
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
___________________________  «Г АЛЮН-УКРАЇНА»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
________________________49051, м. Дніпро, вул. Дніпросталівська, буд. 22____________________

місцезнаходження,
_________________________________________ 31793082_____________________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________________________Бараник Валерій Іванович_____________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
______________________________ (050) 342 45 75, galion-ukraine.com__________________________

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;
____________ 50045, м.Кривий Ріг, вул.Окружна, 127____________
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 укладався (згідно з додатком 1 до 
Порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед Третіми особами згідно 
з постановою кабінету міністрів від 16.08.2002 № 1788 на ТОВ «ГАЛЮН-УКРАЇНА» страхування не
проводиться, тому що не є об’єктом підвищеної небезпеки)___________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 02.06.2020 
_____________ ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ»_______  (дата проведення аудиту)

Я, ______________________ Бараник Валерий Іванович__________________________________
(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Технологічне устаткування та його елементи систем газопостачання природного газу суб'єктам
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

господарювання, а також газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме:
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,



овнішній газопровід середнього тиску 0325 х8,0 мм, Ь -  30,0 м, 0159 х 6,0 мм. Ь -  120,0 м, 

1984 р.в..СРСР:__________________________________

внутрішній газопровід середнього тиску 0159 х 6,0 мм. Ь = 10,0 м, 0108 х 4,0 мм, Ь= 82.0 м 

089 х 4,0 мм. Ь = 30.0 м. 076 х 4.0 мм. Ь = 60,0 м. 057 х 3,5 мм. Ь = 40.0 м, 1984 р.в.. СРСР; 

газова нагрівальна камерна піч 1984 р.в., ФРН, 2 од.____________________________________
номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць - 9, у тому числі тих, на яких існує ризик виникнення травм - 4_____________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_______________________________________________________________________________________ бу
дівель і споруд (приміщень),

Виробничий об’єкт розташований за адресою: 50045, м. Кривий Ріг, вул.Окружна. 127. та надається 
ТОВ «ГАЛІОН-УКРАЇНА» (орендар) ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОМАКС» (орендодавець) згідно з 
договором оренди виробничого приміщення від 01.10.2018 № 08/05-01 і договором оренди рухомого 
майна від 01.10.2018 № 08/05-20.

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів).

Інші відомості: начальник виробничої ділянки Яблонський Володимир Григорович - відповідальний 
за виконання робіт підвищеної небезпки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки (наказ від
27.02.2020 № 09/2702-орг); за газове господарство (наказ від 27.02.2020 № 02/2702-орг): за 
протипожежну безпеку, утримання та експлуатацію засобів протипожежного захисту ВД (наказ від
27.02.2020 № 09/2702-орг): інженер-електронік Преснюк Олексій Павлович -  за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства ВД (наказ від 27.02.2020 № 04/2702). Директор Бараник 
В.І.. начальник виробничо-комерційного відділу (ВКВ) Бараник С.В.. начальник ВД Яблонський В.Г.. 
головний інженер Чабанов A.C. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий центр 
«КРИВБАСБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області згідно законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протоколи засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці від 27.02.2020 № 110. від 19.12.2019 № 930). Головний інженер Чабанов A.C., 
начальник ВКВ Бараник С.В.. начальник ВД Яблонський В.Г. пройшли навчання в ТОВ «Навчально- 
курсовий центр «КРИВБАСБУД» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з Правил безпеки систем газопостачання, (протоколи засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 21.11.2019 № 814. від 20.02.2020 № 86). Головний інженер 
Чабанов A.C.. начальник ВКВ Бараник С.В.. начальник ВД Яблонський В.Г., інженер - електронік 
Преснюк О.П. пройшли навчання в ТОВ «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (охорона праці, пожежна безпека). Головний 
інженер Чабанов A.C., група з електробезпеки IV. допущений до роботи в якості адміністративно- 
технічного персоналу в електроустановках напругою до 1000 В і вище: інженер - електронік Преснюк 
О.П., група з електробезпеки IV. допущений до роботи в якості адміністративно-технічного персоналу 
в електроустановках напругою до 1000 В і вище; начальник ВКВ Бараник С.В.. група з 
електробезпеки II. допущений до роботи в якості адміністративно-технічного персоналу в 
електроустановках напругою до 1000 В; начальник ВД Яблонський В.Г..група з електробезпеки II, 
допущений до роботи в якості адміністративно-технічного персоналу в електроустановках напругою 
до 1000 В. (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.02.2020
№ 117). Директор Бараник С.В.. головний інженер Чабанов A.C., начальник ВКВ Бараник С.В.. 
начальник ВД Яблонський В.Г., інженер- технолог Яблонський Р.В. пройшли навчання в ТОВ



Яавчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» та перевірку знань в комісії навчального закладу з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій (протоколи засідання 
комісії з перевірки знань з питань пожежної безпеки від 20.12.2019 № 938; від 24.02.2020 № 105)._____

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підприємстві діє служба охорони праці під керівництвом головного інженера Чабанова A.C. в 
порядку сумісництва (наказ від 20.11.2019 № 02/2211-орг). На виконання вимог Закону України «Про 
охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці, наказом по підприємству від 19.05.2020 № 15/1905-орг 
створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці та пожежної безпеки у складі: 
голова комісії -  головний інженер - інженер з охорони праці Чабанов А.С.ллени комісії -  начальник 
ВД Яблонський В.Г., заступник директора з виробництва та комерції Бараник С.В.; наказом по 
підприємству від 19.05.2020 № 16/1905-орг створена комісія з перевірки знань працівників з НПАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (охорона праці, пожежна 
безпека) у осіб, відповідальних за експлуатацію електрообладнання. Голова комісії -  інженер- 
електронік Преснюк О.Н.
На підприємстві згідно із ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до вимог НПАОП 
0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві, розроблено, затверджено та діють відповідні Положення, що затверджені та 
введені в дію наказами: від 11.02.2020 № 11/02-орг, від 27.02.2020 № 10/2702-орг. від 04.05.2020 
№ 14/0405-орг. від 25.11.2019 № 01/2511-орг, а саме: Положення про систему управління охороною 
праці ТОВ «ГАЛІОН-УКРАЇНА»; Положення про службу охорони праці ТОВ «ГАЛІОН-УКРАЇНА»; 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці ТОВ 
«ГАЛІОН-УКРАЇНА»; Порядок оформлення і застосування наряд-допусків на виконання робіт 
ттіттвитеної небезпеки в ТОВ «ГАЛІОН-УКРАЇНА»; Положення про газову службу в ТОВ «ГАЛІОН- 
УКРАЇНА»; Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань
охорони праці, затверджене протоколом загальних зборів від 19.03.2020 № 1._______________________

наявністю служби охорони праці,
Безпечна експлуатація устатковання підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони 

праці по професіям та видам робіт, які розроблені згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці, які затверджені та введені в дію наказом по підприємству 
від 04.05.2020 № 13/0405 - орг. Ведуться журнали реєстрації та обліку видачі інструкцій з охорони
праці._______________________________________________________________________________

Введені в дію: програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наказом від 28.11.2019 
№ 01/2811-орг, програма первинного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці, 

затверджена 10.02.2020. Наказом від 04.05.2020 № 15/0405- орг введені в дію програми стажування 
працівників з питань з охорони праці, в тому числі нагрівальника (зварювальника) металу. Ведеться 
внутрішня документація по дотриманню вимог охорони праці, в т.ч.: Журнал протоколів перевірки 
знань з питань електробезпеки. Журнал реєстрації наряд-допусків. Журнал реєстрації інструктажів з 
питань пожежної безпеки. Журналу обліку та зберігання засобів захисту. Журнал видачі та 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших 313. Проведення інструктажів регламентуються веденням 
журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці під час прийому на роботу та 
журналів інструктажів з питань охорони праці і з питань пожежної безпеки на робочому місці. 
Працівники, які експлуатують устатковання. що декларуються, навчені та мають відповідні 
посвідчення, а саме: нагрівальники (зварники) металу Крігер A.I., Крігер Н.І., Дроздюк С.М., Шамрай 
Н.В. пройшли навчання за професією «нагрівальник (зварник) металу» в ТОВ «ЦТОР» (протокол від
29.04.2020 № 74-1/3); пройшли стажування та перевірку знань та допущені до роботи з 15.05.2020, 
мають II групу з електробезпеки та допущені до роботи в якості електро-технологічного персоналу в 
електроустановках напругою до 1000 В (протокол від 29.04.2020 № 74-3/3); пройшли навчання з 
НПАОП 0.00-1.76-15. НПАОП 0.00-5.11-85 в ДП «Навчально-курсовий комбінат «КРИВБАСБУД» та 
перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол від 05.12.2019 № 874); з питань пожежної безпеки в ТОВ 
«ЦТОР» та перевірку знань в комісії, яка створена на підставі наказу ТОВ «ЦТОР» (протокол від
29.04.2020 № 74-3/3).

