
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Відомості про роботодавця

Товариство з обм еж еною
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

відповідальністю «Х ІМ ІЯ-СП ЕІІТЕХН ІКА» _________
місцезнаходження, код згідн о з ЄДРП О У , прізвище, ім ’я та по батькові керівника, номер телефону,
51909 Дніпропетровська обл. м. Кам’янське вул. С .Х .Горобця, буд 1-А_________________

телефаксу, адреса електронної пошти;
Код ЄДРПОУ: 40992177 . тел. + 380 674259808  Директор: Ф океев Костянтин Станіславович__________
Єл.пошта: Ь іт зр е іг -0 1 @ .икг.ш ________________________________

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;

______________ по території 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 м ож ливої 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. Ф океев 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: Технологічного транспортного засоби, а саме: екскаватор гусеничний .ІСВ 
ШДОЬС.ідентифікаційний номер№.ІСВ.І824СС71040440.2010р.в.країна виробник Англія, номерний 
знак Т06555АЕ.свідоцтво про реєстрацію АЕ104273 від 27.08.2014р. Видано Криворізьким_______

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, 
гірничопромисловим територіальним управлінням. Екскаватор РО Р5А К  РХЗООЬС 2009р.в.

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

. країна виробник Корея, свідоцтво про реєстрацію АЕ006290 від 06.08.2018р номерний знак
Т08574 АЕ видано Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській обл.__________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без
отримання

Кількість робочих місць - 5 особи, у тому числі тих, на яких існує можливість виникнення травм 2
особи___________________ _______________________ ___________________________________ ________ і

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

______________адреса стоянки: Дніпропетровська обл.м.Кам’янське вул.С.Х.Горобця 1А______
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: директор Фокеев 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 Микола 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 ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» м. Запоріжжя та 
перевірку знань проведену комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протокол знань №331 від ОІ.ОЗ^ОІЗроку'). Наказом по підприємству №61- ОП від 01.03.2018р. 
головний інженер Бондар М.В відповідальною особою за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки. Наказом по підприємству №77-ОП від 06.08.2018р 
головний інженер Бондар М.В відповідальною особою за технічний стан та безпечну експлуатацію 
екскаваторів.

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 
вантажно-розвантажувальних робіт» НПАОП 0.00-1.75-15 (протоколу №322 від 02.03.2018р.)

Наказом по підприємству № 61- ОП від 01.03.2018р. створено службу охорони праці, 
функції якої виконує головний інженер Бондар Микола Володимирович пройшов навчання

наявністю служби охорони праці,

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 ДП «Запорізький 
навчально-курсовий комбінат» м. Запоріжжя та перевірку знань проведену комісією Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол знань №331 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 "ХІМІЯ-СПЕЦТЕХНІКА". наказом № 63-ОП від 06.03.2018р. 
затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці по видам робіт та професіям, в тому числі 
при експлуатації технологічних транспортних засобів, що декларуються:
- 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 не електротехнічного персоналу, якому привласнюється група з 

електробезпеки І.
- Інструкція з ОП № 7 підчас виконання вантажно-розвантажувальних робіт.
- Інструкція з ОП № 8 під час переміщення вантажів вручну.
- Інструкція з ОП № 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».

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 Михайло Олександрович



Машиніст екскаватора Скічко Олександр Миколайович має посвідчення за професією Серія ЕВ
№ 046506 видане 25 грудня 2013року Держсільгоспінспекцією в Луганській області.

Машиніст екскаватора Суслік Олег Владиславович має посвідчення за професією Серія АБ № 
303322 видане 20 квітня 2010 року Підрозділ ДТН№6 Дніпропетровської області.

Машиністи екскаватора Скічко Олександр Миколайович, Суслік Олег Владиславович 
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.)

Працівникам проводяться інструктажі з охорони праці згідно до вимог чинного 
законодавства: за інструкцією з охорони праці по професії та за видами робіт підвищеної небезпеки, 
які виконують під час трудової діяльності.

На підприємстві є в наявності необхідна експлуатаційна документація на екскаватор (Технічний
експлуатаційної документації, 

паспорт, інструкція з експлуатації). Екскаватори знаходиться у технічно справному стані та 
проходить щорічні технічні огляди та технічне обслуговування згідно документів з експлуатації
завода-виробника.___________________________________________________ ________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами 
індивідуального захисту відповідно до діючих галузевих норм в повному обсязі, які мають 
відповідні захисні властивості. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до 
встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313 з видачею актів, 
відповідно діючих нормативно - правових документів. Пояси запобіжні, зварювальні щитки 
із захисним світлофільтром, захисні каски, захисні окуляри, засоби захисту при виконанні 
робіт в діючих електроустановках, діелектричні рукавички, діелектричні коврики. 
інвентарні підмості. риштування, драбини, зварювальне обладнання і таке інше - 
використовується за призначенням, у технічно справному стані та видаються працівникам 
під особистий підпис., з ознайомленням щодо методів застосування та використання засобів 
індивідуального захисту, про що робиться запис у журналі або картці обліку, згідно діючих 
вимог нормативних актів з охорони праці та експлуатаційних документів виробника та 
діючого на підприємстві «Положення про забезпечення 313 та спецодягом», яке введено на 
підприємстві в дію наказом від 18.06.2018р. №167. у якому в тому числі затверджена 
комісія з приймання і перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на
підприємство на відповідність вимогам нормативних документів__________________.

засобів індивідуального захисту,

ТОВ «Хімія-Спецтехніка» забезпечено нормативно-правовою документацію: 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 0.00-1.59-87 «Правила 
будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском». НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 ДБН 
А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці, промислова безпека у 
будівництві». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом 
та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ 
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні». НПАОП 0.00-1.62-12 «Правилам 
охорони праці на автомобільному транспорті». «Порядок проведення обов'язкового 
технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012р. № 137. що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються.

У ТОВ «Хімія-Спецтехніка» відведено та обладнано кабінет охорони праці



оснащений: оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про
охорону пращ, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
необхідний для інструктажу, навчання та консультацій працівників з питань трудового 
законодавства і охорони праці.

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 
і промислової безпеки, під час виконання робі т та експлуатації технологічних транспортних 
засобів, які декларуються

нормативно-правово ехнічної бази навчально-методичного забезпечення) 

______ Фокеєв К.С.____________
(ініціали та  прізвищ е)

08 серпня 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
тери торіальному органі Держпраці ____ З О ^ ’р.

Примітки: 1. Ф ізична особа —  підприємець своїм  підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів па виконання робіт підвищ еної небезпеки та  на 
експлуатацію  (застосування) маш ип, механізмів, устаткований підвищ еної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття га повідомили про це відповідному органу 
держ авної податкової служби і маю ть відмітку в паспорті.” .


