
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО-
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

ВИРОБНИЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР», 50025, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 

вул. Артилеристів буд.3, приміщення 10, ЄДРПОУ19439299, Карявка Володимир Михайлович,
телефаксу, адреса електронної пошти; 

тел. (056) 404-90-53, e-mail: npdc@ukr.net

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 згідно з договором підряду, на території 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 ПрАТСК «ПЗУ Україна»,
(найменування страхової компанії,

12.12.2020 р., договір GTPL №347.994176699.7002 від 03.12.2019 р._________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 23 липня 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Карявка Володимир Михайлович -  директор ПрАТ «НВДЦ»__________________
(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:

Експертиза щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб ’єктів_______
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної_________
небезпеки;Технічний огляд, випробування експертне обстеження, (технічне діагностування)
машин,механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до_______
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію_________
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: Ковальсько-пресове
устаткування;Технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного,___________
нафтогазопереробного, металургійного, коксохімічного, ливарного, хлор- та_________________
аміаковикористовуючих виробництв; Устатковання напругою понад 1000 В (електричне______
устатковання електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання); Парові та 
водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.;___________________________________
Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і
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температурою нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа,
крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива; 
Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, підйомники
та колиски для підіймання працівників; Устатковання, пов ’язане з розподілом________________
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює або 
перевищує значення нормативів порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об ’єктів_____
підвищеної небезпеки”__________________________________________________________________

(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,

Кількість рробочих місць -  29, в т.ч. на яких існує підвищений_ризик виникнення травм -  18.
кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

Підприємство має у своїй власності достатню кількість приміщень для виконання робіт, 
зберігання обладнання та фонду нормативних документів, обробки та зберігання інформації в 
будівлі за адресою: м.Кривий Ріг, вул. Артилеристів будинок 3, приміщення 10

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 
Роботи виконуються у цехах, спорудах (приміщеннях), виробничих об ’єктах, дільницях, 
структурних підрозділах підприємств-замовників згідно договорів підряду.

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор підприємства -  Карявка В.М., інженер з охорони праці -
Бубир Л.В., пройшли навчання в ТОВ «НКЦ «Моноліт», перевірка______

