
ДЕКЛАРАЦІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТО В А РИ С ТВ О  З О Б М Е Ж Е Н О Ю  ВІДП ОВІД АЛ ЬНІСТЮ  
«Н А У К О В О -Д О С Л ІД Н И Й  ІНСТИТУ Т «УКРЕКСГ1ЕРТПРОЕКТ»_________________________

(д л я  ю ри дичної особи: найм енування ю ри дичної особи,

49107, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, бульвар Зоряний, будинок 1. корпус 1._______
офіс 3/3, код згідно з ЄДРПОУ: 39879418__________________________________________________

м ісцезнаходж ення, код згідно ЄД РП О У ,

__________________________ Директор Галич Владислав Геннадійович________________________
прізвищ е, ім 'я , по батькові керівника,

______________________________+380676117001 ; info@uexpro.com___________________________
номер телеф он у, ф аксу, адреса електрон но ї пош ти, 

для ф ізи ч н о ї особи-підпри см ця: прізвищ е, ім 'я , по батькові, серія і ном ер паспорта, 

ким і коли виданий , місце прож ивання, реєстраційний номер обл іково ї картки платника 

податків, номер телеф он у, телеф аксу , адреса електрон н о ї пош ти:

________________________роботи виконуються на території України_________________________
місце виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та або експлуатац ії (застосування) 

маш ин, механізм ів, устаткування п ідвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
__________________________________ договір не укладався_____________________________________

(найм енування страхової компанії, строк д ії страхового  полісу, номер і дата  його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_______ 15.08.2020_______
(дата проведення аудиту)

Я.  Галич Владислав Геннадійович_________________________________________________________
(прізвищ е, ім 'я  по батькові керівника ю ридичної особи 

або ф ізичної особи- підприємця)

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, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до 
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (пункт 16 додатку
6 до Порядку), а саме:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт (пункт 8 додатку
7 до Порядку);

- 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 
(пункт 9 додатку 7 до Порядку).____________________________________________________________

(найм енування виду робіт п ідвищ еної небезпеки та/або маш ин, м еханізм ів, 

устаткування п ідвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походж ення, які

виконую ться та/або експлуатую ться (застосовую ться) без отрим ання відповідного  дозволу

mailto:info@uexpro.com


Кількість робочих місць — 7. в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  3 _________________________________ ____________________________________________

(к ількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує п ідвищ ений ризик виникнення травм,

ТО В «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РОЕКТ» орендує офісні нежитлові приміщення, розташовані 
за адресою: 69006. м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд. 8а, 2-й під'їзд, на підставі 
укладених договорів:_______________________ ______________________________________________
- нежитлове приміщення №  4. о б ’єкта житлової нерухомості, на першому поверсі, 
загальною площею 127,7 м2 (договір суборенди нерухомого майна №  01/10/18/2 від
01.10.2018 р., укладений з ФОП Ляховець Владислав Вікторович);_________________________
- нежитлове приміщення №  6, об ’єкта житлової нерухомості, на першому поверсі, 
загальною площею 152.5 м2 (договір суборенди нерухомого майна №  01/10/18/2 від
01.12.2018 р.. укладений з ФОП Федоренко Анатолій Олександрович).____________________

будівель і споруд  (прим іщ ень), виробничих о б 'єк т ів  (цехів, д ільниць, структурн и х  п ідрозділів)

Інші відомості:

Директор ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» Галич Владислав Геннадійович 
пройшов навчання у TOB «ЛІГА-НОРМ » та перевірку знань законодавчих згідно Законів 
України «Про охорону праці». «Про загально обов 'язкове державне соціалене 
страхування». «Про о б ’єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно них 
нормативно-правових актів в комісії, створеній на підставі наказу ГУ Держпраці у 
Запорізькій області (витяг з протоколу №  59 від 11 листопада 2019 р.).

Головний інженер Чиньонов Дмитро Васильович пройшов навчання у ТОВ «ЛІГА- 
НОРМ» та перевірку знань згідно Законів України «Про охорону праці». «Про загально 
обов’язкове державне соціалене страхування», «Про о б ’єкти підвищенної небезпеки» та 
прийнятих відповідно них нормативно-правових актів в комісії, створеній на підставі 
наказу ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу №  59 від 11 листопада
2019 р.).

