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відповідності матеріально-технічної бази вимогам

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕРТУМ»_____
(для ю р и д и ч н о ї особи: н айм енуванн я  ю р и д и ч н о ї  особи,

49019, Дніпропетровська обл., м.Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 68 оф.211, код ЄДРПОУ

_________________________ 39973381 , Директор Гриб Володимир Миколайович. +38 066 6695570
місцезнаходж ення ,  код  зг ідно  з Є Д Р П О У , прізвищ е, ім'я та  по батьков і кер івника, номер  телефону,

_________________________________ certumdnepr @ukr. net_____________________________________
телефаксу , адреса ел ектронн о ї пошти;

для ф ізично ї особи  - п ідприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, м ісце проживання, реєстраційний номер обл іково ї картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса  ел ек тр онн о ї пошти;

по місцю розташування виробництва та на об'єктах замовників по всій Україні_____
місце викон анн я  робіт  п ідв и щ ен о ї  небезпеки  та/або  експл уатац ії  (застосування)

маш ин , механізмів , устатковання  п ідв и щ ен о ї небезпеки)

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

(н ай м енуван ня  страх ов о ї  компанії,

строк  д ії страхового  полісу, номер  і дата  його видачі)  . у

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

________Я. Гриб Володимир Миколайович_____________________________________ _
(пр ізвищ е, ім'я та  по батькові кер івни ка  ю р и д и ч н о ї  особи

або ф ізичної особи  - п ідприєм ця)

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, що виконуються на вистоті понад 1.3 метра______________________
(найменування  виду робіт

п ідви щ ен о ї н ебезпеки  та /або  машин, механізмів ,

устатку ван ня  п ідви щ ен ої 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  в ідпов ідного  дозволу,

Кількість робочих місц-5 ,в тому числі тих на яких існує иідвищенний ризик виникнення травм-2 
кількість робочих  місць, у  том у  числі тих на яких  існує п ідви щ ен ий  ризик  вин икн енн я  травм,

________________ Власна будівля (офісні приміщення, побутові) за адресою:_________________
будівель і сп ор уд  (прим іщ ень),  виробничих  об'єктів  (цехів, д ільниць ,  структурни х  підрозділів)

м.Дніпро, вул. Академіка.Белелюбського 14; виробничі об'єкти - згідно договорів.___________

Інші відомості Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому -Гриб 
Володимир Миколайович -Директор , Інженер з охорони праці Нікітюк В.Г. наказ №10-п-1 від 04
вересня 2019р.-відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та_____
промислової безпеки.______________ ___ ___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

І Ірацівники підприємства у встановленному порядку пройшли навчання і перевірку знань з ведення 
робіт підвищенної небезпеки, посвідчення встановленного зразка, а саме:________________________

Директор-Гриб В.М., начальник виробництва -Шевченко А.П., директор з виробництва-Ленчин С.В.
пройшли навчання загальних питань з охорони праці в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»-комісія 

Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області-витяг з протоколу №64/4.5/2019 від 18 
березня 2019р.; з протоколу №87 від 18 березня 2019р.; з протоколу №338 від 02 вересня2019р.; 
інженер з охорони праці -Нікітюк В.Г. удост. №215-17-19 протокол №215-17 від16.06.2017р.____

Перевірка знань з «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07____ у
посадових осіб (директор -  Гриб В.М. начальник виробництва Шевченко А.П.,______ ____ _ __ ...
директор з виробництва Ленчин С.В., інженер з охорони праці Нікітюк В.Г.) пройшли навчання в__
ГОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»-комісія Головного Управління Держпраці у Дніпропетровький
області-витяг з протоколу №84 від 15 березня 2019р.; з протоколу №84 від 15 березня 2019.;_______
з_протоколу №335 від 30 серпня 2019р.; удост. №1703 протокол №106 від 14.02.17_______________ _

