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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Товариство з обмеженою відповідальністью «ХАЙ ТЕК»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

50051. м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі 4. код НДРІ ЮУО22646004843. 
директор Єфіменко Юрій Анатолійович

податків згідно з ЄДРГІОУ. прізвище, ім’я та по батькові керівника; для фізичної особи —  підприємця: 
прізвище, ім ’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової 

картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті):

тел.097-119-47-85, 1>іпаі1: 1ікесЬ5595@,amail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:

роботи виконуються на об'єктах замовника на території Дніпропетровської області 
згідно з договорами підряду.

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодування наслідків можливої шкоди Згідно додатку 1 до «Порядок та правила проведення 
обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 
шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти, господарська діяльність на 
яких може привести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру» 
(Постанова КМ У  від 16.11.2002 р. № 1788) ГОВ «ХАЙТНК» не є об'єктом підвищеної 
небезпеки. У зв'язку з вищенаведеним ГОВ «ХАЙТНК» страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами не проводить.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 22.08.20 1 8р.
(дата проведення аудит))

Я, Єфіменко Юрій Анатолійович .
(прізвище, ім 'я та по батькові керівника юридичної особи )

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи в колодязях,шурфах . гран шеях, котлованах.бункерах.камерах 
Колекторах.замкнутому просторі (п,8 Додатку 6 до Порядку);

- Земляні роботи.що виконуються на глибині понад 2 метри.або в зоні 
розташування підземних комунікацій.(п.9 Додатку 6 до Порядку);

- Роботи в діючих елекгроу становках напругою понад 1000 В та в зонах дії 
струму високої частоти (п.16 Додатку 6 до Порядку );

- Обстеження.ремонт і чищення димарів.новітропроводів. (п.12 Додатку 6 
до Порядку).

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин.механізмів.устаткування 
підвищенної небезпеки,тип або марка (за наявністі) .



Кількість робочих місць - 8. на яких існує ризик виникнення травм - 8.
Одна адміністративна будівля.а також приміїцення.які надаються замовииками.згідно з 
договорами підряду
(робочих місць, втом у числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші 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 ТО В «ПКЦ «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 № 5/21): 
НГІАОГІ 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 1000В у якості інспектую чого персоналу; 11ПАОІІ 0.00-1.71 -1 З «1 Іравила
охорони праці під час дроблення і сортування.збагачення корисних копалин__і
огрудкування руд та концентратів (протокол від 10.05.2018 №  5/31); НІ 1АОГ1 0.00- 
1.61.12: Правил охорони праці в металургійній промисловості (протокол від 23.05.2018 
№5/89) НПАОП 27.0.-1.01-08:

- Бичков Микола Вячеславович - головний інженер є відповідальним за стан 
умов та безпечну організацію праці. Пройшов навчання у  ГОВ «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 № 5/21): 
НГІАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робі т па висоті»(ви тяг 
з протоколу від 27.06.2018 №  6/114); «Пожежна безпека (виконання заходів пожежної 
безпеки) (протокол від 29.05.2018 №81); НГІАОП 40.1-1.21-98 «[Іравила 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:

- Коберник Володимир Дмитрович- начальник дільниці з ремонту механічного 
обладнання ДФ ГД ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є відповідальним за організацію 
робіт та експлуатацію машин.механізмів та устаткування підвищеної небезгіеки- 
призначенний наказом від 04.01.18р.№2; пройшов навчання у ГОВ «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 21.12.2016№ 
12/64); НГІАОГІ 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»(витяг з протоколу від 02.08.2017 № 8/2); «Пожежна безпека (виконання заходів 
пожежної безпеки) (протокол від 09.01.2018 №2/1): НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів».!Ірави.і пожежної безпеки _в 
Україні» на підприємстві та перевірку знань в комісії з перевірки знань 'з 11 и тань 
охорони праці та електробезпеки підприємства (протокол засідання комісії з перевірки



з

знань від 23.01.2018 №7, присвоєно 3 групу з електробезпеки з допуском до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В. НПАОГІ 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);...Н1ІАОП 0.00-1.61.12; Правил охорон и
праці в металургійній промисловості (протокол від 24.05.2018 №10)

- Гунькін Дмитро Олексійович-начальник дільниці з обслуговування систем 
масло змазки ІІрАТ «ІН І'ЗК» е відповідальним за організацію робіт та експлуатацію 
машин.механізмів та устаткування підвищеної небезпеки - призначений наказом від 
04.01.18р.№2; пройшов навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» із загального курсу охорони 
праці.елекгробезпеки.пожежної безпеки. з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні на підприємстві 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці (протокол 
засідання комісії з перевірки знань від23.01.18 №7).груна з електробезпеки
3.допущенний до роботи в електроустановках напругою до 1000В..1 Іравил охорони 
праці під час дрібнення і сортування.збагачування корисних копалин і огрудкування 
руд та концентратів в ТОВ «НКЦ «Моноліт» та перевірку знань в комісії з перевірки 
знань з питань охорони праці Головного управління 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);

