
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця______ ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС

ПРОЛАКШИ ЮКРЕЙН»_____________________________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ 53201, м. Нікополь, Дніпропетровська обл., пр. Трубників, 56, код згідно з ЄДРПОУ
30926946,_________________________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

________________Генеральний директор Атанасов Юрій Васильович__________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

__________________ +380 056630100, otvkva@centravis.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;
_______________м. Нікополь, Дніпропетровська обл., пр. Трубників, 5 6 ,__________________________

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 ш коди_____________________________________
(найменування страхової компанії,

Договір обовязкового страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути 
заподіяна пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні обєкти та обєкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру №ОПН-6833/4600012268 від 09.09.2019 
року з Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія», термін дії до
13.09.2020року.___________________________________________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці _ 14.07.2020р.__________
(дата проведення аудиту)

Я, Атанасов Юрій 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:_________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 
Технологічне устатковання металургійного виробництва, а саме: система випробування 
гідростатичним тиском моделі HPS-10-16, серійний № 19938, Рік виготовлення 2019, Сполучені 
Штати Америки; _Автоматизований комплекс для різання передільних труб з системою вимірювання 
довжини відрізаної труби , для труб діаметром від 57 мм до 150мм, рік виготовлення 2019, Укрїна, 2 
од.

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:otykva@centravis.com


Кількість робочих місць -  2, 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,

Адреса розташування підприємства Дніпропетровська обл., місто Нікополь, проспект Трубників,
будинок 56_______________________________________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці генеральний 
директор ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» Атанасов Юрий Васильович, який пройшов 
навчання та перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Держпраці від 15.05.2017р. №65 
в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» по загальному курсу з охорони 
праці (посвідчення №19-18-19, протокол №19-18 від 10.04.2018р.),

Начальник дільниці обробки труб (заступник директора гарячого виробництва) Бобух І.О. 
пройшов навчання із загального курсу охорони праці, з НПАОП 27.2-1.01-09 Правила охорони праці 
у трубному виробництві, НПАОП 27.1-1.09-09 Правила охорони праці у газовому господарстві 
підприємств чорної металургії, НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання, 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71
13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 27.0-1.01-08 
Правила охорони праці в металургійній промисловості, НПАОП 27.1-1.06-08 Правила охорони праці 
під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії, НПАОП 27.5-6.01-79 «Бірочна 
система на підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування, НПАОП 
0.00-1.28-13 Правила охорони праці під час холодного оброблення металів, НПАОП 0.00-1.75-15 
Правила охорони праці під час проведення вантажно-розвантажувальних робіт в ДП 
««Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 16.05.2018 №19-18/1).

Начальник дільниці обробки труб (заступник директора гарячого виробництва) Бобух І.О. 
пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання в ДП 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії Держпраці 
(протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 27.09.2018 №32/36).

Начальник дільниці обробки труб (заступник директора гарячого виробництва) Бобух І.О. 
пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці при експлуатації обладнання, що 
працює під тиском в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку 
знань в комісії Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від
30.07.2019 №64/19).

Начальник дільниці обробки труб (заступник директора гарячого виробництва) Бобух І.О. 
пройшов навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів, правила пожежної 
безпеки в ДП «Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці» та перевірку знань в комісії 
Держпраці (протокол засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 26.04.2018 
№32/16-18)

________ Безпечне ведення робіт підвищеної небезпеки та експлуатація устатковання підвищеної
небезпеки здійснюється навченим та атестованим інженерно -технічним персоналом, який 
відповідно до своїх посадових зобовязань здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією технологічного устаткування
_________ На виконання вимог п.3 глави VI НПАОП 27.0-1.01-08 наказами по підприємству та
розпорядженнями по трубопресовомуц цеху призначені особи (з числа інженерно -технічних 
працівників, які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці), що

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0244-18%23n13
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відповідальні за справний стан та безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а також 
відповідальні за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.
_________ Наказом від 26.12.2019 №260 по підприємству менеджера з організації ефективного
використання енергії Тк5ачова О.В. призначено особою, відповідальною за справний стан та за 
безпечну експлуатацію електрогосподарство підприємства, енергетика технічної служби гарячого 
виробництва Шкутенко С.В. призначено особою, відповідальною за справний стан та за безпечну 
експлуатацію електрогосподарство трубопресового цеху.
__________ Розпорядженням від 06.05.2019 №2126 по трубопресовому цеху призначені особи,
відповідальні за справний стан та за безпечну експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, за 
справний стан ручного, електро- та пневмо-інструменту.
_________ На період відсутності відповідальних осіб, наказом призначаються відповідальними
працівники, які пройшли навчання та перевірку знань з відповідних нормативно-правових актів х 
питань праці.
_________ Перелік робіт підвищеної небезпеки розроблено у відповідності до НПАОП 0.00-2.01-05
Перелік робіт з підвищеною небезпекою та затверджено наказом генерального директора від
25.01.2019 №15. Наказ генерального директора №321 від 15.10.2018 «Про організацію і безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки». Роботи підвищеної небезпеки проводяться за наряд- 
допуском відповідно з вимогами НПАОП 27.0-4.03-19______________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;

