
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженною відповідальністю «Науково-виробниче
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

підприємство фірма «Галактика»_________________________________________________________
___________ 49010, м. Дніпро, вул. Лазаряна, б.З, код згідно з ЄДРПОУ 33165009.______________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
________________________директор Шатова Валентина Викторовна._________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________ (0562) 38-90-59_____£=тай-^аШі1м@шаП,иа____________________________________
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; 
роботи виконуються згідно договорів на об’єктах замовників___________________________

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___________________
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 18.09.2020
(дата проведення аудиту)

Я, Шатова Валентина Викторовна______________________________________________
(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:
Монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників. 
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:_______________________________________
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт;_____________________________
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0.05 МПа і температурою нагріву 
вище ніж 110 °С,
- посудин, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є 
ємностями для газового моторного палива;__________________________
- технологічного устатковання металургійного виробництва.__________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

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 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 8
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення орендоване (договір оренди №70-А2020 від 01.06.2020 з TOB «MAKCPIEJIETI 
ГРУП»)__________________________________________________________________ __________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
м.Дніпро. вул Лазаряна.б.З.______________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Шатова Валентина Викторовна пойшла навчання в навчальному 
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В., перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровський області:
«Охорона праці -  загальний курс» (витяг з протоколу №1/01-20 ОП-ВЕ від 23.01.2020р.)
З питань пожежної безпеки «пожежно-технічного мінімуму» (витяг з протоколу №1.1-2020 П 
від 20.01.2020р.)
ПБЕЕ,ПТЕЕС, ППБУ (ІУгр. З електробезпеки до 1000В.) (витяг з протоколу №12.01-20 Е.Ч. 
від 14.01.2020р.)

Наказом по підприємству від 11.09.2020р. №14-ОТ начальника дільниці Пілдубного Сергія 
Миколайовича призначено:
- відповідальним за охорону праці при виконанні робіт («Охорона праці -  загальний курс» 
посвідчення №105 від 21.08.19 г. КП «ПНОК» «ТЕМП», НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН А.3.2-2-2009 ССБП КП «ЦНОК» 
«ТЕМП», посвідчення №2551 від 10.09.20р.),
- відповідальними за пожежну безпеку та безпечне проведення вогневих робіт (НАПБ А. 01.001-14 
«Правила пожежної безпеки» КП «ЦНОК» «ТЕМП» посвідчення рег.№7042657 від 15.08.19 р.)
- відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, механічними 
підіймачами та будівельними підйомниками (НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання» КП «ТТНОК» «ТЕМП» посвідчення.№106 від 21.08.2019р.).
- відповідальним за безпечне виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони. 
праці під час виконання робіт на висоті» КП «ЦНОК» «ТЕМП», посвідчення №136 від 21.08.19р.), 
відповідальним за безпечне виконання робіт під час експлуатації обладнання що працює під 
тиском (КП «ЦНОК» «ТЕМП». НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», посвідчення №150/1 від 15.08.19р.)
- відповідальним за безпечне виконання робіт під час монтажу, демонтажу, налагодження, 
ремонту, механізмів технологічного устаткування металургійного виробництва (КП «ЦНОК» 
«ТЕМП». НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил охорони праці в металургійній промисловості» 
посвідчення №2538 від 10.09.20р.)
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Наказом по підприємству від 03.09.2018р. №6-ОТ створено службу охорони праці та 
призначено інженера з охорони праці Глушко Михайло Михайлович відповідальним за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
- «Охорона праці -  загальний курс» (витяг з протоколу№414 від 22.03.2018р. ДП «ЗНКК».)
НАПБ А. 01.001-14 «Правила пожежної безпеки» витяг з протоколу №14 від 21.03.2018р. ДП 
«ЗНКК»)
- НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення ДБН 
А.3.2-2-2009 ССБП (витяг з протоколу №2607 від 20.09.2019р. ДП «ЗНКК»),
- НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском (витяг з протоколу №124 від 26.05.2020р. КП «ЦНОК» «ТЕМП»)
- НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил охорони праці в металургійній промисловості» (витяг з протоколу 
№1311 від 27.07.2018р. ДП «ЗНКК»)____________________________________________________________

наявністю служби охорони праці,

Наказом по підприємству від 16.09.2019р. №17-ОТ введено вдію інструкції з охорони праці за 
професіями та видами робіт, в тому числі: №3 з надання першої долікарської допомоги;



№4 з пожежної безпеки: №6 під час виконання робіт підвищеної небезпеки: №7 при проведенні 
вогневих робіт: №11 з безпечного ведення робіт для стропальників; №12 для 
електрогазозварника: №15 для монтажників з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; 
№19 при роботах з технічного обслуговування парові та водогрійні котли; №20 при роботах з 
технічного обслуговування трубопроводи пари та гарячої води: №21 при роботах ч технічного 
обслуговування посудин, що працюють під тиском; №22 при роботі на висоті; №25 при роботах з 
технічного обслуговування технологічного устаткування металургійного виробництва; №29 при 
роботах, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників; №31 
при роботах з ручним електрифікованим інструментом; №33 при роботах з ручними 
інструментами та пристроями.