- Меткий Іван Вікторович-електромонтер. диплом ПТ №814148 від 30 червця 
1992р. Криворізького технікуму гірничої електромеханіки, група з електробезпеки
4.допущенний до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В. посвідчення 
№010031 від 02. 10.18р.
На підприємстві створена служба з охорони праці, затверджена «Положенням про 
службу з охорони праці» .представлена у особі інженером з охорони праці наказом по 
підприємству від 16.01.2018 р. №17.

Створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №18/1 від 
01.11.2018р., члени якої (головний інженер Бичков М.В..начальник дільниці Коберник 
В.Д.. інженер з охорони праці Великий O.A. пройшли навчання у навчально 
курсовому центрі «Моноліт», перевірку знань комісією ГУ  Держпраці у 
Дніпропетровскій області .
Відповідальними за безпечне виконання робіт призначено - Коберник Володимир 
Дмитрович- начальник дільниці з ремонту механічного обладнання ДФ ГД ПАЇ 
«АрселорМіттал Кривий Ріг» наказ №14 від 20.08.2018р. який і іройшов навчання у  

навчально - курсовому центрі «Моноліт», перевірку знань комісією ГУ  Держпраці \ 
Дніпропетровскій області з «Пожежна безпека (виконання заходів пожежної безпеки) 
(протокол від 09.01.2018 №2/1); -Гунькін Дмитро Олексійович - начальник дільниці з 
обслуговування систем масло змазки ІІрАТ «ІН І'ЗК» наказ №14 від 20.08.2018р, який 
пройшов навчання у навчально - курсовому центрі «Моно'ліг», перевірку знань 
комісією ГУ  Держпраці у Дніпропетровскій області з «Правил пожежної безпеки в 
Україні» (протокол засідання комісії з перевірки знань від23.01.18 №7). Робітники 
підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони 
праці з НПАОІІ 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці; Робітники підприємства пройшли навчання 
НІ1РАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила техничної експлуатації електроустановок споживачів».НА1ІЬ А.01.001-2014 
«Правил пожежної безпеки в У країні».виробничих іі і струкцій і а інструкцій з ох оро ни 
праці, що діють на підприємстві в межах своїх повноважень посіійпо діючою комісіс ю 
J OB «Хайтек». га відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується 
відмітками в журналах з охорони праці.а саме:
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-Журнал вступного інструктажу з питань охорон и праці,
-Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті.
У ТОВ «Хайтек» розроблені та введені в дію___інструкцій з охорони праці за
існуючими на підприємстві професіями та видами робіт затверджені 24.11.2016р. 
затверджено та введено в дію «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці» від 16.01.17 №15.
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, що 
використовуються при виконанні робіт: паспорти та інструкції з експлуатації на 
обладнання, паспорти з відміткою про приймання ВТК  виробника, проводиться 
періодичний іспит ГП А  в ЧИ «Гефест Плюс» свідоцтво про атестацію №ІІЄ0122/2013.

Працівники ТОВ «Хайтек» забезпечені спеціальним одягом.спеціальним взуттям та 
засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до Н1ІАОГ1 «0.00-4.01- 
08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту» .
Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується*:

проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з охорони праці: 
до роботи допускаються особи не молодше за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію:

У наявності нормативно-правова база:
Кодекс законів про працю У країни.Закон України «Про охорону праці».Закон України 
«Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.Кодекс цивільного захисту 
України про пожежну безпеку.ГІорядок проведення розслідування та ведення обліку 
нещасних випадків.професійних захворювань і аварій на виробництві.НІ 1АОП 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 
0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом.спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». НПАОП 
0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час використання роботи з інструментом і а 
пристроями. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робітна 
висоті.1 ІПАОП 0.00-1.59-87 «Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин.що 
працюють під тиском. НПАОП А.01.001 -2014 «Правила пожежної безпеки в Україні. 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»,. 
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. 
У  ТОВ «Хайтек» розроблені та затверджені навчальні плани та програми з питань 
охорони праці.електробезпеки та пожарної безпеки. Робітники підприємства пройшли 
спеціальне навчання та перевірку знань постійно діючою комісією з охорони праці, 

(нормативно-правової та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Єфіменко Юрій Анатолійович 
( ін іц іали  та прізвищ е)



І 5

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці _ 20/̂ р . №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних і метою забезпечення 
виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки і

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 ".

і


