
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТТЕНТРОБУД»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50031, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Славна, буд. 3 Код згідно ЄДРПОУ: 

32264891 директор Шмаровоз Микола Миколайович
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

Тел. 067-564-58-94; адреса ел.пошти office@centrobud.dp.ua
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________________________

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, 
згідно додатку 1 до порядку проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 року страхування не проводиться, тому що
підприємство не є об’єктом підвищеної небезпеки.______________________________________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці__________ 20.12.2019________

(дата проведення аудиту)

Я,_____________Шмаровоз Микола Миколайович -  директор ТОВ «Центробуд»________________
(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
___________ Зберігання балонів із стисненим, зрідженим (кисень, пропан, бутан) газом_________

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

кількість робочих місць, 2 тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 2 
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісне приміщення орендоване (договір оренди №16 від 01.01.2020р.) ФОП Мішук В.Г. 
Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, 50031, вул.Славна, буд. 3.________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості: Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань 

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс охорони праці):

mailto:office@centrobud.dp.ua


- директор -  Шмаровоз М. М. (витяг з протоколу від 09.07.2020 р. № 238.4.20-2020) пройшли 
навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань у комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області,

- заступник директора з охорони праці Сиволап В. Г. (витяг з протоколу від 30.01.2020р. № 
43) пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань у комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області,

- заступник директора з виробництва Пахолюк Ю. С. (витяг з протоколу від 30.11.2018р. № 
1322/4.20-2018) пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань у 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

«Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском НПОП 
0.00-1.81-18»:

- директор -  Шмаровоз М. М. (витяг з протоколу від 23.11.2018р. № 1309/4.20-2018) 
пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань у комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області,

- заступник директора з охорони праці Сиволап В. Г. (витяг з протоколу від 15.03.2019р. № 
264/4.20-2019) пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань у 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,

- заступник директора з виробництва Пахолюк Ю. С. (витяг з протоколу від 23.11.2018р. № 
1309/4.20-2018) пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань у 
комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області,

- начальника дільниці Черкаський С. І.. (витяг з протоколу від 23.11.2018р. 
№ 1309/4.20-2018) пройшли навчання в ПЗ «Центр професійної освіти і навчання», а перевірку знань 
у комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області.

Договір поставки від 22.05.2018 р. № 239 з ТОВ «Дніпропромсінтез» на поставку балонів 
з киснем, пропан, бутан.

Договір поставки від 22.05.2018 р. № Р-239 з ТОВ «Дніпропромсінтез» на ремонт та 
повірку балонів.

Наказом від 25.09.2020 № 58 по ТОВ «Центробуд» відповідальною особою за 
безпечну експлуатацію кліток для зберігання балонів призначено начальника дільниці 
Черкаського С. І.________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

На підприємстві ТОВ «Центробуд» згідно ст. 15 Закону України «Про охорону праці» створена 
і функціонує служба охорони праці, наказом директора від 19.05.2017 № 40 призначено керівника 
служби охорони праці Сиволапа Валентина Григоровича.

На підприємстві наказом від 02.01.2020р. № 1 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці: голова комісії -  заступник директора з виробництва Пахалюк Ю.С., члени комісії: 
головний інженер Шовкопляс І.М., заступник директора з охорони праці Сиволап В.Г.

Згідно зі ст. 13 закону України «Про охорону праці» розроблені та введені в дію наступні 
положення:

- Керівництво по системі управління охороною праці і безпекою праці підприємства, 
затверджено наказом директора підприємства від 26.07.2018 № 30.

- СТП 0П-01.2017 «Про службу охорони праці» затверджений наказом директора від
18.04.2017 № 21.

- Стандарт підприємства СТП 0П-04.2017 «Про порядок проведення інструктажів, навчання та 
перевірка знань з питань охорони праці та пожежної безпеки» затверджений наказом директора від
18.04.2017 № 8.

Перелік інструкцій з охорони праці:
- ОП.1-01.2018 «Загальні вимоги охорони праці, промислової та пожежної безпеки для 

працівників підприємства»;
- ОП.1-02.2018 «Інструкція з охорони праці по поданню першої домедичної допомоги»;
- 0П.1-11.2019 «Інструкція з охорони праці для електрогазозварника»;
- ОП.І -  15.2019 «Інструкція з охорони праці з експлуатації та зберігання балонів з газамми».

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;



- Програма проведення первинного інструктажу з охорони праці. При улаштуванні на роботу 
сі працівники проходять попередній медичний огляд, а в процесі трудової діяльності періодичні 

медичні огляди.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві є в наявності необхідна проектна документація на мобільні клітки для 

вберігання балонів на робочих місцях.
експлуатаційної документації,

Працівники підприємства забеспечені спец.одягом, спец, взуттям і засобами 
індивідуального захисту згідно норм видачі спец, одягу та інших засобів індивідуального 
захисту (каски, сигнальні жилети, захисні окуляри та інше) у відповідальності до чинних 
нормативних актів.
На кожного працівника заведена особиста картка видачі.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві є в наявності Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ від 03.03.2020р. № 207 -зміни що вносяться до п о р я д к у  видачі дозволів на 
виконання робіт підвищенної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищенної небезпеки,
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
ППАОГ1 0.00.1.81-18 Правил охорони прані під час експлуатації обладанання, що працює під 
зиском,
НПАОП 0.00-4.21-004 Типове положення про службу охорони праці,
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведения навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці,
НПАОП 0.00-4.15-98 Положенняя про розробку інструкцій з охорони праці,
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконаня робіт на висоті,
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями,
НПАОП 28.52-1.26-89 Правила безпеки при електрозварювальних роботах,
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання та затвердження роботодавцями нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві,
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охоронн здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці, крім того працівники проходять навчання та перевірку знань у 
необхідні терміни в Г13 «Центр професійної освіти та навчання» м. Кривий Ріг.

Підприємство забеснечено необхідною навчально-методичною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні правові акти з охорони праці, що регулярно
оновлюються за допомогою інцегоіі£^4Ію)(Кових витань.

нормативно-правов^^5^^!&№ШоЧ^Ц^чної бази навчально-методичного забезпечення)

б̂ пхтук,) (ініціали та прізвище)

■3.9 ОЭ 2 0 1 ^ . *

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /Х ~  2СЬ^э. № _____.

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.



Головне управління Держпраці 
У Дніпропетровській області
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