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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне підприємство «Центр технологій захисту»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

52204. Дніпропетровська область, м. Жовті Води, бульвар Свободи, будинок 43, квартира. 17,
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 3381 1365______________________
код згідно з ЄДРПОУ,

директор Гайдай Геннадій Анатолійович, тел.+38(050)4806313, zahist-zv-siz@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;

Роботи виконуються на території України на об’єктах замовників, 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 договір 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, Гайдай Геннадій Анатолійович_____________________________ __________________ ____
(призвіте, 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:

обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;___________________________________
роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра________________________________________

(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

mailto:zahist-zv-siz@ukr.net


Кількість робочих місць, на виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки -  4. в тому числі
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  2.________________________________

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

Офісні приміщення орендовані, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.. м. Жовті Води, 
вул. І.Богуна, 44 (договір оренди №01/2016 від 11.07.2016р. з приватною особою Гайдай Г.А.) 

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

Інші відомості Функціональні обов’язки по вирішенню питань служби охорони праці і 
відповідальність за їх виконання відповідно до СУОП покладено на директора Гайдая Геннадія 
Анатолійовича (наказ від 02.01.2020року № 1). Згідно із «Положенням про навчання з питань 
охорони праці», затвердженим наказом від 02.01 .2020р о к у  № 1.
Директор Гайдай Г.А. пройшов навчання в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- законодавчих актів з охорони прані, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, елекробезпеки (витяг з п р о т о к о л у  №67 від 10.02.2020року'):
- з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правил безпеки систем газопостачання», витяг з протоколу № 1152/1 

від 08.10.2018року): ПБЕЕС. ПТЕЕС. ППБУ. (IV група з електробезпеки до 1000В). витяг з 
протоколу №243/1 від 13.03.2019року: НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті., (витяг протоколу №1448/1 від 12.11.2019року).
пройшов навчання в ТОВ «Щ ’ОР». перевірка знань Коинпрізьке гірничопромислове управління 
Головного управлівніняя Держпраці у Дніпропетровській області з питань охорони праці. 
«Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП -0.00-1.76-15) та Правил виконання робіт з 
ремонту печей та димових каналів (НПАОП 45.25-1.01-92'). (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 04.04.2019року № 97-3/3).
Відповідальною особою за безпечне виконання робіт з обстеження, ремонт і чищення димарів, 
повітропроводів, робіт, що виконуються на висоті понад 1.3 метра наказом №2 від 02 січня 2020
року призначено майстра Косату Тамару Борисівну._______________________________________
Майстер Косата Т Б пройшла навчання в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ», перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області:
- законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, елекробезпеки (витяг з протоколу №1454/1 від 13.11.2019року; з НПАОП 0.00-1.76- 
15 «Правил безпеки систем газопостачання», витяг з протоколу № 496/1 від 22.05.201 7року): 
НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті., (витяг 
п р о т о к о л у  №503/1 від 24.05.2017року). пройшла навчання в TOB «UTOP». перевірка знань 
Криворізьке гірничопромислове управління Головного управлівніння Держпраці у 
Дніпропетровській області з питань охорони праці. «Правил безпеки систем газопостачання» 
(НПАОП-О.ОО-1.76-15) та Правил виконання робіт з ремонту печей та димових каналів (НПАОП 
45.25-1.01-92'). (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
04.04.2019 № 97-3/3):_____________________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;

Наказом №1 від 02.01,2020року на підприємстві, відповідно до ст. 15 Закону України 
«Про охорону праці», створена і діє служба охорони праці.

Згідно із «Положенням про навчання з питань охорони праці», затвердженим наказом від 
02.01.2020ріжу № 1 комісія з перевірки знань працівників підприємства не створювалась, 
навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників підприємства за рахунок 
роботодавця проводиться в спеціалізованих навчальних закладах. Перелік робіт підвищеної 
небезпеки, які виконуються на підприємстві, затверджено наказом від 02.01,2019року №5.

Для встановлення єдиного порядку діяльності кепівинків підприємства, посадових осіб, 
спеціалістів та робітників ПП «ЦТЗ» розроблена та діє система управління охороною праці на 
виробничому рівні (СУОП).

На підприємстві згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та відповідно до 
вимог НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних 
актів про о х о р о н у  праці, що діють на підприємстві» розроблено, затверджено та діють 
відповідні Положення, що спрямовані на забезпечення на робочому місці безпечних і 
нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на



території підприємства, у виробничих приміщеннях, на робочіх місцях відповідно до системи 
управління охороною праці, а саме:
- «Положення про систему управління охорони праці на підприємстві», переглянуто та 

затверджено наказом від 02.01.2020року № 1.
- «Положення про службу охорони праці», переглянуто та затверджено наказом від 

02.01,2020року № 1.
- «Положення про навчання з питань охорони праці», переглянуто та затверджено наказом від 

02.01.2020pokv№ 1.
- «Положення про порядок видачі наряду - д о п у с к у  на виконання робіт підвищеної небезпеки», 

переглянуто та затверджено наказом від 02.01,2020року № 1.
- «Положення про розробку інструкцій з охорони прані», переглянуто та затверджено наказом 

від 02.01.202Ороку № 1.
- «Положення про організацію медичних оглядів», переглянуто та затверджено наказом від 

02.01.2020року № 1.
- «Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м  та іншими 

засобами індивідуального захисту», переглянуто та затверджено наказом від 02.01.2020року. 
№1.
Перелік інструкцій з охорони праці
(переглянуто та затверджено наказом від 02.01.20 19поку. № 16.

