
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
__________________ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ__________________
_______________________НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «КАМЕРТОН»_______________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

49000, місто Дніпро, вул. Космонавтів, буд. 22, кв. 68
місцезнаходження,

_________________________________________34775265_________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________ директор Ткач Андрій Миколайович_____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

___________________________________ тел. +38(067)630-05-07___________________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - 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;

_________________________ згідно договорів 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 - договір не укладався згідно додатку 1 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2002 р. на підприємстві страхування не проводиться, тому 
що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки___________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - звіт за результатами 
аудиту з охорони праці № 23369086-12.l-04-3A-0665.20 від 19.10.2020 р., проведеного 
ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ»_____________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я ,_______________________________ Ткач Андрій Миколайович,________________________________
(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:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра:
- зварювальні роботи:
- монтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування 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, а саме: устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання 
електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання до 10 кВ):
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму високої частоти

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

та/або експлуатації (застосування) 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,

робочих місць -  7, в тому числі 4, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;______________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



^дприємство орендує: офісні та виробничо-складські приміщення у ТОВ «Колорит-Плюс» за 
адресою 49000, м. Дніпро вул. Байкальська, буд. 9а (договір оренди № 010920/2 від 01.09.2020 р. та 
№ 010920/1 від 01.09.2020 р.). _____________________________________________________________

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

Інші відомості:
Керівники та фахівці ТОВ «НТЦ «КАМЕРТОН» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Ткач Андрій Миколайович, інженер Гуржій Вячеслав Віталійович пройшли в ДП 

«Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального 
курсу (протокол № 43-20 від 26.06.2020 р.).

Інженер Овчінніков Микола Миколайович пройшов в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» навчання та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 1298 від
24.10.2019 рЛ.

Директор Ткач Андрій Миколайович, інженер Гуржій Вячеслав Віталійович та інженер 
Овчінніков Микола Миколайович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку 
знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13 
«Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол № 45-20 від 26.06.2020 р е

директор Ткач Андрій Миколайович, інженер Овчінніков Микола Миколайович пройшли в 
ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол № 1307 від 25.10.2019 р.) присвоєно V групи з електробезпеки (до та вище 
1000 В).

Інженер Гуржій Вячеслав Віталійович пройшов в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 41-20 від
18.06.2020 р.). присвоєно V групу з електробезпеки (до та вище 1000 В).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки: __________________________________________________

Наказом № № 06-06/1 від 06.06.2020 р. на підприємстві відповідальним за справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначений інженер Овчінніков Микола Миколайович. 
На період його відсутності відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію 
електрогосподарства покладено на інженера Гуржія Вячеслава Віталійовича.

Наказом № 07-06 від 07.06.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання зварювальних 
робіт призначено інженера Овчіннікова Миколу Миколайовича.

Наказом № 07-06/1 від 07.06.2020 р. призначено інженера Овчіннікова Миколу Миколайовича 
особою, відповідальною за організацію та безпечне виконання робіт в діючих електроустановках 
напругою понад 1000 В. з правом видачі наряд-допуску та затверджено перелік осіб, які мають право 
видачі наряд-допуску. бути: керівниками робіт, до пускачами, наглядачами, членами бригади.

Наказом № 06-06/2 від 06.06.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів, з правом видачі наряд-допуску покладено на 
інженера Овчіннікова Миколу Миколайовича. Перелік робіт на висоті на які потрібно видавати 
наряд-допуск затверджено наказом № 18-06/1 від 18.06.2020._____________________________________

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

У ТОВ «НТЦ «КАМЁРТОН» діє служба охорони праці. Наказом № 30-01 від 30.01.2020 р. 
виконання функцій служби охорони праці директор залишив за собою.____________________________

наявністю служби охорони праці

У ТОВ «НТЦ «КАМЕРТОН» затверджені та введені в дію наказом № 30-02 від 30.02.2020 р.: 
«Положення про службу охорони праці». «Положення про систему управління охороною праці».



ііоложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
«Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб».

