
міністр зтивних послуг
ДЕКЛАРАЦІЯ Цгнтр нада’ ' ‘ м. Дніпра

відповідності матеріально-технічноі бази ^ ^
вимогам законодавства з питань охорони праці. -- “ Ц_Р' і

ВІДОМОСТІ про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Південний р-н, вул. С.Х. Горобця, буд. 1
місцезнаходження, 

код ЄДРПОУ 34059188;
код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор Журавльов Віталій Сергійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника,
(0569) 560650, all6hymdyv.com.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
51909, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Південний р-н, вул. С.Х. Горобця, буд. 1

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

договір № 4422.0000060 від 28.03.2018 р. з ПрАТ «Страхова компанія «Дім страхування»
(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, генеральний директор Журавльов Віталій Сергійович

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимога: 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робі' 
підвищеної небезпеки та/абс експлуатації (застосування) таких машин, механізмів
устатковання підвищеної небезпеки:

- зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним газом 
(кисень технічний, пропан-бутан, ацетилен, аргон, азот);

- зварювальні 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: 186, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 122

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
кількість будівель і споруд (приміщень): 37, 

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 8 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Генеральний директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Журавльов В.С. пройшов перевірку знань Законі: 

Украіни «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування ві, 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат; 
працездатності», «Кодексу цивільного захисту», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпекі 
в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» 
з правил надання домедичної допомоги потерпілим у разі нещасного випадку та інши:
нормативно-правових актів комісією створеною на основі наказу Головного управління Держпрац 
у Київській області № 265 від 02.02,2018 р. та наказу ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» № 7 ві, 
04.12.2017 р. (копія витягу з протоколу № 81-208-18 від 23.03.2018 р.).

Наказом № 116 від 01,03.2017 р, створено комісію з перевірки знань з питань охорони прац 
у працівників підприємства. Голова комісії - заступник директора з охорони праці Вербицьки: 
І .В. та члени комісії: заступник начальника з ВТВ з виробництва Бащук Ю.В. , головни:
енергетик Гончар О.А,, головний механік Смалій О.О., начальники цехів Дуров В,І,, Кравченю 
О.Є., Гращенков О,К,, провідний інженер з охорони праці Ліннік В,В. пройшли перевірку знан 
Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхувань 
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрат 
працездатності», «Про об'єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до ни 
нормативно-правових актів: комісіями створеними наказами: територіального управлінн
Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області № 24 від 01.04,2015 р. (протоколи № 36/24 ві, 
29.07,2015 р., № 36/32 від 29.10.2015 р.), Головного управління Держпраці
Дніпропетровській області № 44 від 07,10,2015 р. (протоколи № 36/33 від 27,10.2016 р.,



г

36/15 від 26.05.2016 р.), Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області № 40Е 
від 30.11.2016 р. (протокол № 36/10-17 від 23.02,2017 р.).

Наказом № 52 від 26.01.2018 р. створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-1.76-1!: 
«Правила безпеки систем газопостачання України» у працівників підприємства. Голова комісії - 
заступник директора з охорони праці Вербицький І .В. та члени комісії: головний механі?
Смалій О.О. , начальника дільниці механічної служби виробництва кислот та солей Барвинке 
О. І., пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачанн? 
України» у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг * 
протоколу № 36/01 від 12.02,2018 р.) після навчання у ДП «Придніпровський ЕТЦ».

Наказом № 643 від 13.11.2017 р. створено комісію з перевірки знань пожежно-технічногс
мінімуму у працівників підприємства. Голова комісії - головний інженер Алексанов О.П. т; 
члени комісії: заступник директора з охорони праці Вербицький І.В., провідний інженер і
охорони праці Ліннік В.В., пройшли перевірку знань пожежно-технічного мінімуму у ТОЇ 
«УКРПОЖТЕХСЕРВІС» (протокол № 56 від 22.08.2017 р.).