Наказом генерального директора від 01.06.2000 №010/08 на підприємстві створена служба 
охорони праці та навколишнього середовища, яка функціонує у відповідності до вимог «Положення 
про службу охорони праці та навколишнього середовища» (затвердженого керівноком управління 
персоналом та організаційним розвитком 14.11.2018р.), діючого на підставі «Системи управління 
охороною праці» ( затвердженої наказом від 04.08.2014р., № 351). Чисельність служби -  5 осіб 
(начальник служби, провідний інженер з охорони праці, інженер з охорони праці ТПЦ, інженер з 
охорони праці ТВТТ. провідний фахівець з питань цивільного захисту). Служба підпорядкована 
безпосередньо генеральному директору ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКТТТН ЮКРЕЙН 
наявністю служби охорони праці,

_______На. підприємстві організовано проведення інструктажів та стажування працівників
підприємства. Згідно з п.6.1 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-4.12-05 ведуться : «Журнал реєстрації вступного 
інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці». Затверджено програму вступного інструктажу та перелік питань первинного 
інструктажу. На підприємстві розроблено та введено в дію наказом генерального директора від 
27.04.2018 № 110 Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці на ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКТТТН ЮКРЕЙ». Працівники проходять перевірку знань з 
питань охорони праці в обсязі виконуваної ними роботи в комісії структурних підрозділів ПрАТ 
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» з перевірки знань з питань охорони праці.

______ Наказом генерального директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКТТТН ЮКРЕЙ» № 601 від
20.12.2016р. введено в дію Положення про застосування биркової системи на ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙ». Безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки регламентується 
інструкціями з охорони праці ( інструкціями по професії та видам робіт), які розроблені згідно з 
вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 
затвердженого наказом Держнаглядохорони праці №9 від 29.01.1998 року. Інструкції з охорони праці 
переглянуті та затверджені наказами генерального директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙ»: інструкція з охорони праці БП 01-103/6 для різальника труб (затверджена наказом 
генерального директора від 09.07.2020 №162); інструкція з охорони праці БП 01-103/15 при 
виконанні робіт на гідравличному пресі моделі HPS-10-16 (затверджена наказом генерального 
директора від 15.01.2020 №07). Згідно довідника класифікаційних характеристик, затверджених 
Мінпраці від 29.12.2004р. № 336 на. підприємстві розроблені та затверджені посадові інструкції 
керівників та фахівців.



На підставі правил та норм з охорони праці та з ціллю підвищення рівня профілактичної роботи з
охорони праці на підприємстві та у структурних підрозділах наказом від 15.11.2019 №356_____
організовано роботу з охорони праці на ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙ». 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

________ Професійно-технічного навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітників,
курси цивільного призначення для робітників і посадових осіб ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН 
ЮКРЕЙН» з питань охорони праці на право виконання робіт з підвищеною небезпекою проводиться 
згідно ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №636187 та наказу Міністерства освіти і 
науки України від 24.01.2020 № 20-л «Про переоформлення ліцензії.
______ З метою удосконалення рівня професійної кваліфікації та компетентності персоналу,
ефективності та якості професійно-технічного навчання персоналу підприємства затверджено плани 
професійно-технічного навчання робочих у структурних підрозділах підприємства. Наказ від
01.01.2020 №4 «Про план професійно-технічного навчання персоналу на 2020 рік» створено 
кваліфікаційні комісії з приймання екзаменів у персоналу підприємства.