Інженер з охорони праці Куюков Роман Віталійович пройшов навчання у 
ТОВ «ЛІГА-НО РМ » та перевірку знань законодавчих згідно Законів України «Про 
охорону праці». «Про загально обов’язкове державне соціалене страхування». «Про 
об 'єкти підвищенної небезпеки» та прийнятих відповідно них нормативно-правових актів 
в комісії, створеній на підставі наказу ГУ Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу №  59 від 11 листопада 2019 р.).

Наказом №  2-ОТ від 03 січня 2020 р., створена постійно діюча комісія з перевірки 
знань з питань охорони праці, правил, норм та інших нормативних актів з охорони праці 
працівників товариства, атестована з питань охорони праці та відповідних НПАОП. 
Голова комісії -  директор Галич В.Г., члени комісії; головний інженер Чиньонов Д.В., 
інженер з охорони праці Куюков Р.В.. функції з охорони праці покладено на інжинера з 
охорони праці Куюкова Р.В.,

Наказом №  12 від 30 жовтня 2017 р. відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» призначений 
начальник електротехнічного відділу Колісник О.П. (IV група з електробезпеки■ до та 
вище 1000 В), який пройшов навчання у ГОВ «ЛІГА-НОРМ » та перевірку знань «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні» в комісії, створеній 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з 
протоколу №  53 від 15 листопада 2019 р.).

(п р ізвищ е, ім 'я  та  по батькові осіб, які відповідаю ть за дотри м ан н ям  вим ог закон одавства з питань охорони  праці та
пром ислової безп ек и ;

Нормативні'акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно 
до вимог НПАО П 0.00-6.03-03 «Порядок розробки і затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві».

На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію:
1. Наказом №  3- 1 від 12 січня 2020 р:

Положення про систему управління охороною праці;
Положення про службу охорони праці ;



Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці;
Положення про розслідування нещасних випадків на виробництві;
Програма вступного інструктажу з питань охорони праці;
Програма первинного інструктажу з питань охорони праці;
Положення про забезпечення працівників спецодягом та засобами 
індивідуального захисту;
Положення про порядок видачі та застосування нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки;
Положення про медичний огляд працівників підприємства .

2. Перелік робіт з підвищеною небезпекою (наказ №  3-2 від 12 січня 2020 р).
3. Перелік інструкцій з охорони праці (від 12 серпня 2020 р.). у тому числі: 

«Інструкція з охорони при виконання робіт на висоті» (наказ №  3-3 від 12 січня 
2018 р.);
«Інструкція з охорони праці при роботі з ручними інструментами та приладдям» 
(наказ №  3-3 від 12 січня 2018 р.);
«Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт» (наказ №  3-3 
від 12 січня 2018 р.);
«Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт в замкнутому 
просторі» (наказ №  3-3 від 12 січня 2018 р .);
«Інструкція для працівників підприємства про надання першої медичної 
допомоги постраждалим при нещасних випадках» (наказ №  За від 12 січня 
2018 р.);
«Інструкція з охорони праці для фахівців, що виконують візуально-оптичний 
контроль устаткування підвищеної небезпеки» (наказ №  3-4 від 12 серпня 
2020 р.);
«Інструкція з охорони праці під час виконання ультразвукового контролю» 
(наказ №  3-4 від 12 серпня 2020 р.~);
«Інструкція з охорони праці під час виконання ультразвукової товщинометрії 
(наказ №  3-4 від 12 серпня 2020 р.);
«Інструкція з охорони праці під час виконання капілярного контролю» (наказ 
№  3-4 від 12 серпня 2020 р.):
«Інструкція з охорони праці під час виконання магнітопорошкового контролю» 
(наказ №  3-4 від 12 серпня 2020 р.).

4. Перелік журналів, які ведуться на підприємстві:
«Ж урнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»;
«Ж урнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»; 
«Ж урнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці»;
«Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві»; 
«Ж урнал видачі нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки»; 
«Ж урнал перевірки знань ПБЕЕС. ПТЕЕС. ПБ»;
«Ж урнал обліку електроінструменту»;
«Ж урнал обліку захисних засобів»;
«Журнал обліку, огляду і результатів випробу вань драбин»;
«Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з 
ізолювальними ручками, переносних світильників»;
«Журнал випробувань діелектричних матеріалів».