Робітники підприємства, зайняті при експлуатації машин підвищеної небезпеки, згідно з 
вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 та Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з



<итань охорони праці, затвердженим наказом від 19.05.2020 № 13/1905—орг по підприємству, навчені 
і пройшли перевірку знань нормативних актів з охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та 
відповідних правил, в обсязі виконуваної ними роботи, в комісії по перевірці знань робітників з
питань охорони праці підприємства.___________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На території ТОВ «ГАЛІОН-УКРАЇНА» експлуатується наступне устатковання: зовнішній газопровід 
середнього тиску 0325 х 8 .0 мм, L = 30,0 м. 0159 * 6,0 мм, L = 120,0 м, рік виготовлення -  1984. 
країна виробник -  СРСР; внутрішній газопровід середнього тиску 0159 х 6.0 мм, L = 10.0 м. 0108 * 
4,0 мм, L= 82.0 м, 089 х 4,0 мм, L = 30,0 м, 076 х 4,0 мм. L = 60.0 м, 057 х 3,5 мм, L = 40,0 м, рік 
виготовлення -  1984, країна виробник -  СРСР. 12.03.2020 ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» (дозвіл 
Держпраці. діє з 27.06.2018 до 27.06.2023) проведено позачерговий технічний огляд. Строк 
наступного позачергового технічного огляду 12.03.2024: газова нагрівальна камерна піч, рік 
виготовлення -  1984, країна виробник -  СРСР. 2 од. 04.12.2019 ДП «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕТЦ» 
проведено експертне обстеження (технічне діагностування). Строк наступного експертного 
обстеження 04.12.2022. 28.05.2020 проведено позачерговий технічний огляд печей. Печі придатні до 
експлуатації. В наявності мається експлуатаційна документація на устатковання підвищеної 
небезпеки: паспорти, інструкції з експлуатації. ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» надає 
метрологічні послуги на об’єктах підприємства (договір про надання метрологічних послуг від
28.04.2020 № 406 М)___________ ;_____________________________________________________ .
Технічне обслуговування зовнішніх та внутрішніх систем газопостачання, газовикористовуючого 
обладнання (камерна піч -  2 од.) здійснюється згідно з затвердженим графіком 
ПП «ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ» (Дозвіл Держгірпромнагляду від 26.08.2015 № 239.15.35. договір від
20.11.2019 № KPTEE-19/478-TO/C/K. укладений з ПП «ТЕПЛОЕНЕРГОЕФЕКТ»).________ .
Вимірювання опору розтікання струму на основних заземленнях магістралей і устатковання
ТОВ________«ГАЛІОН-УКРАЇНА»________виконані________електротехнічною_______ лабораторією
ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» (Дозвіл № 121.18.30. діє з 22.03.2018 до 22.03.2023). протоколи 
випробувань від 31.03.2020 № 32152994-29.11.18-298/1-20 і № 32152994-29.11.18-298/2-20. за
договором підряду від 26.03.2020 № 83-20.______________________________________________________

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства, зайняті при експлуатації машин підвищеної небезпеки, згідно з вимогами: 
НПАОП 29.0-3.02-06 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціальним взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам машинобудування і металообробної промисловості» 
забезпечені, а саме: нагрівальники -  костюм бавовняний, капелюх повстяний, черевики шкіряні з 
гляпким верхом і металевим носком, фартук брезентовий з нагрудником з вогнезахисним 
просоченням, рукавиці брезентові з крагами з вогнезахисним просоченням або вачеги, каска захисна, 
окуляри захисні закриті. Засоби індивідуального захисту використовуються за призначенням, 
зберігаються у технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту, 
експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників._________________ ____________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
При експлуатації устатковання підвищеної небезпеки підприємство керується нормативно-правовими 
актами: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
затверджений_____ Постановою_____ Кабінету_____ Міністрів_____ України_____ від_____ 26.10.2011
№ 1107: Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687: НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем 
газопостачання; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; НПАОП 0.00-4.11-07 
Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 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 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці: НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок 
опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві; НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників; НПАОП 0.00-7.14-17 Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками; НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони



ов'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці; НПАОП
40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів. На підприємстві 
розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. Обладнано кабінет 
для проведення навчання вступного, первинного та повторного інструктажу з питань охорони праці, 
забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками. 
Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки.______________________

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

зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /0  ' 20ь&?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.