Працівники, зайняті на експлуатації устатковання підвищеної небезпеки у відповідності до 
вимог НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли навчання та перевірку знань з відвовідної професії та мають 
посвідчення «Пресувальник на випробуванні труб і балонів»:
_____ Кізім Сергій Олександрович -  посвідчення на право виконання робіт з підвищеною небезпекою
№5688 від 27.09.2019 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
______Короленко Олександр Володимирович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №5245 від 24.07.2019 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКТТТН ЮКРЕЙН»
______ Працівники, зайняті на експлуатації устатковання підвищеної небезпеки у відповідності до
вимог НПАОП 0.00-4.12-05 пройшли навчання та перевірку знань з відвовідної професії та мають 
посвідчення «Різальник труб та заготовок»:
______ Кузьома Ігор Володимирович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №5705 від 22.11.2019 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКТТТН ЮКРЕЙН»
_______Ковальов Тарас Олексійович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №5465 від 18.02.2019 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
_______ Полянський2 Юрій Іванович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №5179 від 23.07.2018 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
_______ Горнов Віталій вікторович - посвідчення на право виконання робіт з підвищеною
небезпекою №2723 від 08.04.2015 ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»
_______Вище вказані робітники пройшли перевірку знань з питань охорони праці в комісії ПрАТ
«СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» склад, якої затверджений наказом № 109 від 27.04.2018р. 
«Про затвердження комісій по перевірці знань з питань охорони праці»
‘ Відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоровя України від 21.05.2007 №246 на. підприємстві 
організовано проведення медичних оглядів. Медичні огляди працівникам ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН», зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними факторами 
виробництва проводяться сзідно з Положення про проведення попередніх та періодичних медичних 
оглядів робітників підприємства, затвердженого наказом генерального директора від 06.07.2018 № 
184 ( заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників трубопресового 
цеху від 18.06.2019)
______На виконання вимог Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці
(затверджено Постановою КМУ від 01 серпня 1992р за №442) на підприємстві проводиться атестація 
робочих місць за умовами праці з метою підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення. 
Згідно наказу генерального директора ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» від 01.11.2019 
№220 «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці в структурних підрозділах» 
атестація робочих місць проводилася з 01.112019р. по 31.12.2019р.
_______Відповідно до пп.4.2, 4.5 розд.ТУ НПАОП 0.00-7.11-12 Загальні вимоги стосовно
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, працівники ПрАТ «СЕНТРАВІС 
ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» в повному обсязі забезпечені санітарно-побутовими приміщеннями, до 
складу яких входять: гардеробні, душові, вмивальники, туалети, кімнати відпочинку і прийому їжі. 
Також на території підприємства в адміністративно-побутових корпусах структурних підрозділів 
розташовані їдальні, фельдшерські здравпункти.



Регулювання трудових відносин та соціально-економічних інтересів працівників і
адміністрації проводиться відповідно до колективного договору між адміністрацією підприємства і 
уповноваженими трудовим колективом виборним профспілковим органом. На підприємстві згідно з 
вимогами Закону України «Про колективні договори та угоди» та з метою регулювання соціально - 
трудових відносин і посилення соціального захисту працівників розроблено та введено в дію 
конференцією трудового колективу ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» 26.03.2019р 
Колективний договір на 2019р., який на теперішній час є діючим.
_______На ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» в наявності необхідна експлуатаційна
документація на машини, механізми, устатковання підаищеної небезпеки (паспорти, керівництва з 
експлуатації, акти технічних оглядів, графіки обслуговувань) , в тому числі на заявлене обладнання.
______ Експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, а саме автоматизований 
комплекс для різання передільних труб з системою вимірювання довжини відрізаної труби , для труб 
діаметром від 57 мм до 150мм (2 од.) проведено ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС», 
за результатами експертизи видано висновки експертизи. Згідно з результатами експертизи 
устатковання підвищеної небезпеки відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, що чинні в Україні. На обладнання отримано Дозвіл Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області № 1244.19.12 від 19.11.2019 на застосування технологічного 
устатковання металургійної галузі промисловості.
______Працівники ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН» в повному обсязі забезпечені
спецодягом та засобами індивідуального захисту відповідно вимог «Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
металургійної промисловості» НПАОП 27.0-3.01-08, «Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості» НПАОП 0.00-3.07-09

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
_______  ПрАТ «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН забезпечене законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами з охорони праці для виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Підприємство має комплект НПАОП відповідно до заявлених видів робіт, а саме: Закон України Про 
охорону праці; Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107; Порядок проведення огляду, 
випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений постановою Кабінету Міністрів Укріїни 
від26.05.2004 №687; Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, постановою 
Кабінету Міністрів Укріїни від 01.08.1998 № 442 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів Укріїни від 05.10.2016 №741); Порядок проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
21.06.2007 №246 (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України від 
14.02.2012 №107); НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями; НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою; 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 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 27.0-1.01-08 Правила охорони праці в металургійній промисловості; 
НПАОП 27.0-3.01-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 
засобів індивідуального захисту працівникам металургійної промисловості; НПАОП 27.1-1.06-08 
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на. підприємствах чорної металургії; НПАОП 
27.2-1.01-09 Правила охорони праці у трубному виробництві; НПАОП 27.5-6.01-79 «Бірочна система 
на, підприємствах чорної металургії. Основні положення. Порядок застосування; НПАОП 27.0-4.03
19 «Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки в 
металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних комбінатах» та інші.



_____ Фонд нормативно-правових актів з охорони праці систематично поповнюється новими
виданнями, зберігається та актуалізується.
______На підприємстві в кожному структурному підрозділі обладнано кабінети з охорони праці,
обладнані оргтехнікою, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, нормативно- 
правовими актами з охорони праці, навчальними програмами.________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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Ю.В. Атанасов 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці &  20^^>.

Примітки: 1. Фізична особа  - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою  
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 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 
держ авної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.".