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо 
досягнення встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, 
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого 
травматизму, професійних захворювань і аварій на 2020 р.»

Працівники ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т», в тому числі які виконують 
роботи підвищеної небезпеки, що декларуються, проходять медичний огляд при прийомі 
на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України від



21.05.2007р. №  246. Працівники підприємства пройшли періодичний медичний огляд в 
Комунальному не комерційному підприємстві «М іська лікарня №  10» Запорізької 
міської ради. Працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, 
психіатричний та наркологічний медичні огляди.

На підприємстві впроваджено систему управління охороною праці (СУОІІ). що 
забезпечує п і д г о т о в к у , прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних. 
економічних, технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження 
життя, здоров 'я  га працездатності працівників під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що декларуються.

ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» має статус юридичної особи, забезпечує 
незалежність дій та об 'єктивність  висновків, підготовлених за результатами технічних 
оглядів, випробувань, експертних обстежень (технічних діагностувань) шляхом створення 
окремого підрозділу - Відділу експертизи об 'єктів  підвищеної небезпеки, який 
підпорядкований безпосередньо директору підприємства і проводить виключно технічний 
огляд, випробування та експертне обстеження (технічне діагностування) устатковання 
підвищеної небезпеки. Еарантії відповідальності під час технічний огляд, випробування та 
експертне обстеження (технічне діагностування) визначаються договорами.

Наказом ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» №  4-к від 11 серпня 2020 р. 
призначений начальник відділу експертизи о б ’єктів підвищеної небезпеки Браславська 
Олена Сергіївна, яка є відповідальною за організацію технічного огляду, випробування та 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки у підпорядкованому їй підрозділі.

Начальник відділу експертизи о б ’єктів підвищеної небезпеки Браславська О.С.. 
наказом ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» №  06-02-РД  від 12 серпня 2020 р.. 
призначений відповідальним:

- за формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних 
та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та експертного 
обстеження машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

- за зберігання результатів технічного огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки;

- за функціонування системи управління якістю робіт з технічного о г л я д у . 

випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

Експерт технічний з промислової безпеки Лихосенко В.С.. наказом ТОВ «НДІ 
«У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» №  06-02-0д від 12 серпня 2020 р., призначений відповідальним 
за облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів 
вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних 
зразків.

У штаті ТОВ «НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» наявні працівники відділу експертизи 
о б ’єктів підвищеної небезпеки, у тому числі експерти технічні з промислової безпеки 
(наказ №  4-к від 11 серпня 2020 р.). що виконують технічний огляд, випробування. 
експертне обстеження устатковання підвищеної небезпеки:

- Браславська Олена Сергіївна - експерт технічний з промислової безпеки, пройшла 
навчання в ДІЇ «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань 
вимог нормативних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження об 'єктів  котлонагляду (посвідчення №  15-06-3. свідоцтво про підвищення 
кваліфікації, дійсне до 18 квітня 2021 р.): фахівець з неруйнівного контролю, рівень 
кваліфікації УТ-І1. сертифікат №  36232. виданий ОСП ТОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний 
до 27.11.2021; фахівець з неруйнівного контролю, рівень кваліфікації РТ-ІІ. сертифікат 
№  35774. виданий ОСП ТОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний до 26.06.2021.

- Бец Дмитро Володимирович - експерт технічний з промислової безпеки, пройшов 
навчання в ДГ1 «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань 
вимог нормативних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження об 'єктів  котлонагляду (посвідчення №  519-12-2. свідоцтво про підвищення
кваліфікації, д ійсне до 21 листопада 2021 р.); фахівець з неруйнівного контролю, рівень



кваліфікації VT-II, сертифікат №  34447, виданий ОСП «УКРЕКСП ЕРТ», дійсний до
22.06.2020; фахівець з неруйнівного контролю, рівень кваліфікації UT-II. сертифікат 
№  980 UT.02.2019. виданий ОСП ТОВ «СВРО СТАНД АРТ», дійсний до 11.11.2024; 
фахівець з неруйнівного контролю, рівень кваліфікації МТ-ІІ, сертифікат №  958.01.2019. 
виданий ОСП ТОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний до 07.08.2024.