Перевірка знань з питань електробезпеки: у посадових осіб IV група до 1000В (директор -  1 риб В.М.
начальник виробництва Шевченко А.П., директор з виробництва Ленчин С.В., інженер з охорони___
прані Нікітюк В.Г.)-пройшли навчання в ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд»-комісія Головного 
Управління Держпраці у Дніпропетровький області-витяг з протоколу №72 від 07 березня 2019р.; з 
протоколу №72 від 07 березня 2019.; з протоколу №339 від 03 вересня 2019р.; удост.№2246 протокол 
№44 від 03.03.2017 V група до 1000В і вище. _________________________________________________

У ТОВ «Цертум» реорганізована служба охорони праці, наказ №1-п-1 від 19 березня 2019р. та______
розроблена документація системи управління охороною праці. На підприємстві переглянуті і_____
затверджено_____ наказом «№1-п-1 від 19 березня 2019. «Положення про службу охорони праці»
СУОП. «Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони_____
праці», відповідальній- інженер з охорони праці Нікітюк В.Г.___________ __________________ _-

Па підприємстві переглянуті і затверджені наказом №7-п-1 від 20 березня 2019р. посадові 
інструкції, інструкції з охорони праці.інструкції з безпечних методів роботи, інструкції з 
пожежної безпеки (за переліком 21 примірників), в тому числі інструкцію з охорони праці №8 під 
час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів.____________

На підприємстві ведуться наступні журнали: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань___
охорони праці»; «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці на робочому___



місці»; «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці»; «Журнал видачі інструкцій з охорони
праці»; «Журнал реєстрації осіб що потерпіли від нещасних випадків (гострих професійних______
захворювань(отруєнь) на виробництві»; «Журнал реєстрації протоколів перевірки знань»,________
«Журнал обліку та зберігання засобів захисту», «Журнал реєстрації медичних оглядів працівників». 

наявністю служ б и  о х о ро н и  праці, інструкцій  про проведенн я  навчання  та  інстру ктаж у  з питань  охорони  праці,

експлуатаційної документації

Наказом №12-п-1 від 04 вересня 2019р. на підприємстві переглянуто склад комісії з перевірки знань 
з__охорони праці у складі: ______________________________________________________________

Голова комісії-директор Гриб В.М.___________________________________________________________

Члени комісії:__________________ _________________________________________________

Директор з виробництва Ленчин С.В._________________________________________________________

Інженер з охорони праці Нікітюк В.Г. ___________________________________________________

Навчання,перевірка знань та проведення інструктажів з питань охорони праці здійснюються згідно 
«Положення про проведення і перевірки знань з питань охорони праці»

Робітники підприємства пройшли перевірку знань в комісії підприємства з загальних питань з_____
охорони праці, інструкції з охорони праці. Правил охорони праці під час виконання робіт на вистоті 
(протоколи №1 від 05.09.2019р. №2 від 06.09.2019р.)

Для виконання робіт підвищенної безпеки, що декларуються.на підприємстві є в наявності наступні
засоби індивідуального захисту: пояси страхувальні (інв №1, інв.№2, фали страхувальні типу 1ФК,_
страхувальні мотузки, драбини, знаки безпеки, підсумки, черевики без металевих цвяхів.__________
ГІредставлено результати випробувань поясів запобіжних (протокол №1 від 11.09.2019р.)._______
по драбинах (протокол№2 від 11.09.2019). Випробування поясів запобіжних проводиться 1 раз в 6
місяців під керівництвом особи, що відповідає за випробовування засобів індивідуального_____
захисту. Наказом №16-п-1 від 06 вересня 2019 р. на підприємстві створено комісію з проведення__
випробовувань засобів індивідуального захисту. Кожен пояс і мотузка мають інвентарні бірки із 
вказівкою дат проведених і наступних випробувань.___________________________________________

Па підприємстві переглянуто і затверджено наказом № 11-п-1 від 04 вересня 2019р. перелік робіт___

підвищенної небезпеки та наказом №15-п-1 від 06 вересня 2019р. призначено директора з ______
виробництва Ленчина С.В.. особу відповідальну за безпечне проведення робіт підвищенної безпеки.

