
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ______________

___________ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Проектно-діагностичний центр»__________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ярослава Мудрого, 93/106
місцезнаходження,

_____________________________ код СДРПОУ 33759787_________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________ керівник -  директор Артеменко Андрій Вікторович______________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________________тел./факс (056) 409-80-33, tov pdc@gmail.com____________________
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 за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Едуарда Фукса, 75Г
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
___________ Страхування не проводилось_____________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 

_________________ 28.07.2020. ТОВ «ПромТехДіагностика»_____________________
(дата проведення аудиту)

Я, Артеменко Андрій Вікторович________________________________________
(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, устаткування підвищеної небезпеки:

- Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

17 робочих місць, в тому числі на яких існує ризик виникнення травм -  7_____
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення за адресою: 50086, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг,

mailto:pdc@gmail.com


вул. Ярослава Мудрого, 93/106, будівля за адресою: 50063, Дніпропетровська 
область, м. Кривий Ріг, вул. Е. Фукса, 75Г_____________________________________

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

Інші відомості Директор Артеменко A.B. (посвідчення № 6571), головний 
інженер Бондарев О.Г. (посвідчення № 6573), головний інженер проекту Афонін 
М.М. (посвідчення № 6572) пройшли навчання у TOB «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області на знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 5/91
від 30 травня 2018 року)._____________________________________________________
_____ Директор Артеменко A.B. (IV група до та вище 1000В), головний інженер
Бондарев О.Г. (IV група до та вище 1000В). головний інженер проекту Афонін 
М.М. (IV група до та вище 1000В) пройшли навчання у TQB «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області на знання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». Правил пожежної безпеки України (протокол №
1/33 від 16 січня 2019 року).__________________________________________________
_____ Директор Артеменко A.B., головний інженер Бондарев О.Г.. головний
інженер проекту Афонін М.М. пройшли навчання у ТОВ «НКЦ «Моноліт» та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання
робіт на висоті» (протокол № 12/71 від 12 грудня 2018 року).____________________
_____ Директор Артеменко A.B., головний інженер Бондарев О.Г., пройшли
навчання та перевірку знань у ТОВ «НКЦ «Моноліт» на знання Пожежної безпеки 
посадових осіб підприємств, установ та організацій (витяг з протоколу № 127 від
27 серпня 2018 року).________________________________________________________
_____ Наказом від 03.01.2019 року № 001/19-ОП на підприємстві створена комісія з
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства у складі: голова 
комісії- директор Артеменко A.B. Члени комісії: головний інженер Бондарев О.Г.,
головний інженер проекту Афонін М.М._______________________________________
_____ Наказом від 10.01.2018 року № 005/18-ОП переглянуті, затверджені та
введені в дію «Положення про систему управління охороною праці», «Положення 
про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці», «Положення про нарядну систему».
_____ Всі працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань законів і
нормативних актів з охорони праці, техногенної безпеки, надзвичайних ситуацій на 
виробництві, електро-, та пожежної безпеки, гігієнічного забезпечення, надання 
першої допомоги потерпілим, загальнообов’язкового державного соціального 
страхування від нещасних випадків та професійних захворювань в комісії
підприємства (протокол від 08.01.2020 року № 001/20-0п)______________________
_____ Наказом від 10.01.2018 року № 007/18-ОП призначено відповідального за
справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства -  
головного інженера Бондарева О.Г., який пройшов навчання у ТОВ «НКЦ 
«Моноліт» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», має групу з електробезпеки та в якості 
адміністративно-технічного персоналу допущений до роботи в електроустановках 
до і вище 1000 В (посвідчення № 358 на підставі протоколу № 1/33 від 16 січня 
2019 року).__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;
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з
_____ На підприємстві діє служба охорони праці, в особі головного інженера
проекту Афоніна М.М. (наказ № 025/13-РП від 09.09.2013 року).________________

наявність служби охорони праці,

_____ Працівники, що виконують заявлений вид робіт, періодично проходять
медичний огляд та психофізіологічне обстеження в КЗ «Криворізька міська лікарня
№ 1 ДОР».__________________________________________________________________
_____ До викладання в ТОВ «Проектно-діагностичний центр» залучаються, також.
позаштатні викладачі, які мають вищу освіту за фахом та пройшли навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, а також спеціальне навчання з безпечних 
методів та прийомів виконання робіт, відповідних документів та нормативно -  
правових актів.______________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_____ Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларується, підприємство
має приміщення за адресою: м. Кривий Ріг, вул.. Едуарда Фукса. 75Г та 
використовується наступне обладнання: 8 комп’ютерів, проектор, наглядні
посібники та ін.._____________________________________________________________
_____ Усе обладнання використовується за призначенням, зберігається у технічно-
справному стані, з проведенням технічного обслуговування. В наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з експлуатації) на 
всі пристрої та інструменти, які використовуються в навчальному процесі._______