- №1 «З надання першої долікарської допомоги потерпілим від нещасних випадків»;
- №9 «При виконанні робіт з ТО ЛВК газовикорпстувальної о обладнання»;
- №10 «Під час виконання робіт на висоті»;
- №14 «Про заходи пожежної безпеки під час ведення робіт на об'єктах замовника»;
- №15 «Про заходи пожежної безпеки в приміщеннях офісу».

Перепік журналів з охорони праці, які ведеться на підприємстві:
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, 
журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, 
журнал обліку робіт, шо виконуються за нарядами і розпорядженнями. 
журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Працівники підприємства, що зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять 
медичний огляд при прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з «Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвержених наказом МОЗ 
України.

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм гігієни праці та виробничого середовища, підвищення і с н у ю ч о г о  рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і 
аварій на 2020 рік».
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки:

Гайдай ГА. нройшов навчання в ДГІ «ДНКК «МОНОЛІТ» за професією пічник (свідоцтво від 
02.09.2005p № 00632). чистильник ДВК (свідоцтво від 28.12.2005р № 001530). 
пройшов навчання ДП «ДНКК «МОНОЛІТ», перевірка знань комісія Головного управління 
держпраці у Дніпропетровській області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, елекробезпеки. витяг з протоколу №1454/1 від 13.11.201 9року.

НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, (витяг 
протоколу №1448/1 від 12.11.2019року). 

пройшов навчання в TOB «ИТОР». перевірка знань Криворізьке гірничопромислове управління 
Головного управлівніння Держпраці у Дніпропетровській області: з питань охорони праці. 
«Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП-О.ОО-1.76-15) та Правил виконання робіт з 
ремонту печей та димових каналів (НПАОП 45.25-і.01-92). (протокол засідання комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці від 04.04.2019 № 97-3/3);
Крук Р.В. пройшов навчання в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» за професією пічник (свідоцтво від 
31.01.2007р № 004437). чистильник ДВК (свідоцтво від 04.05.2007р № 005414). 
п р о й ш о в  навчання в ДП «ДНКК «МОНОЛІТ» перевірка знань комісією Головного управління 
Держпрат.ті у Дніпропетровській області:



Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, елекообезпеки витяг з п р о т о к о л у  №1454/1 від 13.11.2019року.

НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, (витяг 
протоколу №1448/1 від 12.11.2019 року),
п р о й ш о в  навчання в ТОВ «ЦТОР». перевірка знань Криворізьке гірничопромислове 
управління Головного управлівніння Держпраці у Дніпропетровській області:

з питань охорони поапі. «Правил безпеки систем газопостачання» (НПАОП -0.00-1.76-15) 
та Правил виконання робіт з ремонту печей та димових каналів (НПАОП 45.25-1.01-92), 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 04.04.2019 № 97- 
3/3).

Працівники підприємства, шо зайняті на роботах підвищеної небезпеки один раз на два роки 
проходять періодичний медичний огляд у міській лікарні м. Жовті Води, останній від
22.10.201 8р о к у . _____ ______ ___________________________ ________ ________ ___________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 
обладнання, інструменти . засоби індивідуального та колективного захисту : 
вимірювач диференційного тиску ОКСИ-1Д, свідоцтво про повірку видане ДП 
«Кривбасстандартметнологія» від 26 лютого 2020року; анемометр Testo 405-VI. свідоцтво 
№195402 п р о  повірку видане ДП «Кривбасстандартметрологія» від 04 лютого 2020року; пояси 
запобіжні ПП1-А в комплекті зі стропами і карабінами 2штуки (акт випробування 
02.01.2020р о к у ). стрем’янка 1 штука (акт випробування 02.01.2020року), гирі, йорш з вантажем, 
захисні каски, захисні костюми, черевики.окуляри, респіратори та ін.

Усе обладнання та 313 використовуються за призначенням, знаходяться у технічно 
справному стані, підлягають регулярному огляду та проведенню технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог законодавства та документів з 
експлуатації виробників.

Наказом №16 від 02.01.2020р о к у  створена комісія з випробування поясів, драбин, іншого 
устаткування, шо в и к о р и с т о в у ю т ь с я  п ід  ч а с  виконання робіт підвищеної небезпеки

експлуатаційної документації

У відповідності до «Мінімальних вимог безпеки і охорони з д о р о в 'я  при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18. 
працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту (костюми робочі (на 12міс.). черевики робочі (на 12 міс.), рукавички (до зносу), каски 
захисні (до з н о с у ), підшоломники (на 12міс.). о к у л я р и  захисні відкритого типу (до зносу). 
в з и м к у  додатково: к у р т к и  утеплені (на Збміс.). респіратори протипилові (за потреби). Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

засобів індивідуального захисту

На підприємстві в наявності:
Закон України «Про о х о р о н у  праці»: НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу 
охорони прані»: НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання І 
перевірки знань з питань охорони праці»: «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107): НПАОП 0.00-2.01-05 
«Перелік робіт з підвищеною небезпекою»: НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку 
і н с т р у к ц і й  з охорону праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорони прапі. що діють на підприємстві»: 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 0.00-1.15-07 
«Правила о х о р о н и  праиі під час виконання робіт на висоті»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електпозахисних засобів»: «Правила улаштування електроустановок»: «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
прапі під час роботи з інструментом та пристроями» та ін. Нормативно-правові акти в 
друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті охорони праці.



На підприємстві розроблені та затвержені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з питаиь 
охорони праці. П ід п ри є м с тв о  забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та  
наочними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою інтернету та друкованих видань.

нормативно-ііравовоЬ'Ш адхєріально-тем іічної бази навчально-методичного забезпечення)

і а й д а й  і ’.А .
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстроТвйкр^ікурналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держираці / /  /Ь&_______.

/  (У

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних $ .метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізм і», устаткоиання підвищ еної 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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