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відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Науково-технічний центр________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи. 

дезактивації та комплектного поводження з радіоактивними відходами, речовинами,__________

джерелами іонізуючого випромінювання».______________________________________________________

52204, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, бульвар Свободи, будинок 37 К.___________
місцезнаходження.

код ЄДРГІОУ 19090572. Ж алдак Денис Миколайович, гел. (095) 479-48-38.____________________
код згідно з ЄДРІІОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

_________________________________ е-та і і :  пІского@икг.пеі______________________________________
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;

52204, Україна, Дніпропетровська область, м. Жовті Води, Бульвар Свободи, б. 37 К,_____________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Державне підприємство «Науково-технічний центр дезактивації та комплексного поводження з 
радіоактивними відходами. речовинами. джерелами іонізуючого випромінювання»

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:________ відсутня____________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р а ц і__________ відсутня____________
(дата проведення аудиту)

Я. Жалдак Денис 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, устаткований
підвищеної небезпеки: роботи, що в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1,3 метра___________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки.

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.

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

кількість робочих місць -  56. на яких існує ризик виникнення травм -  2; кількість будівель -  З 
'  кількість робочих місць, в тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд

кількість структурних підрозділів -  7.
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: директор Ж апдак Денис М иколайович пройшов у ДП «Криворізький експертно-
технічний центр Держгіраці» навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці е  

об'ємі загального курсу «Охорона праці», а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питані: 
охорони праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (протокол від 
20.05.2016 №  75-16, посвідчення №  1031/75).
Наказом від 20.04.2018 №  36 в ДП «НТЦ КПРВ» створено комісію підприємства з перевірки 
знань з питань охорони праці у складі:
Голова комісії: Ж ал д акД .М . -  директор
Члени комісії: Будчаний I I.Г. -  начальник господарського відділу

Городнюк К.Д. -  інженер з охорони праці II категорії
пройшли у ДП «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці». ДП «ДНКК «Моноліт» 
навчання законів та нормативно-правових актів з охорони праці, а перевірку знань -  комісії з 
перевірки знань з питань охорони праці Головного управління Держгіраці у Дніпропетровській 
області з курсів: «Охорона праці» (протокол від 20.05.2016 №  75-16, посвідчення №  1031/75, 
посвідчення №  1032/75; протокол від 11.04.2018 №  289, посвідчення №  092192) та «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (протокол від 11.04.2018 №  270, посвідчення 
№  092069. посвідчення №  092070. посвідчення №  092071).
Відповідальним за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки та безпечне виконання робіт 

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 
на висоті призначено начатьника господарського відділу Будчаного Петра Григоровича наказом 
від 05.03.2018 №  18. який пройшов у ДП «ДНКК «Моноліт» навчання законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці, а перевірку знань -  комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці Головного управл іння Держпраці у Дніпропетровській області з курсів: «Охорона праці» 
(протокол від 11.04.2018 №  289. посвідчення №  092192) та «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» (протокол від 11.04.2018 №  270. посвідчення №  092070).
Наказом підприємс тва від 30.12.2013 №  76-ОС призначено відповідальну особу за дотримання 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: наявність служби охорони праці. 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки -  інженера з охорони 
праці 11 к. Городнюк Катерину Дмитрівну.
Працівники ДП «НТЦ КПРВ» проходять навчання, перевірку знань, що підтверджується 
протоколами від 18.10.2017 №  01 та від 31.10.2017 №  02 комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці ДП «НТЦ КПРВ», стажування на робочому місці та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці працівників ДП «НТЦ К11РВ»» затвердженого наказом від 03.12.2014 №55. 
Наказом підприємства від 20.04.2018 №  35 розроблені та введені в д ію  інструкції з охорони 

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці. 
праці, в тому числі інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті №  47. інструкція 
з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням драбин та стрем 'янок №  49.
На підприємс тві є в наявності експлуатаційна документація на пристрої, які використовуються

е кс п л уата ц і й ної до ку м е нта ц і ї, 
під час виконання декларованих робіт. Стрем 'янка металева 1.5 м. інвентарний №  001 -
1 одиниця; стрем 'янка металева 2 м. інвентарний №  002 -  1 одиниця; стрем 'янка металева трубна
2 м. інвентарний №  003 -  1 одиниця; стрем 'янка металева трубна 2 м. інвентарний №  004 -  
1 одиниця; стрем 'янка дерев’яна, інвентарний №  005 -  1 одиниця. Акт випробування від 
12.02.2018 №  01 комісією Д П  «НТЦ КПРВ».
Всі працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами_______________

засобів індивідуаіьного захисту. 
індивідуального захисту в повному обсязі: костюм бавовняний, черевики, окуляри захисні 
відкриті, каска захисна з підшоломником згідно НПАОП 0.00-4.01.08 «Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту», що використовуються за призначенням, зберігаються у технічному 
стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт.______________________________________
Всі працівники при прийомі на роботу та періодично один раз на рік проходят ь медичний огляд.



В ДП «НТЦ К1ІРВ» розроблені, затверджені та введені в дію: «Положення про систему 
управління охороною праці» (наказ від 01.07.2013 №  39). «Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці» (наказ від 03.12.2014 №  55). «Порядок 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (наказ від 03.12.2015 №  55).
Перелік робіт підвищеної небезпеки на ДП «НТЦ КПРВ» (наказ від 28.02.2018 №  14).____________
В ДП «НТЦ КПРВ» ведуться: «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці»: «Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки», «Журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці». «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці». «Журнал 
обліку видачі інструкцій з охорони праці». «Журнал протоколів перевірки знань з питань 
охорони праці», «Журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв».
«Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою».____________
Нормативно-правова та матеріально-технічна база, навчаїьно-методичне забезпечення:_________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази. 
в ДП «НТЦ КПРВ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з питань

навчально-методичного забезпечення) 
охорони праці, план-графік проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
білети з перевірки знань з питань охорони праці. В кабінеті охорони праці ДП «НТЦ КПРВ» 
проводяться інструктажі, навчання і перевірка знань з питань охорони праці, який оснащений 
комп 'ю терною  та організаційною технікою, наглядними посібниками, плакатами з питань 
промислової безпеки та охорони праці. Працівники підприємства забезпечені нормативно- 
правовими актами з охорони праці в повному обсязі.

Перелік нормативно-правової документації

№  з/п Код. позначення документа Найменування нормативно-правового документа
1 Постанова ВРУ від 

14.10.1992 №  2695-ХІ1
Закон України «Про охорону праці»

2 ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека у будівництві.

*> НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою
4 Пос танова КМ У від 

26.1 1.2011 №  1 107
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

5 Постанова КМУ від 
07.02.2018 № 4 7

«1 Іро внесення змін до І Іостанов КМУ від 25.08.2010 
№  725 і від 26.10.201 1 №  1107»

6 НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці

7 НПАО П 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»

Д.М. Ж атдак
(підпис) ЦЙ ^-0їкент,.иТ (ініціали та прізвище)

«29» травня 201

Декларація зареє г ............... _ _ .
Держпраці у Дніиропе^іхжсьіай області « р.»

на. ооліку суоєктів  господарювання в 1 оловиому управлінні

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 під його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


