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ДЕКЛАРАЦІЯ .
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони пращ

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  В ДПОВШ АЛЬНІС ГЮ «ХАИТВК»
(для ю ри дичної особи: н айм енування ю ри ди ч н о ї особи,

50051, Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг.' вул. Криворіжсталі буд. 4_______ ЄДРПОУ 32264603
м ісцезнаходж ення, код зг ідн о  з Є Д РП О У ,

________________________ Єфіменко Юрій Анатолійович, тел. +38(096)811-81-07___________________
прізвищ е, ім'я та по батькові керівника, номер телеф он у, '

___________________________ Е-таі1 1иЧес1і5595@атаіІ.сот__________________________
телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

для ф ізич ної особи  - п ідприєм ця: прізвищ е, ім'я та  по батькові, серія і ном ер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце прож ивання, реєстраційний  ном ер о бл іково ї картки платника

податків, номер телеф он у , телеф аксу, ад реса  електрон но ї пош ти; 

Згідно з договорами підряду по Дніпропетровській області______
місце виконання роб іт  п ідвищ еної небезпеки та /або  ек сп луатац ії (застосування)

маш ин, м еханізм ів , устаткован ня п ідви щ ен о ї небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосові 
відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до «Порядок та правила проведення обов’язково 
страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання зв шкоду, яка може бути заподія 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкі 
господарська діяльність на яких може привести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічно 
характеру» (Постанова КМУ від 16.11.2002 р. №  1788) ТОВ «Хайтек» не є об’єктом підвищеної небезпеки, 
зв’язку з вищенаведеним ТОВ «Хайтек» страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
проводить._______________ _________________________________________________________

(н айм ен уванн я страхово ї ком панії, строк  д ії страхового  полісу, номер і д ата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ 15.08.2018

Я, __________ Єфіменко______Юрій______Анатолійович
(дата проведення аудиту)

(п р ізвищ е, ім 'я т а  по батькові керівника ю ри дичної особи

або ф ізичної особи - п ідприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавст 
з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/а 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

_________- Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 м;
(найм енування виду робіт

підви щ еної небезпеки та /або  маш ин, механізм ів,

устаткован ня п ідвищ еної небезпеки, тип  або м арка (за  наявності),

номер парти, дата  виготовлення, країна п оходж ення, які

виконую ться та/або  експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання

Кількість робочих міст 8 . із них 5. на яких існує підвищений ризик виникнення травм__________________
в ідповідного дозволу, кільк ість робочих м ісць, у том у  числі тих,

одна адміністративна будівля, а також приміщення, які надаються замовниками, згідно з договорами підряд
ші я к и х  існ ує п ід вищ ен и й  р н ін к  ви ни кн ен н я  трав м , буд івел ь  і сп о р у д  (п ри м іщ ен ь), виробничих о б 'єк т ів  (ц ех ів , д іл ьн и ц ь, струк турн и х  п ід р о ід іл ів )

І І І Ш І  відомості
-Єфіменко Юрій Анатолійович- директор є відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо 
прав працівників у галузі охорони праці при виконання заявлених робіт, пройшов навчання у ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з кур< 
«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки» (протокол від 10.05.2018 №  5/21); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»(витяг з протоколу від 27,06.2018 №  6/114); «Пожежна безпека (виконання заході 
пожежної безпеки-) (протокол від 29.05.2018 №81); НПАОП 40,1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (витяг з протоколу від 10.05,18№5/25), присвоєно 4 групу з електробезпеки з 
допуском до роботи в електроустановках напругою до 1000В у якості інспектую чого персоналу; НПАОП 
0,00-1.71-13 «Правила охорони праці під час дроблення і сортування.збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів (протокол від 10.05.2018 №  5/31); НПАОП 0.00-1,61.12; Правил охорони 
праці в металургійній промисловості (протокол від 23.05.2018 №  5/89) НПАОП 27.0.-1.01-08; Правил 
безпеки в коксохімічному виробництві (протокол від 25.05.2018 №  5/90) НПАОП 23.1.-1.01-08;____________

mailto:hitech5595@gmail.com


/* ■ . .
/  - Бичков Микола Вячеславович - головний інженер є відповідальним за стан умов та безпечну організацію

праці. Пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» (протокол від 10.05.2018 №  5/2 П; НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»(витяг з протоколу від 27.06.2018 № 
6/114); «Пожежна безпека (виконання заходів пожежної безпеки) (протокол від 29.05.2018 №81); НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу від 
10.05.18№5/25). присвоєно 4 групу з електробезпеки з допуском до роботи в електроустановках напругою до і 
вище 1000В у якості інспектуючого персоналу; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час 
дроблення і сортування.збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (протокол від
10.05.2018 № 5/31); НПАОП 0.00-1.61.12; Правил охорони праці в металургійній промисловості (протокол 
від 23.05.2018 №  5/89) НПАОП 27.0.-1.01-08; Правил безпеки в коксохімічному виробництві (протокол від
25.05.2018 № 5/90) НПАОП 23.1 .-1.01-08;__________________________________________________________________

-Коберник Володимир Дмитрович- начальник дільниці з ремонту механічного обладнання ДФ ГД ПАЇ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» є відповідальним за організацію робіт та експлуатацію машин.механізмів т; 
устаткування підвищеної небезпеки-призначенний наказом від 04.01.18р.№2; пройшов навчання у ТОВ «НКІ 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курс 
«Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки 
пожежної безпеки» (протокол від 21.12.2016№ 12/64); НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під чаї 
виконання робіт на висоті»(витяг з протоколу від 02.08.2017 №  8/2); «Пожежна безпека (виконання заході 
пожежної безпеки) (протокол від 09.01.2018 №2/1); НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатаці 
електроустановок споживачів».Правил пожежної безпеки в Україні» на підприємстві та перевірку знань 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці та електробезпеки підприємства (протокол засідання комісії 
перевірки знань від 23.01.2018 №7. присвоєно 3 групу з електробезпеки з допуском до роботи 
електроустановках напругою до 1000В. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час дроблення 
сортування.збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (протокол від 10.05.2018 > 
5/31); НПАОП 0.00-1.61.12; Правил охорони праці в металургійній промисловості (протокол від 24.05.201 
№ 10)__________________________________________________________________________________________________

