
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

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

50086, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. ЛЕОНІДА БОРОДИЧА, буд. 12______
місцезнаходження,

______________________________________ 39613828____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

____________ директор -  БРАТЧИК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА___________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________________________ +380988118762________________________________________
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;

_______________________________ на території України__________________
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

(найменування страхової компанії, 
правилами проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами відповідно 
до постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ «СТІЛПАТ» страхування не проводиться,
тому що підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки._________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт за результатами аудиту з 
охорони праці № 23369086-12.1-04-ЗА-0517.20 від 14.08.2020 р., проведеного ДП
«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_____________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,____________________________________ Братчик Юлія Сергіївна,____________________________
(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:

- газополум’яні роботи;_____________________________________________________________________
- зварювальні роботи;_______________________________________________________________________
- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки а саме: технологічне устатковання ливарного 
виробництва;_______________________________________________________________________________
- вироблення розплавів чорних і кольорових металів, прокату, металевих труб і феросплавів;_____

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки



- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 M ü^, крім автомобільних газових балонів, що 
є ємностями для газового моторного палива, а саме: балони з киснем технічним -  3 од.,
Україна; балони з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  3 од., Україна._________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

Кількість робочих місць -  6, у тому числі 3, на яких існує підвищений ризик виникнення травм. 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «СТІЛПАТ» орендує нежитлові приміщення, за адресою: 50086, Дніпропетровська обл., 
м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бородича, буд. 12 (договір оренди нежитлового приміщення № 02/01/20 
від 02.01.2020 р. з ФОП Бессалов Д.С.)._______________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «СТІЛПАТ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:

Директор Братчик Ю.С., пройшла навчання у ДП «Запорізький навчально-курсовий 
комбінат» та перевірку знань навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, 
безпеки праці в галузі, вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами і 
профілактики та ліквідації наслідків аварій в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (протокол № 1898 від 30.07.2020 р.); заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко 
О.М. пройшли навчання у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» та перевірку знань 
навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки праці в галузі, 
вибухобезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, управління роботами і профілактики та ліквідації 
наслідків аварій в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 645 
від 11.03.2020 р.).

Директор Братчик Ю.С., заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко О.М. 
пройшли навчання у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» НПАОП 27.0-1.01-08 
«Правила охорони праці в металургійній промисловості», перевірку знань пройшли в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 1863 від 27.07.2020 р.).

Директор Братчик Ю.С., заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко О.М. 
пройшли навчання у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» НПАОП 27.1-1.06-08 
«Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії», 
перевірку знань пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області 
(протокол № 1864 від 27.07.2020 р.).

Директор Братчик Ю.С., заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко О.М. 
пройшли у ТОВ «УК СПЕКТР» навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки», перевірку знань пройшли в комісії 
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 033 від 11.03.2020 р.), присвоєно ГУ групи 
з електробезпеки (до 1000 В).

Директор Братчик Ю.С., заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко О.М. 
пройшли у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» навчання НПАОП 0.00-1.76-15 
«Правила безпеки систем газопостачання» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 603 від 06.03.2020 р.).



Директор Братчик Ю.С., заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко О.М.
пройшли у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» навчання НПАОП 27.5-1.46-14 
«Правила охорони праці у ливарному виробництві» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 604 від 06.03.2020 р.).

Директор Братчик Ю.С., заступник директора Галінкін В.В., майстер Коваленко О.М. 
пройшли у ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 686 від 13.03.2020 р.).______

На підприємстві призначено посадових осіб, на яких покладено відповідальність за безпечну 
експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та безпечне проведення робіт 
підвищеної небезпеки:________________________________________________________________________

Наказом № 14-ОП від 27.05.2020 р. у ТОВ «СТІЛПАТ» майстра Коваленка О.М. призначено 
відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства.

Наказом № 17-ОП від 28.05.2020 р. у ТОВ «СТІЛПАТ» затверджено перелік робіт підвищеної 
небезпеки.