Наказом № 35 від 22.01.2018 р. створено комісію з перевірки знань електробезпеки ;
працівників підприємства. Голова комісії - головний енергетик Гончар О. А. (V група і 
електробезпеки, до та понад 1000 В), заступник полови комісії - теплотехнік Герасименко В.В 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та члени комісії: заступник директора * 
охорони праці Вербицький І. В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , провідниі 
інженер з охорони праці Ліннік В.В. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В), майсте; 
дільниці енергослужби Богдан Д.Ю. (IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , пройшлі 
перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустанової 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01,001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» (протоколи № 36/24 ві;
19.10.2016 р., № 36/21-17 від 31.03.2017 р., № 36/49 від 22,12.2016 р., № 36/11-17 ві,
24.02.2017 р,) ,

Наказом № 332 від 19.06.2017 р. створено комісію з перевірки знань НПАОП 0.00-1.59-8' 
«Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» у працівникії 
підприємства. Голова комісії - головний механік Смалій О.О. та члени комісії: провідниі
інженер з охорони праці Ліннік В.В,, майстер з ремонту технологічного обладнання Дуров, 
Л.С., пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатаці 
посудин, що працюють під тиском» у комісії Головного управління Держпраці 
Дніпропетровській області (протокол № 36/02 від 25.03.2016 р.) після навчання у Д
«Придніпровський ЕТЦ».

Наказом № 269 від 22,06.2016 р. призначено відповідального за справний стан та безпечн 
експлуатацію електрогосподарства підприємства головного енергетика Гончара О.А. (V група 
електробезпеки, до та понад 1000 В), у разі його відсутності - теплотехніка Герасименка В,В 
(V група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-9 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічно 
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А,01,001-2014 «Правила пожежної безпеки 
Україні» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» і перевірку знань комісією Головного управлінн 
Держпраці у Дніпропетровській області (протоколи № 36/21-17 від 31.03.2017 р., № 36/24 ві
19.10.2016 р.).

Наказом № 67 від 02,02,2018 р. призначено відповідальним за безпеку під час виконанн
зварювальних робіт - головного механіка Смалія О.О. (III група з електробезпеки, до 1000 В) 
на час його відсутності - начальника дільниці механічної служби виробництва кислот та соле 
Барвинко О.І, (III група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли перевірку знань з питан 
пожежної безпеки постійно-діючою комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (протокол № 1 від 21.11.201 
р.), комісією ТОВ «УКРПОЖТЕХСЕРВІС» (протокол № 56 від 22,08.2017 р,), НПАОП 40,1-1.21-9 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічно
експлуатації електроустановок споживачів», НАПБ А.01,001-2014 «Правила пожежної безпеки 
Україні» постійно-діючою комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» (протокол № 15 від 02.03.2017 р.).

Наказом № 71 від 05.02,2018 р. призначено відповідальним за безпеку під час зберіганн 
балонів з промисловими газами - майстра з ремонту технологічного обладнання механічне 
служби Воронюка О.В., на час його відсутності - майстра з ремонту технологічного обладнань 
механічної служби Баламута О.Ю., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.59-87 «Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском» (протокол № 35 ві
06.07.2017 р.), НПАОП 0,00-1,76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України» (протоке 
№ 39 від 15,02.2018 р.) постійно-діючою комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

Робітники, зайняті у виконанні заявлених робіт мають відповідну кваліфікацію:
посвідчення зварника № ДН-58/22-ГС06.17 від 20.06.2017 Р- Пиварчука К . В . про допус
його до газополум'иного зварювання трубопроводів пари і гарячої води, технологічна
трубопроводів і технологічного обладнання; зовнішніх мереж і споруд водопостачання
каналізації; сталевих конструкцій будівель і споруд, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ»;
посвідчення зварника № ДН-58/21-06.17 від 20.06.2017 р. Низького В . В . про допуск ЙОІ
до ручного дугового зварювання трубопроводів пари і гарячої води, технологічна
трубопроводів і технологічного обладнання; зовнішніх мереж і споруд водопостачання
каналізації/ сталевих конструкцій будівель і споруд, видане ДП «Придніпровський ЕТЦ»;
пройшли перевірку знань відповідно до вказаних у декларації робіт підвищене

небезпеки:



протокол № 36
праці, перевірено

від 14.12.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорона 
НПАОП 40,1-1,21-98 «Правила безпечної експлуатаційзнання

електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустанової
споживачів», НАЛБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у газозварник;
Пиварчука К.В. (IX група з електробезпеки, до 1000 В), електрозварника Низького В.В 
(II група з електробезпеки, до 1000 В), виданий комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»; 
витяг з протоколу № 39 від 15.02,2018 р. засідання комісії З перевірки знань з питані 
охорони праці, перевірені знання НПАОП 0,00-1.76-15 «Правила безпеки систеї
газопостачання Украї газозварника Пиварчука К.В., виданого комісією ПрА.
«ХІМДИВІЗІОН»;