-Гунькін Дмитро Олексійович-начальник дільниці з обслуговування систем масло змазки ПрАТ «1НГЗК» 
відповідальним за організацію робіт та експлуатацію машин.механізмів та устаткування підвищене 
небезпеки - призначений наказом від 04.01.18р.№2; пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» із загальног 
курсу охорони праці.електробезпеки.пожежної безпеки, з «Правил безпечної експлуатації електроустановс 
споживачів». «Правил пожежної безпеки в Україні на підприємстві та перевірку знань в комісії з перевірк 
знань з питань охорони праці (протокол засідання комісії з перевірки знань від23.01.18 №7),група 
електробезпеки Злопущ енний до роботи в електроустановках напругою до 1000В..Правил охорони праці п 
час дрібнення і сортування.збагачування корисних копалин і огрудкування руд та концентратів в ТОВ «НК 
«Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці Головного управлінь 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол засідання комісії з перевірки знань від 10.05.18 №5/31 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» ( протокол від 10.09.2016 №  8/45);_______________
(прізвищ е, ім'я та  по батькові осіб , які в ідповідаю ть за  дотри м ан н ям  вим ог закон одавства з питань охорони  праці та  п ром ислової безпеки;

У ТОВ «ХАЙТЕК» створена служба охорони праці, яка діє відповідно до «Положення про службу охороь 
праці», затвердженого наказом №  17 від 16.01.2018р. і представлена у особі інженера з охорони праці Галі 
Ніни Ігорівни (наказ від 22.08.2018 № 6). яка пройшла навчання у «НКК «МОНОЛІТ» та перевірку знань 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з курсу «Законодавчих актів з охорої 
праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки» (протокол в
22.08.2018 №  8/126); «Пожежна безпека (виконання заходів пожежної безпеки) (протокол від 20.08.18.№ 12' 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу е
23.08.2018 посвідчення №11389). присвоєно 4 групу з електробезпеки з допуском до роботи 
електроустановках напругою до 1000В у якості інспектуючого персоналу_______________________

наявн істю  служби охорони  праці,

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з питань охоро 
праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знані 
питань охорони праці; побітники підприємства пройшли навчання НПРАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечь 
експлуатації електроустановок споживачів». «Правила техничної експлуатації електроустановок споживачії 
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», виробничих інструкцій та інструкцій з охоро 
праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень постійно діючою комісією ТОВ «ХАИТЕ 
(наказ №  24 від 24.05.2018) та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується відміткамк 
журналах з охорони праці, а саме;_____________________________________________
- Журнал вступного інструктажу з питань охорони праці.



- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці___________________________________

У ТОВ «ХАЙТЕК» введені в дію переглянуті та розроблені інструкції з охорони праці за існуючими на
підприємстві професіями та видами робіт, які затверджені наказом № 010-от від 24.11.2016,________________ __
Наказом по підприємству №  17 від 16.01.18 затверджено та введено в дію «Положення про порядоь 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці»____________________________________________

інструкц ій  про проведення навчання та  інструктаж у з питань охорони  праці, експлуатац ійн ої докум ентац ії,

Працівники ТОВ «ХАЙТЕК» забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобам! 
індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП «0.00-4.01-08 «Положення про порядої 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту» та НПАОП 60.1-3.01-04 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інши: 
засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям металургійної промисловост

засобів  індивідуального захисту,

У наявності нормативно-правова база:___________________________________________________________________
Кодекс законів про працю України. Закон України «Про охорону праці». Закон України «Пр 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування». Кодекс цивільного захисту України про пожежн 
безпеку. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворюван 
і аварій на виробництві. 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 питаь 
охорони праці». НПАОП 0.00-4,15-98 «Положенні про розробку інструкцій з охорони праці 
НПАОП 0,00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальни 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 0.00-1,71-13 «Правила охорони праці під ч; 
роботи з інструментом та пристроями». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання роб 
на висоті», НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1,21-98 «Прави.) 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». Матеріально-технічна база відповідає вимоп 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичі 
забезпечення для організації роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. 
ТОВ «ХАЙТЕК» розроблені та затверджені навчальні плани та програми з питань охорони праї 
електробезпеки та пожежної безпеки. Робітники підприємства пройшли спеціальне навчання та перевір 
знань постійно діючою комісією з охорони праці.___________________________________________________________

н орм ати вн о-п равово ї та м атер іальн о-техн ічної бази навчально-м етодичного  забезп еченн я)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюванню у територіальному орлані Держпраці 
“ ^  18 р. N У23У*.

П ри м ітки : 1. Ф ізи чн а особа - п ідпри єм ець своїм  п ідписом надає згоду  на обробку  п ерсональних дан и х  з м етою  забезп еченн я виконання вим ог Пор 
видачі дозвол ів  на виконання роб іт  п ідви щ еної небезпеки та  на експлуатац ію  (застосуванн я) маш ин, механізм ів, устатко ї 
п ідви щ еної небезпеки.

2. Реєстрац ійний  номер обл іково ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и, які через свої релігійні переконання 
в ідм овляю ться від його прийняття та  повідом или про це в ідповідном у орган у  д ерж ав н о ї п одаткової служ би і маю ть відм ітку в 
паспорті.".