знань комісією Головного управління Держпраці у  Дніпропетровській області:________________
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги_______
(витяг з протоколу №66-20 від 23.07.2020 р.; протокол № 9/57 від 11.09.2019 р.);______________
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IVгрупа з електробезпеки до 1000 В)(витяг з протоколу №58-20 від
18.06.2020 р.)
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті________________
(протокол № 10/69 від 18.10.2017 р.)______________________________________________________
НПАОП 27.0-4.03-19 Положення щодо застосування нарядів-допусків на виконання робіт______
підвищеної небезпеки в металургійній промисловості та залізорудних гірничо-збагачувальних
комбінатах (протокол №360-19 від 25.09.2019 р.)__________________________________________
НПАОП 0.00-1.81 -18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під
тиском (протокол №7/66 від 18.07.2018 р.)________________________________________________
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт
(протокол № 9/101 від 18.09.2019 р.)______________________________________________________
Відповідальність за охорону праці на виконання робіт підвищеної небезпеки покладено наказом
від 09.01.2020 р. №06-ОП на керівників, в т. ч.:_____________________________________________
при виконанні робіт з технічного діагностування котлів, трубопроводів, посудин які працюють
під тиском -  начальника лабораторії технічної діагностики Петруннікова Геннадія___________
Васильовича, начальника групи неруйнівного контролю Філь Андрія Юрійовича;_______________
при виконанні робіт з технічного діагностування устатковання хімічної, нафтохімічної,_______
нафтогазопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної промисловості, хлор- та_________
аміаковикористовуючих виробництв - технічного директора Тюлькачова Олексія Олексійовича; 
при виконанні робіт з технічного діагностування об ’єктів електроустаткування- начальника
електротехнічного відділу Кирилова Сергія Михайловича, начальника ЕТЛ Здора Ігоря_________
Євгеновича; при виконанні робіт з технічного діагностування вантажопідіймальних механізмів 
інженера з технічної діагностики Шевченка Дмитра Валерійовича.__________________________
Беспосередньо виконання робіт з технічного огляду та експертного обстеження проводиться
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експертами технічними з промислової безпеки, а саме: Петрунніковим Генадієм Васильовичем
(посвідчення № 286-07-05, чинне до 13.11.2022р.; Людним Анатолієм Федоровичем (посвідчення
№ 272-08-8, чинне до 13.11.2022 р).; Карявка Віктором Володимировичем (посвідчення________
№ 145-02-11, чинне до 26.09.2021 р.); Кисленко Володимиром Анатолійовичем (посвідчення_____
№200-20-6, чинне до 21.08.2023 р.); Матузним Борисом Михайловичем (посвідчення №154-02-27 
чинне до 19.02.2023 р.); Колесніковим Максимом Олеговичем (посвідчення №43-20-1 чинне до 
30.07.2023р.); Кириловим Сергієм Михайловичем (посвідчення №126-10-8, чинне до 10.04.2022 
р.); Сава Артуром Юрійовичем (посвідчення №190-14-15, чинне до 01.06.2023 р.);Тюлькачовим 
Олексієм Олексійовичем (посвідчення №175-16-10, чинне до 24.04.2022 р.); Карявка Віктором 
Володимировичем (посвідчення №38-13-14, чинне до 24.04.2022 р); Жуковим Анатолієм
Петровичем (посвідчення №84-00-5, чинне до 10.10.2021 р.); Тюлькачовим Олексієм___________
Олексійовичем (посвідчення №210-16-28, чинне до 21.05.2022 р.)
Наказом по підприємству від 01.06.2010 р. №05-1 створена служба охорони праці. Функції____
служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Бубир Лілію Василівну
(наказ від 15.08.2016 р. № 47-ОП).________________________________________________________
(прізвище, ім’я, та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки;
Робота служби охорони праці регламентується Положенням про СУОП (наказ №25-ОП від 
25.06.2015 р.) та Положенням про службу охорони праці (наказ №25-ОП від 25.06.2015 р.); 
вимоги до безпечної роботи встановлені інструкціями з охорони праці, а саме - 
«Інструкція з радіаційної безпеки», «Технологічна інструкція ТІ 12-2017. Проведення 
радіографічного контролю зварних з ’єднань», «Інструкція по діям персоналу у  разі виникнення 
радіаційних аварій», ЮП-01-2020 Інструкція з охорони праці для спеціалістів
візуально-оптичного і вимірювального контролю; Ю П-02-2020 Інструкція з охорони праці_____
для спеціалістів з капілярного контролю (кольорової дефектоскопії); ЮП-04-2020 Інструкція 
з охорони праці для спеціалістів з магнітного контролю; ЮП-05-2018 Інструкція з охорони
праці для спеціалістів з ультразвукового контролю та ультразвукової товщинометрії;________
ЮП-07-2020 Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері;___________
ЮП-10-2019 Інструкція з охорони праці для спеціалістів з проведення експертизи____________
електроустановок споживачів; ЮП-11-2018 Інструкція з охорони праці для спеціалістів,______
які виконують експертне обстеження і технічний огляд вантажопідіймальних_______________
механізмів; ЮП-12-2020 Інструкція з охорони праці для спеціалістів з акустично-емісійного 
контролю; ЮП-18-2018 Інструкція з охорони праці під час робіт на обладнанні, що працює під
тиском; ЮП-19-2018 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з_________
риштувань, підйомних і підвісних колисок, з механічних підіймачів та автомеханічних драбин;
ЮП-21-2019 Інструкція з охорони праці при проведенні електричних вимірювань та__________
випробувань; ЮП-25-2018 Інструкція з охорони праці з електробезпеки; ЮП-26-2018________
Інструкція з охорони праці під час проведення металографічних досліджень; Ю П-27-2018
Інструкція з охорони праці для експертів технічних з технічного діагностування______________
обладнання металургійної, коксохімічної та ливарної промисловості.________________________
Наказом № 53-ОП від 19.10.2017 р. створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: 
Голова комісії - директор Карявка В.М., члени комісії: Кирилов С.М., Тюлькачов О.О., Бубир Л.В. 
Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: журнал реєстрації вступного
інструктажу з питань охорони праці; журнал реєстрації інструктажів з питань охорони____
праці на робочому місці; журнал реєстрації наказів з охорони праці; журнал реєстрації_______
інструкцій з охорони праці; журнал видачі інструкцій з охорони праці._______________________
Працівники підприємства, які виконують задекларовані роботи, проходять попередні та_____