- протокол № 35 від 06,07,2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охороні
праці, перевірені знання НПАОП 0,00-1,59-87 «Правила будови і безпечної експлуатацій
посудин, що працюють під тиском» у газозварника Пиварчука К.В,. , виданого постійно-
діючою комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»;

- посвідчення № 48 від 22.11.2017 р. газозварника Пиварчука К.В. про проходження Н И І

перевірки знань з питань пожежної безпеки, виданого комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»;
- посвідчення № 74 від 22.08.2017 р. електрозварника Низького В.В . про проходження Н И І

перевірки знань пожежно-технічного мінімуму, виданого ТОВ «УКРПОЖТЕХСЕРВІС»;
- протокол № 35 від 06. 07.2017 р. засідання комісії з перевірки знань з питань охороні

праці, перевірені знання НПАОП 0.00-1.59-87 «Правила будови і безпечної експлуатацій
посудин, що працюють під тиском» у газозварника Пиварчука К.В,. , виданого постійно-
діючою комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»;

- протокол № 88 від 11,10,2017 р, засідання комісії з перевірки знань з питань охороні
праці, перевірені знання інструкції з охорони праці № М-3 для газозварювальника ;
електрозварника Низького В,В., виданого комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»;

- протокол № 84 від 12,07,2017 р, засідання комісії з перевірки знань з питань охороні
праці, перевірені знання інструкції з охорони праці № М-3 для газозварювальника ;
газозварника Пиварчука К.В,, виданого комісією ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»,

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань
Наказом по підприємству № 118 від 01,03,2017 р, створено службу з охорони праці.

охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на види робі1 

підвищеної небезпеки та на професії. Наказом № 14 від 16.01,2017 р, затверджено перелі: 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві, В тому числі затверджено інструкції . 
охорони праці: № 26 при експлуатації балонів зі зрідженими і стисненими газами (наказ № 8:
від 23.02,2015 р.), № 1 для зварювальників (наказ № 53 від 04,02,2016 р.).

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі 
питань охорони праці згідно НПАОП 0,00-4,12-05 «Типове положення про порядок проведенні 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». На підприємстві ведуться: журна,
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; журнали реєстрації інструктажів 
питань охорони праці на робочому місці з відмітками проведення первинного, повторного 
позапланового, цільового інструктажів.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на зварювальне обладнання: апарат;

інверторного зварювання моделі ММА-291, зав, №№ 88805358, 88857205, 2014 р,в,, Чехі
(паспорт, керівництво з експлуатації, протоколи випробувань, журнал обліку випробуван: 
зварювального обладнання), яке застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншим 

засобами індивідуального захисту, в т.ч.:
- діелектричні боти (Україна);
- діелектричні рукавички (Україна);
- черевики (Україна);
- рукавиці (Україна);
- костюми (Україна);
- берети (Україна);
- зварювальні щитки із захисним світлофільтром (Україна);
- окуляри для захисту очей під час газового зварювання (Україна),
Засоби підлягають випробуванням та оглядам у відповідні строки. Наказом № 164 ві

29,03.2017 р, створено комісію з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, щ 
надходять на підприємство на відповідність вимогам нормативних документів,

засобів індивідуального захисту,
ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» забезпечено нормативно-правовою документацію, що розповсюджується н 

роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в т.ч,:
- Закон України «Про охорону праці»;
- 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 «Про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів 
про охорону праці, 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 28.52-1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання металів»;
- НПАОП 40,1-1.21-98 «Правила безпечноі експлуатації електроустановок споживачів»;
- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»;
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»;
- «Правила технічної експлуатаціі електроустановок споживачів»;
- НПАОП 0,00-1.59-87 «Правила будови і безпечноі експлуатаціі посудин, що працюють під 

тиском»;
- НПАОП 0,00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України»;
- НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
- НПАОП 0.00-1.43-85 «Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при виробництві

- НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки :в Україні».
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці

дозволяє дотримуватися вимог нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконанн:
робіт, які декларуються.

У ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» є кабінет охорони праці оснащений: комп 'ютерами, навчальними т,
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та державними міжгалузевими т,
галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною і довідковою літературою
навчальн.ищи::". про грамами, програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, необхідним]
Д Л Я і&д^Йк^^Ціавчання, інструктажу та консультацій працівників з питань трудовог

рни праці, перевірки знань з питань охорони праці.
правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Журавльов Ц*
( і н і ц і а л и  т а ^ ^ Т з в и щ е )

т '
рована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 

2 0 /^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.".