Наказом№34 від 28.02.2019р. наказом по підприємству від 23.08.2019р. №14-ОТ створено комісію 
з перевірки знань з питань охорони праці, (голова комісії директор Шатова В.В.. члени комісії 
Піддубний С.М.. Глушко М.М.) у відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, розроблено 
Положення підприємства про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани- 
графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, під час прийняття на 
роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в 
журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства згідно 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги, 
електробезпеки, пожежної безпеки, НПАОП 45.2-7.02-12 Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві. Основні положення ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. НАПБ А. 01.001-14 «Правила пожежної 
безпеки» 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 27.0-1.01-08 «Правил охорони 
праці в металургійній промисловості та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт 
в обсязі виконуваних робіт (Протоколи з навчання та перевірки знань комісією по підприємству 
від 23.01.2020р. №01/01. від 19.03.2020р. №02/03. від 22.04.2020р. №03/04. від 25.06.2020р. №04/06. 
від 14.09.2020р.№05/09).

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:
ТІІкурппацький В.В. пройшов навчання за професією монтажник з монтажу металевих та 
залізобетонних конструкцій в відділу підготовки персоналу ВАТ «Дніпроспепсталь» посвідчення 
№42 від 03.02.2005р .
Шапавалов А.Є. пройшов навчання за професією монтажник з монтажу металевих та 
залізобетонних конструкцій в в і д д і л у  р о з в и т к у  и персоналу ВАТ «Запоріжсталь» посвідчення №71 
від 02.09.2014р.
Шкуропапький В.В. пройшов навчання за професією слюсар -  сантехник в відділу підготовки 
персоналу ВАТ «Дніпроспецсталь» посвідчення №201 від 03.12.2007р.
Петров І.Ф. пройшов навчання за професією за професією слюсар -  ремонтник в відділу 
підготовки персоналу ВАТ «Дніпроспецсталь» свідоцтво №212 від 28.04.2006р.
Корнилов С.П. пройшов навчання за професією за професією слюсар -  ремонтник в відділу 
підготовки персоналу ВАТ «Дніпроспецсталь» свідоцтво №213 від 28.04.2006р.
Надозірний М.С. пройшов навчання за професією електрогазозварник в ДП «Запорізькому 
навчально-курсовому - комбінаті» свідоцтво №10522 від 19.12.2017р.
Маскаленко С.В. пройшов навчання за професією електрогазозварник в Дніпропетровському 
середньому професійному училище №13 диплом №847699 від 15.05.1989р.

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на використовуваний інструмент та обладнання).

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство має таке обладнання: 
інструменти, засобиіндивідуального та колективного захисту: зварювальний трансформатор



ТДМ-140. зварювальний інвертор АТОМ І-250Р, перфоратор МАКІТА Нй. 5001С. кутові 
шліфувальні машинки Р \¥Т  \¥822-230Р. Р \\  Г \У808-125Т. риштування стоїчні, підмостки 
будівельнії, драбини Зх секційні розкладні, пояси запобіжні лямкові ПЛК 2 із двома стропами із 
сталевого троса в ПВХ чохлі, опорні та допоміжні канати, стрічки сигнальні, каски захисні, 
захисні костюми та черевики.

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 робіт що декларуються 
працівники забезпечені засобами захисту (костюм для захисту від загальних виробничих 
забруднень та механічних впливів з бавовняних тканин, черевички шкіряні із жорстким 
підноском, спеціальне діелектричне взуття, рукавички діелектричні, протишумові навушники,
респіратоп. в і д к р и т і  захисні окуляри, захисна каска загального призначення)._____

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, 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 р.. із змінами: Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; 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 питань охорони праці», НПАОП 00.0-6.03- 
93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів про охорону праці, 
що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з 
інструментом та пристроями», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 27.0-1.01-08 «Правила охорони праці в металургійній промисловості»__________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і нарядів-допусків, 
відповідальність покладається на керівників 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.

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

Шатова В.В.
(підпис) /  (ініціали та прізвище)

30.09.2020 р.
і /

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці / т  /?//% & &  2(Ьйф.

№ //S 7 .A 0 .S Z _____________ .

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.



Головне управління Держпраці
у Дніпропетровській області
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