
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР 
_________________________ ТЕХНІЧНИХ______ ДОСЛІДЖЕНЬ»_____________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 
______________________49033. місто Дніпро, вулиця 152-ї дивізії, будинок 3, оф.338______________

місцезнаходження,
41954022_________________________________________

^С С Ч !  ~  (Р25 ?Є4 - 1 і  з

код згідно з ЄДРПОУ 
директор -  Каціонов Сергій Георгійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 
тел.: +38 (095V664-09-94; center-td@ukr.net

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, згідно договорів підряду

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 ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«САЛАМАНДРА» __________________________________ _____________________________

(найменування страхової компанії,

Договір № 4111.0000283 від 06.02.2019 р.. строк дії -  до 05.02.2020 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____ не проводився

Я. Каціонов Сергій Георгійович.________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

(дата проведення аудиту)

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:
- Роботи, шо в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1.3 метра___________________________________________
- Роботи в замкнутому просторі (ємностях, боксах, трубопроводах)_____________________________

(найменування виду робіт

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 працівників — 10. із них 8 для яких існує підвищений ризик виникнення травм___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «ЦЕНТР ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» має 3 офісних приміщення за адресою: 49033, м. 
Дніпро, в у л . 152-ї дивіії. З ____________________ __________________________________________

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

mailto:center-td@ukr.net
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ІНШІ відомості
У своїй діяльності працівники ТОВ «Центр технічних досліджень» керуються чинним 

законодавством про охорону прані та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів з
охорони праці, наказами і розпорядженнями Держпраці.__________________________ ____________

У ТОВ «Центр технічних досліджень» переглянуті, затверджені і введені в дію наказом від
27.09.2018 р. №26 - «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»._______ ________________________ ___________

У ТОВ «Центр технічних досліджень» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони прапі. шо діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00z 
6.03-«Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що
діють на підприємстві». _______________ ___________________________________________ ________

Директор Каціонов Сергій Георгійович пройшов у Навчальному центрі з охорони праці ФОД 
Макаров Д.В. м. Запоріжжя навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, а перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 2.04-18 ОП від 12.04.2018 р .)._  

Заступник директора Б уш и н  Андрій Олександрович пройшов у Навчальному центрі з охорони 
прані ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя навчання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, а перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 2.04-18 ОП від
12.04.2018 р.У_____________ ____________________________________________ :---------------------------

Працівники підприємства проходять в установленому порядку періодичне навчання з
загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з напрямом
діяльності і перевірку знань комісією з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 27.09.18
№28 (голова -  директор Каціонов С.Г.. члени комісії -  заступник директора Бушин А.О., експерт
технічний Лобунько Ю .О.).____________ ____________ ___________________________ ____________

Наказом №8 від 11.02.2019 заступника директора ТОВ «ЦТД» Бушина А.О. який пройшов 
навчання з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»_£ 
Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя, перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 4.8-18 від 06.08.2018 рЛ 
призначено відповідальним за виконання робіт на висоті понад 1,3 м. Наказом № 31 від 27.09.2018 
заступника директора ТОВ «ЦТД» Бушина А.О. який пройшов навчання з НПАОП 0.00-5.11-85 
«Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у Навчальному центрі 
з охорони праці ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя, та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 7.1.05-18 від 17.05.2018 р.) призначено
відповідальним за проведення робіт в замкнутому просторі з правом видачі наряд-допусків. ----- -—

Адміністративно — технічні працівники підприємства, діяльність яких пов язана з організацією 
безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки, у встановлені терміни проходять навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці за нормативно-правовими актами, додержання яких 
входить до їхніх функціональних обов'язків, а саме:_______________________ _____________________
- Директор Каціонов С.Г., заступник директора Бушин А.О., експерт технічний Лобунько Ю.О.^
пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт.на
висоті» у Навчальному центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя, а перевірку знань 
пройшли в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області (протокол№ 4.8-18 від 
06.08.2018р.) експерти технічні Гелетишак О.Г.. Бабенко Г.А., Гапоненко М.В., інженер Адамський 
A.A. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт Hg 
висоті» у ТОВ «Професіонали» м. Д ніпро  та перевірку знань з питань охорони праці в коміції 
Головного управління Держпрапі у Дніпропетровській області__(протокол №03-02/19—від
08.02.2019р . ) . ________________________ __________________________ ___________________________________
-  Директор Каціонов С.Г.. заступник директора Бушин А.О., пройшли навчання НПАОП 0.00-5.1 Ь
85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» у Навчальному 
центрі з охорони праці ФОП Макаров Д.В. м. Запоріжжя, та перевірку знань в к о м іс ії_ Г о л о в н о г о  

