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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

____________________________«ЕКОСПЕШНВЕСТ»__________________________________.

50079, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Черкасова, будинок 55/1.____________.

Код з СДРПОУ 33143184. Директор - Ярошинський Андрій Миколайович_______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Контактний номер телефону: тел. (056) 409-85-66, ecospecinvest@gmail.com_____________
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;

На території Дніпропетровської області, згідно договорів підряду______________________
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 передбачено_____

(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. Ярошинський Андрій Миколайович_________________________________________
(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:

зварювальні роботи (п.19 Додатку 6 до Порядку)
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

mailto:ecospecinvest@gmail.com


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

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання\

кількість робочих місць - 14 . в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм - 4________________________________________________________________________________________

Договір оренди приміщення №12-06 від 03.02.2017р.. укладений із ТОВ «Трубний Двір 
KP» за адресою: 50079, Дніпропетровська обл..м.Кривий Ріг, вул.Черкасова. будинок 55/1 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

та об'єкти замовника_________________________________________________________ ^

До складу ТОВ «ЕКОСПЕЩНВЕСТ» входять наступні структурні підрозділи:___________
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

інженерно- будівельна служба-1, виробнича служба-2, виробнича служба-3_____________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

-  Накази про призначення відповідальних:

На підприємстві ТОВ «ЕКОСПЕЩНВЕСТ» у відповідності до вимог Закону України «Про 
охорону праці» наказом № 61-ОП від 01.04.2014р. створена служба охорони праці та 
відповідальною особою за охорону праці призначено керівника служби охорони праці - 
заступника директора з охорони праці Халимінець JI.C.________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом № 132-ОП від 14..09.2018р. відповідальною особою за справний стан і безпечну
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

експлуатацію обладнання під тиском, а саме балонів із стисненим газом (кисень, ацетилен)
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

та балонів із зрідженим газом (пропан-бутан) призначений начальник служби Чернокун
інструкцій про проведення навчання та

В.В.______________________________________________________________________________ ,
Наказом № 66-ОП від 02.04.2018р. відповідальною особою за безпечне виконання
зварювальних робіт призначений начальник служби Чернокун В.В.____________________ .
Наказом №11 від 02.01.2018р. відповідальною особою за електрогосподарство 
підприємства призначено головного електрика Литвинова В.М.
Розпорядженням № 01 від 02.01.2018р. відповідальною особою за збереження та 
спрравність електроінструменту призначено головного електрика Литвинова В.М.

Документи (протоколи), які підтверджують проходження навчання та перевірку знань 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

законодавства з охорони праці та інших НПАОП керівником, спеціалістами, членами 
комісій, відповідальними особами та працівниками підприємства, а саме:
- Директор Ярошинський А.М.. заступник директора з охорони праці Халимінець Л.С., 
головний електрик Литвинов В.М., інженер з охорони праці Корольова О.Г. пройшли 
навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці.



гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки в 
комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області.
Протокол №3/84 від 22.03.2017р.. протокол № 8/34 від 09.08.2017р.. протокол № 4/85 від 
19.04.2017р.

- Директор Ярошинський А.М., заступник директора з охорони праці Халимінець Л.С., 
головний електрик Литвинов В.М.. пройшли навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання вимог Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1- 
1.21-98.
Протокол №3/76 від 22.03.2017р.. протокол №11/121 від 29.11.2017р.

Директор Ярошинський А.М.. заступник директора з охорони праці Халимінець Л.С.. 
головний електрик Литвинов В.М., начальник служби Чернокун В.В. пройшли навчання в 
ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у 
Дніпропетровській області на знання вимог питань пожежної безпеки посадових осіб, до 
обов'язків яких належать виконання заходів пожежної безпеки.

Протокол №143 від 20.09.2018р., протокол №41 від 22.03.2018р.. .. протокол №30 від 
02.03.2018р.

- Заступник директора з охорони праці Халимінець Л.С., головний механік Пташніченко 
А.Б.. начальник служби Чернокун В.В. пройшли навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання Правил охорони праці під час експлуатації обладнанння. що працює під тиском 
НПАОП 0.00-1.81-18.
Протокол №8/112 від 22.08.2018р.

- Начальник служби Чернокун В.В. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання Правил безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15.
Протокол №3/6 від 07.03.2018р.

- Начальник служби Чернокун В.В. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання Правил охорони праці у газовому господарстві підприємств чорної металургії 
НПАОП 27.1 -1.09-09.
Протокол №3/5 від 01.03.2018р.

- Начальник служби Чернокун В.В. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт НПАОП 
0.00-5.11-85.
Протокол №12/26 від 01.03.2018р.

- Начальник служби Чернокун В.В. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-
1.71-13.
Протокол №3/18 від 01.03.2018р.



- Електрогазозварник Лісінецький В.О. пройшов навчання в ТОВ НКЦ «МОНОЛІТ» та 
перевірку знань в комісії Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області на 
знання Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-
I.71-13 . t
Протокол №3/8 від 01.03.2018р.

Документація з охорони праці:
ПОЛОЖЕННЯ про систему управління охороною праці (Наказ № 70-РП від 15.05.2014г.); 
ПОЛОЖЕННЯ “Про службу охорони праці” (Наказ № 93- ОП від 12.09.2017р.);
Положення “Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці” 
(Наказ № 89- ОП від 04.09.2017р.);
ПОЛОЖЕННЯ “Про порядок видачі нарядів на виробництво робіт ” (Наказ № 115-ОП 
від 15.09.2016р.);
ПОЛОЖЕННЯ “Про застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної 
небезпеки” (Наказ № 18Р-ОП від 01.12.2014р.);
Порядок опрацювання і затвердження нормативних актів про охорону праці, що діють на 
ТОВ “ЕКОСПЕЦІНВЕСТ” (Наказ № 114 - ОП від 14.09.2016р.);
ПОЛОЖЕННЯ «Про порядок забезпечення працівників ТОВ «ЕКОСПЕЦІНВЕСТ» 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» 
(С/п № 01/14 від 02.04.2014р.);
П О Л О Ж Е Н И Е  о бирочной системе (Наказ № 128-ОП від 16.11.2015р.);
Про Порядок проведення психофізіологічної експертизи (Наказ № Ю8-ОП від 
07.07.2014р.);
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій (Наказ №1Ю-ОП від
II.07.2014р.).