- Л ихосенко Володимир Сергійович - фахівець з неруйнівного контролю, рівень 
кваліфікації UT-I1. сертифікат №  35849. виданий ОСП «У КРЕКСП ЕРТ». дійсний до 
17.07.2021; фахівець з неруйнівного контролю, рівень кваліфікації МТ-11, сертифікат 
№  958 МТ.03.2019. виданий ОСП ГОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний до 07.08.2024.

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно з вимогами НП А О П  0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці».

Фахівці відділу експертизи об 'єктів підвищеної небезпеки підприємства, які задіяні 
у виконанні робіт з технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, мають достатній 
досвід та кваліфікацію для виконання своїх функціональних обов'язків, пройшли 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці за відповідними НПАОП. а саме:

- начальник відділу Браславська О.С.. експерт технічний з промислової безпеки 
Бец Д.В. пройшли навчання в ДП «ГНМ Ц» та перевірку знань законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки 
та пожежної безпеки в комісії, створеній на підставі наказу ГУ Держпраці у Київській 
області (витяги з протоколів №  127-18 від 13 жовтня 2018 р. та №  501-18 від 16 листопада 
2018 p.):

- експерт технічний з промислової безпеки Л ихосенко B.C. пройшов навчання в 
ДП «Запорізький ЕТЦ» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в 
комісії, створеній на підставі наказу ГУ Держпраці v Запорізькій області (витяг з 
протоколу №  02-18 від 26 січня 2018 p.);

- начальник віллілу Браславська О.С. пройшла навчання в ДП «ГНМ Ц» та 
перевірку знань за НП АОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» в комісії, створеній на підставі наказу ГУ Дежпраці у 
Київській області (витяг з протоколу №  314-18 від 13 липня 2018 p.);

- експерти технічні з промислової безпеки Бец Д.В. Лихосенко B.C. пройшли 
навчання в ДП «Запорізький ЕТЦ» та перевірку знань за НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії. 
створеній на підставі наказу ГУ Дежпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу №  157- 
18 від 17 серпня 2018 p.);

- начальник відділу Браславська О.С.. експерти технічні з промислової безпеки 
Бец Д.В. Л ихосенко B.C. пройшли навчання в ДП «Запорізький ЕТЦ» та перевірку знань зі 
спеціального навчання працівників, що в и к о н у ю т ь  роботи на висоті відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» в комісії, 
створеній на підставі наказу ГУ Дежпраці \ Запорізькій області (витяг з протоколу 
№  01/19 від 16 квітня 2019 p.);

- начальник відділу Браславська О.С.. експерти технічні з промислової безпеки 
Бец Д.В. Л ихосенко B.C. пройшли навчання в ДП «Запорізький ЕТЦ» та перевірку знань зі 
спеціального навчання персоналу, виконуючого роботи в замкнених просторах (ємностях, 
боксах, трубопроводах), в колодязях, бункерах, камерах і колекторах, згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-5.1 1-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт» та НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому 
господарстві підприємств чорної металургії» в комісії, створеній на підставі наказу ГУ 
Дежпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу №  74-17 від 10 жовтня 2017 p.);

- начальник відділу Браславська О.С.. експерти технічні з промислової безпеки 
Бец Д.В. Лихосенко B.C. пройшли навчання в ДП «Запорізький ЕТЦ» та перевірку знань зі 
спеціального навчання персоналу, який в и к о н у є  контроль зварних з 'єднань устаткування
систем газопостачання, відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки



систем газопостачання» в комісії, створеній на підставі наказу ГУ Дежпраці у Запорізькій 
області (витяг з протоколу №  248-і від 04 жовтня 2017 р.);

- начальник відлілу Браславська О.C., експерти технічні з промислової безпеки 
Бец Д.В. Л ихосенко B.C. пройшли навчання в ДП «Запорізький ЕТЦ» та перевірку знань з 
навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб, до обов 'язк ів  яких належить 
виконання заходів пожежної безпеки згідно Кодексу цивільного захисту України та 
Правил пожежної безпеки в Україні в комісії, створеній на підставі наказу ГУ Дежпраці у 
Запорізькій області (витяг з протоколу №  100-18 від 15 січня 2018 р .).

Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об 'єктах  замовників працівники 
підприємства проходять вступний інструктаж безпосередньо на підприємстві замовника 
та отримують допуск до виконання робіт. При проведенні інструктажів працівники ТОВ 
«НДІ «У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т» ознайомлюються з небезпечними факторами, що діють на 
території підприємств-замовників. правилами внутрішнього трудового розпорядку, з 
умовами пропускного режиму, вимогами до наявності спецодягу, спецвзуття. інших 
засобів індивідуального і колективного захисту.

наявн істю  служ би  охорони праці, інструкцій  про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони  прані.

Додержання безпечних умов праці забезпечується рівнем кваліфікації фахівців, що 
виконують роботи підвищеної небезпеки, та застосуванням тільки технічно справного 
обладнання, що має відповідну експлуатаційну документацію.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підрозділ 
підприємства забезпечений засобами вимірювальної техніки. обладнанням, 
інструментами, засобами індивідуального та колективного захисту: ультразвуковий 
дефектоскоп N O V O T E ST  УЗД3701. зав. №  0241041219 з перетворювачами ПІ 11-2.5-К12. 
П121-5-50. П121-5-70. П121-2.5-50. П121-2.5-40. (свідоцтво №  10-0/11282/3. дійсне до
10.08.2021); ультразвуковий товщиномір N O V O TEST УТ-1М. зав. №  0272470220 з 
перетворювачем Р 1 12-5.0-10/2 (свідоцтво №  10-0/11282/4. дійсне до 07.08.2021); 
ультразвуковий твердомір N O V O TEST Т-УД2. зав. №  0067970720 (свідоцтво №  10- 
01/11282/6. дійсне доЮ .08.2021); магнітопорошковий дефектоскоп N O V O TEST М П Д -Р С . 
зав. №  015.383.0520 (свідоцтво №  10-0/11282/2. дійсне до 06.08.2021); стандартні зразки: 
СО-1. зав. №  520; СО-2. зав. №  304.057.0420; СО-3. зав. №  520; C O -ЗР. зав. №  1925; 
контрольний зразок РСО МД. зав. №  215; стандартний зразок РСО КД, зав. №  216; лінійка 
вимірювальна металева, зав. №  126 (сертифікат перевірки №  12-0121-20. дійсний до
30.01.2021); штангенциркуль ЩЦ-І. зав. №  805 (сертифікат перевірки №  12-109-20. 
дійсний до 30.01.2021); рулетка вимірювальна металева, зав. №  612 (свідоцтво №  12-0120- 
20. дійсне до 30.01.2021); пояс запобіжний лямковий 2ПЛ-К - 2 од. (акт випробування 
№ 1 від 10.04.2020 р.); драбина універсальна металева; ручні електроінструменти та інші 
пристосування; ручні слюсарні інструменти.

Засоби вимірювальної техніки та оснащення пройшли метрологічну повірку в ДП 
«Д П ІП РО СТА Н Д А РТМ ЕТРО Л О ГІЯ » та ДП «ЗА П О РІЖ Ж ЯС ТА Н Д А РТМ ЕТРО Л О ГІЯ», 
про що свідчать відповідні свідоцтва.

Усе обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно 
справному стані. Технічне обслуговування, ремонт та експлуатаційні випробування 
проводяться вчасно, з урахуванням вимог експлуатаційної документації виробників.

В наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації) на всі пристрої, інструменти та засоби індивідуального захисту, які 
використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

експлуатац ійн ої докум ен тац ії.

У відповідності з НПАОП 0.00-7-17-18 «М інімальними вимогами безпеки і 
охорони здоров 'я  при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці», 'працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту: пояси запобіжні, перчатки, респіратори, каска захисна, 
окуляри захисні, костюм х/б. костюм утеплений, взимку додатково куртка утеплена, боти 
шкіряні, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, підшоломник, які були придбані на 
протязі 2019-2020 рр. На підприємстві своєчасно ведуться картки та «Ж урнал видачі і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту».