експлуатаційної документації,

_____ Працівники ТОВ «Проектно-діагностичний центр» в повному обсязі
забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці». 
Під час виконання робіт використовуються: респіратори, каски захисні, окуляри 
захисні, щитки захисні, костюм х/б. костюм утеплений, взимку додатково куртка 
утеплена, боти шкіряні, рукавиці бавовняні, рукавиці комбіновані, пояси запобіжні, 
каски, драбини та інше обладнання, що знаходиться у технічно справному стані та 
проходить технічне обслуговування, ремонт, експлуатаційні випробування 
відповідно до вимог законодавства та експлуатаційних документів виробників.

засобів індивідуального захисту

_____ Працівники підприємства забезпечені нормативно -  правовою базою,
обладнано навчальні класи, оснащені наглядними та навчально -  методичними 
матеріалами. Бібліотечний фонд нараховує достатню кількість законодавчих та 
нормативно -  правових актів з охорони праці, стандартів, будівельних норм тощо в 
паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд також постійно 
оновлюється і поповнюється за рахунок періодичних видань. На підприємстві в 
наявності наступні нормативно-правові акти з охорони праці:___________________

- Закон України « Про охорону праці»____________________________________
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»__________
- НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони 

праці»________________________________________________________________
- НПАОП 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»______
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 

спожива-чів»__________________________________________________________
- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»___________
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НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом
та пристроями»_________________ ______________________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем
нормативних актів з охорони праці, 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»________________________________________________________________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки», постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 (зі змінами)._________
Положення про «Порядок проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки» затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 26 травня 2004р. № 687;_____________________________________________
Положення з визначення граничного строку експлуатації (призначеного 
терміну служби), періодичності проведення експертних обстежень та 
технічних оглядів технологічного устаткування металургійної, коксохімічної 
та ливарної промисловості». Розроблено: ДУ «Національний науково- 
дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» (Затверджено
18.03.2014);___________________________________________________________
Положення з визначення граничного строку експлуатації (призначеного 
терміну служби), періодичності проведення експертних обстежень та 
технічних оглядів ковальсько-пресового та металообробного устаткування 
переробної промисловості. Розроблено ДУ «Національний науково- 
дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці» 20.01.2014 р.
Затверджено 30.01.2014 р.______________________________________________
НПАОП 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості
НПАОП 23.1-1.01-08 Правила безпеки в коксохімічному виробництві______
НПАОП 27.1-1.01-09 Правила охорони праці у сталеплавильному
виробництві___________________________________________________________
НПАОП 27.1-1.02-97 Правила безпеки у доменному виробництві__________
НПАОП 27.5-1.46-14 Правила охорони праці у ливарному виробництві 
НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві
підприємств чорної металургії__________________________________________
НПАОП 27.1-1.10-07 Правила безпеки в газовому господарстві
коксохімічних підприємств і виробництв________________________________
НПАОП 27.5-6.01-79 ОСТ 14.55-79 Бірочна система на підприємствах чорної
металургії. Основні положення_________________________________________
НПАОП 0.00-1.82-18 "Правила охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та
концентратів"_________________________________________________________
НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання
спеціальних установок_________________________________________________
ДСТУ 2860-94 - Надійність техніки. Терміни та визначення_______________
ДСТУ 2389-94 - Технічне діагностування та контроль технічного стану.
Терміни та визначення_________________________________________________
ДСТУ ЕК 13018:2017 Неруйнівний контроль. Візуальний контроль. Загальні 
принципи (ЕК 13018:2016, ГОТ), та інші._________________________________



Забезпечено доступ працівників до законодавчої бази через мережу Інтернет.
укладено договір з TOB «Computer Logic Group» на використання програмного 
забезпечення та нормативної електронної бази даних ІДС «Будстандарт» (договір 
від 02.03.2020 № БС 911/020). Розроблені навчально -  методичні документи: 
навчально -  тематичні плани, робочі навчальні програми, екзаменаційні білети,
тести і т. ін.._________________________________________________________________
_____ Матеріально -  технічна база відповідає вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки. Працівники в достатній кількості

навчально-методичного забезпечення)

A.B. Артеменко
(ініціали та прізвище)

£9 20(5$ ) .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 20 р.
№ /<Л______ .

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”

забезпечені оргтехнікою, меблями тощо.
та матеріально-технічної бази

(підпис)
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