управління Держпраці у Запорізькій області (протокол № 7.1.05-18 від 17.05.2018р.), експерт 
технічний Лобунько Ю.О.. пройшов навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації



ж
безпечного ведення газонебезпечних робіт» у Навчальному центрі з охорони пращ ФОП Макаров 
Д.В. м. Запоріжжя, та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (протокол № 5.8-18 від 07.08.2018р.), експерти технічні Бабенко Г.А.. Гапоненко М.В., 
інженер Адамський A.A., пройшли навчання НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» у ТОВ «Професіонали» м. Дніпро та перевірку знань з 
питань охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 02-02/19 від 08.02.2019р.')_______________________________________________________

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

Наказом від 27.09.2018 № 26 створена служба охорони праці. Наказом від 03.01.2019 № 4 інженером 
з охорони праці призначений Адамський Андрій Анатолійович, який пройшов навчання 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки, пожежної безпеки у ТОВ «Професіонали» м. Дніпро, а перевірку знань з питань 
охорони праці в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 
01-02/19 від 08.02.201 9 р \ _____________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці
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, а також 
перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з 
внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці. У ТОВ «Центр 
технічних досліджень» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (накази 
від 26.02.2018 №6, від 27.09.2018 №26). в тому числі інструкція з охорони праці №8 «Інструкція з 
охорони праці при роботі на висоті», інструкція з охорони праці №10 «Інструкція з охорони праці
при роботі в замкнених просторах».__________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

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, затверджених наказом директора від 27.09.2018 №30. Під час 
виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (газоаналізатори 
запобіжні пояси ПЛКЗ-М зав.№№ 005818, 005268, 0055839; фали рятувальні канатні ФРК 
зав.№№001452, 001443, 001444. (акт випробування №2/2 від 12.03.2019 р.). захисні каски, окуляри,
знаки безпеки, протигази шлангові ПШ-1).___________________________________________________

засобів індивідуального захисту,
Ня 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, із змінами; Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки». Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ від 30.11.2011 №1232. із змінами; 
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці. НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства. НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці. НПАОП 
0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 
0.00-1.15-07). НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт. Підприємство має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів
робіт. ______________________________________________________________________________
Структурні підрозділи забезпечені необхідною кількістю примірників чинних нормативних
документів, що діють на підприємстві._______________________________________________________

нормативно-правової та
Фонд нормативних документів та технічної документації є достатнім для виконання заявлених 

робіт. Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти, будівельні норми та 
нормативні акти з охорони праці.____________________________________________________________



Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об’єктах замовників співробітники 
Підприємства проходять інструктаж та отримують допуски безпосередньо на підприємстві-
замовника.________________________________________________________________________________

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства по виконанню випробувань, інструкціями з 
питань охорони праці та передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і наряд-
допусків.__________________________________________________________________________________

Результати інструктажів з питань охорони праці реєструються у наступних журналах:_______ _
«Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці»_____________________________
«Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці»_____________________
«Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці»________________________________________
«Журнал видачі наряд-допусків»____________________________________________________________
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту»

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246. працівники Підприємства, зайняті 
на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у поліклініці профогляду ТОВ «Медичний 
центр «Медінвест» (заключний акт №5 за результатами періодичного медичного огляду працівників 
від 18.02.2019 р.). Новоприйняті працівники проходять медичний огляд у встановленому порядку.
З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного
законодавства_____________________________________________________________________________

Підприємство має в наявності у достатньому обсязі для виконання робіт комплекти спецодягу 
та засоби індивідуального захисту. Працівники постійно забезпечуються також миючими та 
знезаражувальними засобами, бригади у відрядженні -  аптечками з засобами першої медичної 
допомоги. При виконанні робіт працівники ТОВ «Центр технічних досліджень» користуються 
запобіжними поясами -  Наказом від 27.09.2018 №30 призначено відповідального за облік.
зберігання та справний стан засобів індивідуального захисту___________________________________

Підприємство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими посібниками, стендами. 
плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені програми навчання, тестові білети по
професіям з перевірки знань з питань охорони праці.___________________________________________

матеріально-технічдбі бази, навчально-методичного забезпечення)

С.Г. Каціонов
(ініціали та прізвище)

Деклар&зщ$*ЙР^стРована У журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20/^fp. № /Р З Г  /У- У 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.
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