засобів індивідуального захисту.



В наявності необхідні нормативні акти відділу експертизи о б ’єктів підвищеної
небезпеки підприємства, затверджені директором (накази №  Об-ОІ-ОД від 11 серпня
2020 р. та №  Об-ОЗ-ОД від 14 серпня 2020 р .):

Положення про Вілліл експертизи о б ’єктів підвищеної небезпеки ТОВ «НДІ 
«У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т»:
Паспорт Відділу експертизи об 'єктів  підвищеної небезпеки ТОВ «НДІ 
«У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т»;
Настанова з якості Відділу експертизи об 'єктів  підвищеної небезпеки ТОВ «НДІ 
«У КРЕК СП ЕРТП РО ЕК Т». Система у правління якістю ДСТУ  ISO 9001:2015; 
методики, стандарти, інструкції з проведення експертного обстеження (технічного 
діагностування) парових та водогрійних котлів, трубопроводи пари та гарячої води. 
На підприємстві затверджений перелік нормативно-правових документів з охорони 

праці, знання яких входить до функціональних обов 'язків  працівників відділу експертизи 
об 'єктів підвищеної небезпеки підприємства. Фонд нормативних документів та технічної 
документації є достатнім до виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються. 
Підрозділ підприємства має в достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти та 
нормативні акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою інтернету та 
друкованих видань.

Підприємство забезпечено необхідною нормативно-правовою базою для виконання 
зазначених робіт:

- Закон України «Про охорону праці»:
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, затверджений постановою КМУ від 26.10.2011 №  1107 (зі змінами): 
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. 
затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 №  687:
Перелік напрямів діяльності експертів технічних з промислової безпеки державних 
експертно-технічних центрів, що належать до сфери управління Державної служби 
України з питань праці, затверджений наказом М іністерства соціальної політики 
України від 18.05.2017 №  824:
Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою 
КМУ від 27.08.2008 № 7 6 1 :
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров 'я  працівників, затверджений 
Постановою КМ У від 25.11.2009 №  1262;
НПАОП 0.00-1.04-07 «Правила вибору та застосування засобів індивідуального 
захисту органів дихання»;
НПАО П 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»;

- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском»;
НПАО П 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;

- НПАО П 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»;
- НПАО П 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення 

газонебезпечних робіт»;
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві»;

- НПАОП 0.00-6.08-18 «Порядок атестації фахівців, які мають право проводити 
технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки; 
НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертннх організацій, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 №  687»;



- НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 
охорони праці працівників»;

- НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»;

- НПАОП 27.1-1.09-09 «Правила охорони праці у газовому господарстві підприємств 
чорної металургії»;

- НПАОП 40.1-1.01 -97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок»;
НАПБ А .01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»;
ПУЕ «Правила улаштування електроустановок».

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки дозволяє дотримуватись 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт підвищеної 
небезпеки, що декларуються.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям та 
видам робіт з перевірки знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено 
необхідною навчально-методичною літературою та наглядними посібниками, що 
регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань. На

' куток охорони праці.
зтер іально-техн ічн ої бази м атер іальн о-м етоди чн ого  забезпечення).

В.Г. Галич
(ін іц іали  та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці « І& Л Л  р. №  Л о . /< ?

Примітки: І. Ф ізична особа  -  п ідпри єм ець своїм  підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  забезпечення виконання 
вим ог П орядку видачі дозволів  на виконання робіт п ідвищ еної небезпеки та  на експлуатац ію  (застосування) маш ин, 
м еханізм ів, устаткуван ня п ідви щ еної небезпеки.

2. Реєстрац ійний  номер обл іково ї картки платника податків не зазначається ф ізичним и особам и , які через свої релігійні 
переконання в ідм овляю ться від його прийняття та  повідом или про це відповідном у орган у  держ авн о ї податкової служ би і 
маю ть відм ітку в паспорті**



Головне управління Держпраці 
у Д ніпропетровській  області