Для виконання зварювальних робіт використовується наступне обладнання:
Інвертор для ручного дугового зварювання AW 971350 (зав.№ OR UK 170410 AW- 

2/3490), 2017р.в., КНР - протокол випробування № 32152994-31.12.15-868/4-18 від 
10.10.2018р. (випробування проведено ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ», свідоцтво № ПЄ 
0227/2015. дійсне до 31.12.2018р.).

Редуктор кисневий БКО -  50 ДМ, № 08-1 -  протокол випробування №148498 від 
14.08.2018р. (випробування проведено ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС». свідоцтво № ПЄ 
0092/2013. дійсне до 31.12.2018р.).

ТТТттянги кисневі № 08-1 - протокол випробування №148511 від 14.09.2018р. 
(випробування проведено ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС», свідоцтво № ПЄ 0092/2013, дійсне 
до 31.12.2018р.);

Різак Р1 «ДОНМЕТ» 142. № 08-1 - протокол випробування №149680 від 
14.11.2018р. (випробування проведено ТОВ «ІНДУСТРІЯСЕРВІС», свідоцтво № ПЄ 
0092/2013. дійсне до 31.12.2018р.).

Балон із киснем, інв.№2, 2017р.в.. Україна.

Експлуатаційна документація на вищезазначене обладнання: мається в наявності паспорти 
та інструкції з експлуатації.
Інструкція з охорони праці для електрогазозварника № 01.003-17. затверджена наказом 
№90-РП від 04.09.2017р.;
Інструкція з безпечного виконання робіт по газополум'яній обробці металів, експлуатації, 
зберіганню та транспортуванню балонів №02.23-16 затверджена наказом №29-ОП від 
29.01.2016р.:
Інструкція з охорони праці для персоналу обслуговуючий посудини, що працюють під 
тиском №02.01-18 наказом №21-ОП від 11.01.2018р.



Працівники TOB «ЕКОСПЕШНВЕСТ» забезпечені спецодягом та засобами_____________ .
засобів індивідуального захисту, 

індивідуального захисту в повному обсязі: Костюм зварника, черевики шкіряні, рукавиці 
брезентові, рукавиці комбіновані, рукавиці діелектричні, окуляри захисні, щиток захисний, 
каска захисна, респіратор газопилозахисний.

Нормативно-правова база укомплектована згідно вимог законодавства.__________________ і
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Наявність Державних нормативно-правових актів з питань охорони праці, дія яких 
поширюється на ТОВ "ЕКОСПЕЦІНВЕСТ":

Закон України "Про охорону праці":
Закон України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування":
Кодекс цивільного захисту України:
ПОРЯДОК проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві:
НПАОП 0.00 -1.69-13_____ Правила охорони праці під час експлуатації

тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 
установок:

НПАОП 40.1-1.02-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій і теплових мереж:

НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском:

Правила технічної експлуатації теплових установок і мереж:
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання:
НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств 

чорної металургії:
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобільному транспорті:
НПАОП 0.00-1.80-18_____ Правила охорони праці під час експлуатації

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання:
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті: 
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 

пристроями:
НАПБ А.01.001-15 Правила пожежної безпеки в Україні:
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів: 
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів:
НПАОП 40.1-1.01-97 Правила безпечної експлуатації електроустановок:
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів:
НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці під час ремонту устаткування на 

підприємствах чорної металургії:
НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

охорони праці працівників ;
НПАОП 0.00-1.04-07 Правила вибору та застосування засобів індивідуального 

захисту органів дихання:
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів:
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних

робіт:
НПАОП 0.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 

взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гірничодобувної 
промисловості:

НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту:

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 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт;
НПАОП 27.0-4.02-90 Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні 

робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургії 
СРСР:

НПАОП 27.5-6.01-79 ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної 
металургії. Основні положення. Порядок застосування;

НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві;

НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
НПАОП 0.00-4.36-87 Порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних 

харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими 
умовами праці;

НПАОП 0.00-6.01-10 Порядок проведення державного технічного огляду 
великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів;

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій Наказ 
Міністерства Охорони Здоров'я №246 від 21.05.2007;

ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.2011 Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
мяттшн. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ПОСТАНОВА Кабінету Міністрів 
України №1107 від 26.10.2011 Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 927 від 
10.10.2012. № 76 від 11.02.2016. № 48 від 07.02.2018.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться згідно вимог Положення 
«Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Екзамени 
проводяться традиційними методами за білетами. Наказом № ОЗ-ОП від 02.01.2018р. 
створена комісія з перевірки знань питань охорони праці. Програма вступного інструктажу 
з питань охорони праці та перелік питань для проведення первинного інструктажу 
затверджені наказом № 89- ОП від 04.09.2017р.
_______ На підприємстві є в наявності куточок з охорони праці, який забезпечений
наглядовими посібниками, підручниками, плакатами. Розроблені та затверджені наказом 
№16Р-ОП від 1 6ДФ.20М р . учбово-тематичні плани та програми навчання з питань 
охорони працу:> '^тво

А.М. Ярошинський 
(ініціали та прізвище)

і, гп ■ а л ь и '  , - г

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 <4? р. № - 7 ^  /<?. /2 "________ .

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.".