У ТОВ «НТЦ «КАМЕРТОН» затверджені та введені в дію посадові інструкції. Нормативні акти 
з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00-6.03.93 «Порядок 
опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на 
підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4.15-98 зі 
змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих -  вступний, первинний, повторний, 
позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих 
навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві наказом № 06-06 від 06.06.2020 р. створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників, затверджений склад комісії: голова 
комісії Ткач Андрій Миколайович -  директор: члени комісії: Овчінніков Микола Миколайович -  
інженер. Гуржій Вячеслав Віталійович -  інженер.

У ТОВ «НТЦ «КАМЕРТОН» затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (наказ 
№ 03-02/1 від 03.02.2020 рЛ, в тому числі Інструкція № 8 з охорони праці при виконанні робіт на 
висоті; Інструкція № 7 з охорони праці для електрозварника: Інструкція № 10 з охорони праці під час 
виконання робіт у діючих електроустановках.

Працівники ТОВ «НТЦ «КАМЕРТОН» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці в комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці, нормативно-правових 
актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт (протокол № 1/20 від 16.07.2020 рЛ: «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13 та «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 2/20 від
17.07.2020 рЛ та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (протокол від 16.07.2020 рЛ.

Технік-електрик Подвезько Костянтин Володимирович, електромонтер з ремонту та 
обслуговування електроустаткування Скородинський Юрій Володимирович та електрослюсар 
черговий та з ремонту устаткування Казакевич Дмитро Володимирович пройшли в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 41-20 від
18.06.2020 рЛ присвоєно V групу з електробезпеки (до і вище 1000 В).

Працівник Ситнік Олександр Васильович здобув професійну підготовку за фахом 
«електрогазозварник» у Дніпропетровському професійно-технічному училище № 6 (диплом 
№ 30178787 від 22.06.2006 рЛ.

Електрозварник Ситнік Олександр Васильович пройшов атестацію зварників у відповідності з 
НПАОП 0.00-1.16-96 «Щавила атестації зварників» в ТОВ «ДОНБАССПЕЦРЕМОНТ». Допущений 
до ручного дугового зварювання покритим електродом трубопроводів пари та гарячої води, 
технологічного обладнання і технологічних трубопроводів, сталевих будівельних конструкцій 
(посвідчення № 913/19-Д085 від 10.07.2019 р.).

Працівники Подвезько Костянтин Володимирович здобув професійну підготовку за фахом 
технік-електрик у Технікумі електрифікації Дніпропетровського державного аграрного університету 
(диплом № 25365041 виданий 30.06.2004 рЛ.

Працівник Скородинський Юрій Володимирович здобув професійну підготовку за фахом 
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування у Хіміко-технологічному технікумі 
Дніпродзержинського державного технічного університету (диплом № 25744799 від 30.06.2004 р.).

Працівник Казакевич Дмитро Володимирович здобув професійну підготовку за фахом 
електрослюсар черговий та з ремонту устаткування Навчальному центрі ВАТ «Півд.ГЗК» (свідоцтво 
про присвоєння робітничої кваліфікації ПК № 1593 видане 07.03.2012 рЛ.

Працівник Овчінніков Микола Миколайович здобув професійну підготовку за фахом слюсар- 
ремонтник в ТОВ «УК «ДНІПРОБУД» (посвідчення № 16582 видане 30.10.2019 рЛ.



На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали;
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку та зберігання захисних засобів.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників.
Журнал обліку такелажних засобів.

- Журнал обліку та видачі наряд-допусків._____________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

На підприємстві в наявності технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що 
використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: випрямляч 
зварювальний інверторний «Патон» ВДИ-250Р, інвертор Kaizer NBC-250L, перфоратори, дрилі, 
шліфмашинки. набір слюсарних інструментів (ключі, молотки, кувалди. струбцини): мегаомметр 
ЗС 0210/3-Г; вимірювач опору заземлення М416: мультиметр М4 5 8 3 / 2 Ц;  вольтамперфазометр.