Наказом № 21-ОП від 29.05.2020 р. майстра Коваленка О.М. призначено відповідальною 
особою за:

- безпечне виконання газополум'яних та зварювальних робіт з правом видачі наряд-допусків;
- безпечне виконання робіт з монтажу, демонтажу, налагодження, ремонту, технічного 

обслуговування, реконструкції технологічного устаткування ливарної промисловості;
- безпечне виконання робіт з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і кольорових 

металів, прокату, металевих труб і феросплавів.

Наказом № 23-ОП від 29.05.2020 р. у ТОВ «СТІЛПАТ» майстра Коваленка О.М. призначено 
відповідальним за справний стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском 
(балонів з стисненим та зрідженим газом).

Наказом № 24-ОП від 29.05.2020 р. майстра Коваленка О.М. призначено відповідальною 
особою за:

- безпечну експлуатацію газозварювальної та газорізальної апаратури;
- організацію безпечного виконання газополум'яної обробки металів.

Наказом № 25-ОП від 29.05.2020 р. затверджено перелік робіт, які виконуються на за нарядом- 
допуском.

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

У ТОВ «СТІЛПАТ» діє служба охорони праці. Наказом № 13-ОП від 27.05.2020 р. функції 
служби охорони праці покладено на заступника директора Галінкіна В.В.

наявністю служби охорони праці,

У ТОВ «СТІЛПАТ» переглянуто, затверджено та введено в дію (наказом № 11-ОП від
27.05.2020 р.):

«Положення про службу охорони праці»;
«Положення про систему управління охороною праці підприємства»;
«Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»
«Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці».

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 
0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони



праці, що діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
НПАОП 0.00-4.15-98 зі змінами._______________________________________________________________

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих - вступний, первинний, 
повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань особою, яка 
проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони
праці на робочому місці.______________________________________________________________________

Наказом № 12-ОП від 27.05.2020 р. у ТОВ «СТІЛПАТ» затверджена комісія з
перевірки знань діючих нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, у
складі:

голова комісії: Братчик Ю.С. - директор;
члени комісії: Галінкін В.В. -  заступник директора;

Коваленко О.М. -  майстер.
У ТОВ «СТІЛПАТ» переглянуто, затверджено та введено в дію (наказом № 19-ОП від

28.05.2020 р.) посадові інструкції, інструкції з охорони праці: в тому числі: № 5 «Інструкція з 
охорони праці плавильника», № 6 «Інструкція з охорони праці формувальника», № 7 «Інструкція з 
охорони праці вальцювальника», № 23 «Інструкція з охорони праці під час виконання 
газополум’яних робіт», № 24 «Інструкція з охорони праці з безпечної експлуатації, зберігання, 
транспортування балонів» та ін.________________________________________________________________

Робітники ТОВ «СТІЛПАТ» мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах, на навчальних курсах.

Працівник Лучик (Суханов) А.В. має професію «елекрогазозварник», отриману у ДНЗ 
«Криворізький центр підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівельної галузі» (диплом 
К19 № 098853 від 10.12.2019 р.).

Працівник Лучик (Суханов) А.В. здобув кваліфікаційну підготовку за професію 
«формувальник ручної формовки» отриману у ВАТ «РЕГОМ» (свідоцтво № 0412, протокол № 02 
від 15.12.2011 р.).

Працівник Соколюк В.В. здобув кваліфікаційну підготовку за професію «плавильник металів 
і сплавів» отриману у ВАТ «РЕГОМ» (свідоцтво № 0406, протокол № 01 від 14.12.2011 р.).

Працівник Соколюк В.В. здобув кваліфікаційну підготовку за професію «формувальник 
ручної формовки» отриману у ВАТ «РЕГОМ» (свідоцтво № 0414, протокол № 02 від 15.12.2011 р.).