періодичні медичні огляди у  встановленому порядку. Медогляд пройшли всі працівники, зайняті 
при виконанні робіт підвищеної небезпеки у  КЗ «Криворізька міська лікарня №11» (Заключний
акт від 03.07.2020 р.) Надані результати періодичного медичного огляду працівників__________
(висновки медичної комісії про проходження медоглядів робітників, які виконують роботи 

підвищеної небезпеки, сертифікати про проходження профілактичного наркологічного огляду,
медичні довідки про проходження обов ’язкових попереднього та періодичного психіатричних



оглядів, висновки про професійну психофізіологічну експертизу) і не мають протипоказань за
станом здоров ’я. Підприємство забезпечене аптечками із засобами першої медичної допомоги.
На підприємстві розроблений та впроваджується «План організаційно-технічних заходів з_____
охорони праці щодо поліпшення умов праці на робочих місцях у  2020 році».____________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності вся необхідна експлуатаційна документація (паспорти, інструкції 
з користування, тощо) на все обладнання та пристрої, що використовується при виконанні 
видів робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, а саме: ультразвукові дефектоскопи типу 
УД4-76, товщиноміри типу ТУЗ-2, ТУЗ-5, УТ-04 «ДЕЛЬТА», магнітні дефектоскопи типу 
ПМД-70 таМАГЕКС-2, комплекс акустично-емісійного контролю типу «А-Line 32», аналізатор 
параметрів вібрації типу 795М, стилоскопи типу СЛП-1, відеоендоскопи типу Olympus, апарат 
випробувальний діодний АИД-70/50, мегаомметри типу ЭСО202/2Г, ЦС0202-1, вимірювача 
опору заземлення Ф4103-М1, тепловізор FLUKE Ті-32, лазерні світловіддалеміри типу DISTO

експлуатаційної документації
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров ’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. На кожного працівника ведуться картки обліку видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.
Пояси запобіжні - лямкові типу 2ПЛ-К (акт випробування № 40 від 23.07.2020_р.), стропи з 

амортизатором типу ABF212 (акт випробування № 46 від 23.07.2020_р.), драбини,
використовуються згідно їх призначень, експлуатаційні випробування проводяться згідно з_____
вимогами законодавства й документів з експлуатації
виробника. Під час виконання робіт у  електроустановках працівники забезпечені наступними 
засобами індивідуального захисту: гумові діелектричні рукавички, штанги ізолювальні, штанги
ізолювальні (кліщі), боти діелектричні. Усі зазначені засоби захисту проходять періодичні_____
випробування у  лабораторії ДП «Кривбасстандартметрологія». Працівники постійно_________
забезпечені миючими засобами, аптечками із засобами першої медичної допомоги._____________

засобів індивідуального захисту,
Навчання, перевірка знань та інструктажі з питань охорони праці проводяться на підставі 
Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці НПАОП 0.00-4.12-05.
Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 20 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях, а саме: 
Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004; НПАОП 0.00-1.81-18; НПАОП 0.00-1.73-14; НПАОП 
0.00-1.23-10; НПАОП 0.00-1.65-88; НПАОП 0.00-6.09-10; НПАОП 0.00-1.80-18; ДСТУ 4046
2001; ДСТУ 4227:2003; ДСТУ ISO 3057:2016; ДСТУ 4223-2003; Фонд поповнюється, 
зберігається та актуалізується.

Підприємство має необхідну кількість нормативно-правових актів з промислової безпеки та 
охорони праці (Закон України «Про охорону праці», Закон України «Про об‘єкти підвищеної 
небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою, НПАОП 40.1-1.21-98 
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я  
при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», 
НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства», 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці», 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») та інші нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)



Підприємство забезпечене законодавчими актами, стандартами і нормативно-правовими 
акпщіїцз питань.охорони праці. Фонд технічної документації та нормативних документів 

' онання заявлених робіт.___________________________________________

(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 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

і оловне управління Держпраці] 
У Дніпропетровській області