Наказом №1 l/1-n-l від 04 вересня 2019р. призначено директора з виробництва Ленчина С.В._______
відповідальну особу за організацію і безпечне виконання робіт на висоті._________________________

Наказом №13-п-1 від 05 вересня 2019. відповідальність за організацію та безпечне виконання робіт з 
правом видачі нарядів-допусків покладено на директора з виробництва Ленчина С.В.______

Наказом №14-п-1 від 06 вересня 2019р. відповідальність за стан і утримання засобів індивідуального 
захист, справність цих засобів покладається на директора з виробництва Ленчина С.В.____________

Зовнішній огляд 313 проводиться один раз у десять днів. Допуски до стажування і самостійної______
роботи оформлюються наказами по підприємству. При допуску до роботи працівники проходять___
інструктаж у всановленному порядку з питань охорони праці на робочомі місті(за особистим_______
підписом). Працівникам видаються інструкції з безпечних методів роботи. На підприємстві є в_____



наявності експлуатаційна документація (паслотри та інструкції з експлуатації) на драбини, лідмостя 
та запобіжні пояси Засоби індивідуального захисту відповідають вимогам Технічного регламенту
засобів індивідуального захисту, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України ; 76 від 
27.08.2008р. зі змінами.___________________________________________________________________

У відповідності до НПАОГІ 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забеспечення працівників_____
спецодягом (костюм х/б,комбінезон,куртка) спецвзуттям(ботинки), та іншим засобами__________
індивідуального захисту(захисні окуляри, перчатки)_________________________________________

засоб ів  індив ідуального  захисту,

ТОВ «Цертум» при виконанні робіт керується нормативно-правовими актами з охорони праці:___
Закон України «Про охорону праці». «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищенної

небезпеки та експлуатацію (застосування) машин.механізмів.устаткування підвищенної_________
небезпеки», затверджений постановою Кабінетів Міністір України від 26 жовтня 2011р. №1107 зі 
змінами; НАПБ А 01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці при виконанні робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови
електроустановок; НПАОП 40.1-1.32-01 "Електрообладнання спеціальних установок";
ГІТЕЕС «Правила технічної______ експлуатації електроустановок споживачів»;
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних_______
установок»;___________ НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання та перевірки знань з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-04 «Типове положення про 
службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»; НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забеспечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими______ засобами індивідуального захисту»; НПАОП 40.1-
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робот з 
підвиїценною небезпекою».______________ ___ ______________________________________________

На підприємстві є в наявності електроінструмент дріль мод.Р\УТ БВМ 780 інв№0001; дріль РУ/І 
БВМ 780 інв№0002; кутова шліфмашинка мод.МакПа 9556НК інв.№0003; кутова шліфмашинка 
мод.Макіїа 9556НП\[ інв.№0004. На підприємстві обладнаний куток Охорони праці, метою якого є 
проведення організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці. 
пропаганда безпечних умов праці та профілактики аварій виробничого травматизму і професійних 
захворювань. Куток Охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, нормативно - 
правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою, учбовими програмами, 
матеріалами, тощо.

30 Жовтня 2019 р.

н ор м ати в н о-п р авов о ї  т а у а т е р іа л ь н о -т е х н іч н о ї  бази  навч ал ьн о-м етоди чн о го  забезпечення)

________ Гриб В.М._____
( ініціали  та прізвищ е)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці / ^ 2(К^р.  № с ґ & С _________ .

П римітки: 1. Ф ізична  особа  - п ідп ри єм ець  своїм п ідписом  надає згоду  на обр об к у  персональних  даних з метою  
забезпечення виконання  вим ог  П орядку  видачі дозволів  на виконання робіт  п ідви щ ен ої  небезпеки та на 
експлуатац ію  (застосування) маш ин , механізмів, устатковання  п ідв и щ ен о ї небезпеки.

2. Реєстраційний  номер обл іко во ї  картки платника податків  не зазначається  ф ізи чн и м и  особами, які через 
свої релігійні переконання  в ідм овляю ться  від його прийняття  та п ов ідом и ли  про це в ідповідному органу 
д ер ж ав н о ї  по датково ї  служ б и  і м аю ть  в ідм ітку в паспорті.".

/2$
&