На підприємстві проведені: вимірювання ізоляції ручного електроінструменту протоколи 
№№ 02-06/20. 08-06/20 від 02.06.2020 р.: випробування інструменту з ізолюючими ручками 
(викруток, плоскогубців, покажчиків напруги, ізолюючих штанг) протоколи №№ 33-45-06/20. 33-48- 
06/20 від 06.06.2020р. та захисних засобів з діелектричної гуми (рукавички, боти) №№ 33-08-06/20. 
33-09-06/20 від 06.06.2020 р.. видані TQB «Екоїст» (ТОВ «Екоїст» має дозвіл № 75.18.30 від 
07.02.2018 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий Державноюслужбою України з 
питань праці, свідоцтво про атестацію № 08-0029/17 від 23.10.2017 р.); випробування страхувальних 
засобів: поясів запобіжних універсальних типу ЗПЛ-К з наплічними та ножними лямками 
№ 32152994-29.1118-819/22-20 від 09.06.2020 р.. виданий ТОВ «ЕНЕРГОПРОМПОСТАЧ» 
(дозвіл № 121.18.30 від 22.03.2018 р. на виконання робіт підвищеної небезпеки виданий Державною 
службою України з питань праці. Свідоцтво № 08-0037/2018 від 29.11.2018 р.): випробування 
драбини розкладної (акт № 1/20 від 24.06.2020 р.). які проведені комісією підприємства, створеною 
наказом № 18-06/2 від 18.06.2020 р.___________________________________________________________

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту, затверджених наказом директора № 04-02/2 від 04.02.2020 р. Під час 
виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту (комбінезон та рукавиці 
брезентові, рукавиці діелектричні, шолом захисний або щиток, окуляри захисні, каска фіброва, пояси 
запобіжні, спеціальне діелектричне взуття, рукавички діелектричні, відкриті захисні окуляри, захисна 
каска загального призначення).______________________________ _______________________

засобів індивідуального захисту

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, пройшли періодичний медичний огляд у КНП «ДЦПМСД № 2» ДМР 
(медичні довідки від 17.09.2020 р.).

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як на 
паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України «Про охорону праці», затверджений ВР України. № 2694-ХІІ від 
14.10.1992 р.. із змінами: «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107: «Порядок розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві», затверджений ПКМУ



337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу хорони праці», НПАОП 
0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», НПАОП 00.0-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві», НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі 
з інструментом та пристроями». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті». НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпеку у будівництві (ДЕН)»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому 
місці»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і наряд-допусків. відповідальність 
покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. €  необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за 
допомогою Інтернету та друкованих видань.___________________________________________________

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

Ткач А.М.
(ініціали та прізвище)

Р-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 

Держпраці « з? / » 2020 р. № _________________

П р и м ітки : 1. Ф ізи ч н а  о с о б а  - п ід п р и єм ец ь  сво їм  п ід п и со м  н ад ає  зго д у  на о б р о б к у  п е р со н ал ь н и х  д а н и х  з м ето ю  заб езп еч ен н я
в и ко н ан н я ви м о ї- П о р яд к у  ви дач і д о зв о л ів  на ви кон ан н я  р о б іт  п ід в и щ е н о ї н еб езп ек и  т а  на ек сп л у атац ію  
(засто с у в ан н я) м аш и н , м ех ан ізм ів , у статк о ван н я  п ід в и щ ен о ї н ебезп еки .

2. Р еєстр а ц ій н и й  н о м ер  о б л ік о в о ї картки  п л атн и к а  п о д атк ів  не зазн ач аєт ьс я  ф ізи ч н и м и  о со б ам и , як і ч ер ез св о ї 
р ел іг ій н і п е р ек о н ан н я  в ід м о в л яю ться  в ід  й о го  п р и й н яття  т а  п о в ід о м и л и  п р о  це в ід п о в ід н о м у  о р ган у  д е р ж а в н о ї 
п о д атк о в о ї сл у ж б и  і м аю т ь  в ід м ітк у  в п асп орті.
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