391 АИ; Гусеничний екскаватор Hyundai, per. № 90110726.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне 
забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному 
обсязі наказом №  64-ОП від 06.03.2018 р. по підприємству затверджений перелік діючих 
законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці та промислової безпеки який 
включає: 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 із змінами. 
«Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджений Постановою КМУ 
від 01.08.1992 р. №  442. Технічний регламент Засобів індивідуального захисту, затверджений 
Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761. Технічний регламент Знаків безпеки і захисту здоров'я 
працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 1262. Н1ІАОП 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 
власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». НПАОП 0.00-7.11-12 
«Загальні вимоги стосовно забезпеченя роботодавцями охорони праці працівників». НПАОП 0.00- 
4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОГІ 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правила улаштування електроустановок». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ А. 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в 
Україні». ГОСТ 12.1.004-91 «ССБГ1. Пожежна безпека. Загальні вимоги», ДК 003:2010 
«Класифікатор професій», затверджений наказом Держспоживста пдарту України в ід 28.07.2010 р. 
№ 327 тощо. Навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
НГІАОП 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 Охорони праці, ціллю якого є проведення праці, пропаганда безпечних умов праці та 
профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних захворювань Куток охорони праці 
забезпечений посібниками, під^уятен^амії. нормативно-правовими актами з охорони праці. 
методичною і довідковою л і^ ^ Ь ^ т о ^ - ^ ^ ^ ш ім и  програмами, наглядними матеріалами тощо 

нормативно-праши§у^:'матерШйі^едтачно^а8яГТГавчальпо-методичпого забезпечення)

Фокеєв К.С.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 0 / 20 4Ґр.
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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 па 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.” .


