
ДЕКЛАРАЦІЯ
" відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
- Н  НЗІ 2019

Відомості про роботодавця Державне підприємство «38 відділ інженерно- технічних частин»
для юридичної особи: найменування юридичної особи,

519915, Дніпропетровська область, м Камянське. пр-кт АношкінаЛ 81. код Р ЛРПОУ 33127487
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

генеральний директор Грицюк Віктор Васильович. (0569) 56-76-51. dp38vitch@ukr.net____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

територія 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______________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. генеральний директор Грицюк Віктор Васильович___________________________
(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: 

радіологічний (дозиметричний) контроль 
(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
посадові -  три, робочі -  три, у тому числі три робочих місця, на яких існує підвищений___________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ризик виникнення травм___________________________________________________________________  
адміністративна будівля, три караульних приміщення, будівля бази відомчої воєнізованої охорони 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:dp38vitch@ukr.net


відомості Генеральний директор Грицюк Віктор Васильович пройшов навчання в ДП
# (прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

лііридніпровський експертно-технічний центр Держпраці України» з загального курсу «Охорона 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

праці» з перевіркою знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (протокол_________
№ 36/17-18 від ЗО травня 2018 року)________________ ________________________________________

- Начальник сектору охорони праці та пожежної безпеки Москаленко_______________________
Валентин Васильович пройшов навчання в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр_____
Держпраці України» з загального курсу Охорона праці» з перевіркою знань комісією ГУ________
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол № 36/17-18 від 30.05.2018 року). пройшов_____
навчання в ТОВ «Придніпровський радіологічний центр» за курсом «Радіаційна безпека при_______
використанні джерел іонізуючого випромінювання» (потокол № 02/19 від 11 січня 2019 року);

-Заступник начальника «Служби фізичного захисту, охорони, режиму та радіаційної безпеки» з 
організації експлуатації ІТЗ та радіацйного захисту Решетніков Сергій Іванович пройшов навчання
з загального курсу «Охорона праці» з перевіркою знань комісією ГУ Держпраці________________
у Дніпропетровській області (протокол № 36/54-18 від 17 грудня 2018 року).___________________

-Дозиметристи підприємства пройшли навчання у ДЗ «Дніпропетровський державний інститут 
технічного навчання» з отриманням Свідоцтв про присвоєня кваліфікації «дозиметрист»: Бондаренко
Світлана Іванівна (серія Д № 1677 від 13.05.2008). Ковтун Оксана Юріївна (серія Д № 1676 від______
13.05.2008), Сидорова Галина Анатоліївна (серія Д № 1673 від 13.05.2008) та у ДЗ_________________
«Дніпропетровський інститут професійного розвитку і освіти» -Луценко Наталія Сергіївна (№ 35858
від 31.01.2011). Навчання в ТОВ НВП «Прогрес-1» за курсом «Основи радіацйної безпеки при_____
використанні джерел іонізуючого випромінювання для наукових цілей».Протокол превірки знань 
№ 071/2011 від 11 листопада 2011 року.Щорічно проходять медичне обстеження. Проводяться
первинні та періодичні інструктажі з питань охорони праці з відповідним оформленням в________
«Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці» (розпочато з_______
05.01.2009 р.)______________________________________________________________________________

- На підприємстві створена Постійнодіюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Склад 
комісії переглянуто наказом № 2 від 02 січня 2019 року.Усі члени комісії пройшли навчання у ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр» з загального курсу «Охорона праці» з перевіркою 
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області:

-Голова комісії - генеральний директор Грицюк Віктор Васильович (протокол перевірки знань
№36/17-18 від 30.05.2018)________________________________________________________________
Члени комісії: начальник 3-го загону відомчої воєнізованої охорони Рева Костянтин Анатолієвич 
(протокол перевірки знань № 36/17-18 від 30.05.2018); начальник 1-го загону відомчої воєнізованої
охорони Пилипчук Віктор Петрович (протокол перевірки знань № 36/17-18 від 30.05.2018);________
начальник сектору охорони праці та пожежної безпеки Москаленко Валентин Васильович (проокол 
перевірки знань № 36/17-18 від 30.05.2018); голова профспілкової організації Одинцов Володимир 
Олексійович (протокол перевірки знань №36/54-18 від 17.12.2018);заступник начальника служби 
фізичного захисту, охорони, режиму та радіаційної безпеки Решетніков Сергій Іванович (протокол
перевірки знань №36/54-18 від 17.12.2018); провідний юрисконсульт Катичева Юлія Вікторівна_____
(протокол перевірки знань №36/54-18 від 17.12.2018); інженер з експлуатації машинно-тракторного 
парку Кутеко Анатолій Вікторович(протокол перевірки знань №36/54-18 від 17.12.2018).

С сектор охорони праці та пожежної безпеки. Наказом № 169 від 18.06.2014 року затверджено
Положення про сектор охорони праці та пожежної безпеки.____________________________________

наявність служби охорони праці,
Інструкція з охорони праці № 51 групи дозиметричного контролю-техніка дозиметриста»,________

інструкцій про проведення навчання та
Інструкція з охорони праці № 52 «Інструкція з охорони праці дозиметриста____________________

інтруктажу з питань охорони праці, 
в наявності паспорти та інструкції з експлуатації засобів вимірювальної техніки_________________

експлуатаційної документації,



метристи підприємства забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту_________
аспіратори, захисні окуляри, рукавиці4)____________________________________________________

засобів індивідупльного захисту,
Свідоцтво від 26 жовтня 2017 року № П/Ч 06-2/50-2017 про технічну компетентність Служби_____

фізичного захисту, охорони, режиму та радіаційної безпеки щодо процесів вимірювання, видане ДП
«ДНІЛРОСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ». «Основні санітарні правила забезпечення радіаційної_______
безпеки України». «Норми радіаційної безпеки України». «Державні санітано-екологічні правила і
норми з радіаційної безпеки при проведенні операцій з металобрухтом»__________________________

нормативно-правової та

Дозиметр-радіометр МКС-07 «Пшук» - чотири одиниці; Радіометр-дозиметр РКС-01 «СтораТУ» - дві
одиниці; Радіометр нейтронного та гамма-випромінювання РКС-02 «Кордон» - три одиниці. ___
Обладнано кабінет охорони праці зі стендами щодо питань охорони праці, пожежної безпеки.______
правил дорожнього руху, правил поводження з вогнепальною зброєю, правил надання домедичної
допомоги. В караульних приміщеннях -  куточки охорони праці.________________________________

матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення

В.В.Грицюк
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 р.

№ у '?

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, устаткування 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.”.