Робітники ТОВ «СТІЛПАТ» пройшли перевірку знань з загальних питань з охорони праці, 
НПАОП 27.5-1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві», НПАОП 0.00-1.81-18 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76
15 «Правила безпеки систем газопостачання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» в об’ємі виконуваних робіт, в комісії підприємства (протоколи № 1 
від 01.06.2020 р., № 2 від 01.06.2020 р.).

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки;

• Журнал обліку занять по «Правилам безпеки при експлуатації електроустановок»;____
• Журнал перевірки знань з електробезпеки;__________________________________________
• Журнал обліку, перевірки та випробувань електроінструментів, трансформаторів та ін.;
• Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;_______________________________
• Журнал обліку актів випробування риштувань та запобіжних поясів;_________________



• Журнал реєстрації осіб, потерпілих від нещасних випадків;____________________________
• Журнал видачі наряд-допусків;______________________________________________________
• Журнал обліку та зберігання засобів індивідуального захисту;_________________________
• Журнал обліку обладнання, що працює під тиском;____________________________________
• Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.___________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

При виконанні зварювальних, газополум'яних робіт у ТОВ «СТІЛПАТ» експлуатуються 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа: балони з киснем технічним -  3 од., Україна; 
балони з сумішшю пропану технічного і бутану технічного -  3 од., Україна; На підприємстві 
ведеться журнал обліку обладнання, що працює під тиском._______________________________

Поставку балонів із стисненим (кисень технічний) та зрідженим (сумішшю пропану 
технічного і бутану технічного) газами здійснює ТОВ «ДНІПРОПРОМСІНТЕЗ» на підставі 
договору поставки № 44 від 01.06.2020 р. (дозвіл № 300.12.15 від 07.07.2012 р., продовжений до 
07.07.2022 р. виданий Криворізьким гірничопромисловим ТУ Дергірпромнагляду).

Для виконання робіт, що декларуються ТОВ «СТІЛПАТ» має у своєму розпорядженні 
наступне обладнання: Піч плавильна ІТПЕ-0,06/0,05ТРМ1; Прес-форма "Подкладка наклонная КДЛ 
65" з живильником; Прес-форма "Подкладка прямая КБЛ 65" з живильником; Прес-форма 
чотирьохмісна для моделей "Прижим" з живильником; Прес-форма для моделі "Подкладка КБ50"; 
пальник газоповітряний ручний ГВ2, 2015 р.в.; різак для ручного кисневого різання Р1«Донмет» 
143, 2006 р.в.; балони з киснем технічним -  3 од., Україна; балони з сумішшю пропану технічного і 
бутану технічного -  3 од., Україна; редуктор балонний кисневий БКО-5РДМ, 2017 р.в.; редуктор 
балонний пропановий БПО-5ДМ, 2017 р.в._____________________________________

експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, Під час виконання задекларованих робіт 
працівники забезпечені засобами захисту (костюми брезентові, комбінезони бавовняні, куртки 
бавовняні, брюки брезентові, черевики шкіряні, рукавиці, каски захисні, щиток захисний 
електрозварника, захисні окуляри, респіратори, протигази, пояси запобіжні, зимовий спецодяг,
спецвзуття)._________________________________________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246, працівники ТОВ «СТІЛПАТ», 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд в ТОВ «Сімейна клініка ПМС» 
(надано заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 10.12.2019 
р і

Підприємство має в наявності нормативно-правову документацію, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України Про охорону праці, затверджений ВР України, № 2694-ХІІ від 
14.10.1992, із змінами; «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107; НПАОП 27.5
1.46-14 «Правила охорони праці у ливарному виробництві», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила 
безпеки систем газопостачання», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; НПАОП 27.1-1.06-08 «Правила охорони праці під час ремонту 
устаткування на підприємствах чорної металургії»; НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в
металургійній промисловості» та ін.



Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з питань охорони праці 
та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів, відповідальність покладається
на керівника робіт._______________________________ ___________________________________________

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки._________________________________________________________________

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі

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.

її та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Ю.С.БРАТЧИК
(ініціали та прізвище)

Держпраці &  2020 р. № ^/■М

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.




