
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази

- -  7 ■■ Г)ЯЧЙ? \  -РЛгІЗЕ 9£>і£
1 4’ ЧЕР 2018 -г- вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАУКОВО- 
ВИРОБНИЧИЙ ДІАГОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»___________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50025, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вуя. Артилеристів буд.З, пр.10_______

місцезнаходження,
______________________________ ЄДРПОУ19439299,________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
________________________ Кауявка Володимир Михайлович____________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_______________________тел. 404-90-53 e-mail: npdc(a),ukr.net_________________

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;
_______________роботи виконуються згідно з договором підряду, на________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки
_______________________території Дніпропетровської області____________________

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ПрАТ СК «ПЗУ Україна»______________________________________________________

(найменування страхової компанії,
________30.11.2018 р., договір вТРЬ №347.994131098.4010 від 19.06.2017 р.___________

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

Внутрішній аудит з охорони праці на ПрАТ «НВДЦ» проводиться відповідно до 
Положення про проведення внутрішнього аудиту з охорони праці (затверджено наказом 
директора №16-ОП від 12.03.2012 р.) згідно затвердженого графіка. Планові внутрішні 
перевірки проводяться у кожному підрозділі підприємства не рідше одного разу на рік.

Я, Карявка Володимир Михайлович________________________________________ ,
(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: радіологічний (дозиметричний)

(найменування виду робіт
контроль; роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; роботи в_____________

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії,
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах); роботи верхолазні та скелелазні;

дата виготовлення, країна походження, які виконуються
роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
високої частоти._____________________________________________________________
Кількість робочих місць -  ЗО, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -17.______________

кількість робочих місць, в тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості директор підприємства -  Карявка В.М., пройшов навчання та перевірку
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог охорони праці та промислової безпеки;

знань з курсу «Охорона праці, загальний курс» ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 6/8 від 
07.06.2017 р., комісія створена на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області від 30.11.2016 р. №405); відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки -  інженер з охорони 
прані Бубир Л.В., пройшла навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці, загальний 
курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (протокол № 9/104 від 28.09.2016 р., комісія створена на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 
07.10.2015 р. №44). На підприємстві створена комісія з перевірки знань «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Типової інструкції з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85; «Правил



безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 
0.00-1.21-98), «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004 та з питань пожежної безпеки 
(пожежно-технічного мінімуму), наказ № 60-ОП від 27.11.2017 у. Члени комісії: 
начальник групи підіймальних споруд Матузний Б.М. (протокол №3/16 від 01.03.2017 р. 
«Правіша охорони пуаиі під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07); 
начальник лабораторії технічної діагностики Петрунніков Г.В. (протокол №3/16 від 
01.03.2017 р. «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00- 
1.15-07); Філь А.Ю. -  начальник групи неруйнівного контролю (протокол №10/84 від
19.10.2016 р. «Типова інструкиія з організаиії безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85); Шамшур О.Д. -  майстер з виробництва (протокол №10/84 від
19.10.2016 р. «Типова інструкиія з організаиії безпечного ведення газонебезпечних робіт» 
НПАОП 0.00-5.11-85); Здор І.Є. -  начальник електротехнічної лабораторії (протокол 
№8/36 від 09.08.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №8/106 від 31.08.2017 р. «Правила 
технічної експлуатаиії електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки 
України» НАПБ А 01.001-2004); Кирилов С.М. -  начальник електротехнічного відділу 
(протокол №7/81 від 26.07.2017 р. «Правила безпечної експлуатаиії електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №8/106 від
31.08.2017 р. «Правіша технічної експлуатаиії електроустановок споживачів», «Правила 
пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004); інженер з охорони праці Бубир Л.В. 
(протокол №10/69 від 18.10.2017 р. «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; протокол №10/50 від 11.10.2017 р. «Типова інструкиія з 
організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85; протокол 
№3/43 від 07.03.2017 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол №4/27 від 05.04.2017 р. «Правила 
технічної експлуатаиії електроустановок споживачів», «Правша пожежної безпеки 
України» НАПБ А 01.001-2004), всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань у 
відповідності до законодавства з охорони праці України.
_______ Відповідальними за безпечне виконання радіологічного (дозиметричного)
контролю призначено інженера дефектоскопіста Рябець М.Д. (протокол №34/16 від
05.10.2016 р.), який пройшов навчання з курсу «Радіаційна безпека та дозиметричний 
контроль при використанні джерел іонізуючого випромінювання). Відповідальними за 
безпечне виконання робіт на висоті понад 1,3 метра і верхолазні та скелелазні роботи 
призначено начальника групи неруйнівного контролю Філь А.Ю. (протокол №3/16 від 
01.03.2017р.), майстра з виробництва Шамшур О.Д. (протокол №2/27 від 08.02.2018 р.), 
а на час їх відсутності контролера неруйнівного контролю Лебединського А.А. (протокол 
№005/2 ОП від 07.02.2018 р.), слюсаря- ремонтника Мельника Р.В. (протокол №014/2 ОП
від 16.06.2017 о. ), які пройшли_____відповідне навчання та перевірку знань з «Правил
охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07). Відповідальними 
за безпечне виконання робіт колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) 
призначено майстра з виробниитва Шамшур О.Д. (протокол №10/84 від 19.10.2016 р.) та 
начальника групи неруйнівного контролю Філь А.Ю. (протокол №10/84 від 19.10.2016 р., 
які пройшли відповідне навчання та перевірку знань з«Типової інструкції з організаиії 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85). Відповідальними за 
безпечне виконання робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах 
дії струму високої частоти призначено Здор І.Є. — начальника електротехнічної 
лабораторії (протокол №8/36 від 09.08.2017 р. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 0.00-1.21-98), протокол 
№8/106 від 31.08.2017 р. «Правила технічної експлуатаиії електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001-2004); Кирилова 
С.М. -  начальника електротехнічного відділу (протокол №7/81 від 26.07.2017 р. «Правила 
безпечної експлуатаиії електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98 (ДНАОП 
0.00-1.21-98), протокол №8/106 від 31.08.2017 р. «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки України» НАПБ А 01.001- 
2004).______________________________________________________________________



_______ Наказом по підприємству від 01.06.2010 р. №05-1 створена служба охорони
праці, робота служби охорони прані регламентується Положенням пуо СУОП (наказ 
№25-ОП від 25.06.2015 у.) 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 - «Инструкция по радиационной безопасности» (зате, директором ПуАТ «НВДЦ»
13.04.2016 у.). «Технологическая инструкция. Проведение радиографического контроля 
сварных соединений» (зате, директором ПуАТ «НВДЦ» 25.01.2017 р.), «Инструкция по 
действиям персонала в случае радиационных аварий» (зате, директором ПрАТ «НВДЦ»
13.04.2016 у.). ЮП-19-2016 Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті 
з риштувань, підйомних і підвісних колисок, з механічних підіймачів та автомеханічних
наявність служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,експлуатаційної 
документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення)
драбин (наказ№49-ОП від 01.09.2016 р. ), ІОП-31-2017 Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, замкнутому
просторі(наказ№65-ОП від 14.12.2017 у.), ЮП-10-2016 Інструкція з охорони праці для 
спеціалістів з проведення експертизи електроустановок споживачів (наказ№46-ЮП від
01.08.2016 у.). ЮП-21-2016 Інструкція з охорони праці при проведенні електричних 
вимірювань та випробувань (наказ№49-ОП від 01.09.2016 р.), проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони праці регламентується Положенням про проведення 
навчання та інструктажу з питань охорони праці, введеним в дію наказом від
25.06.2015 р. №25-ОП, а також формуються план-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу та періодично 
праиівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Працівники ПрАТ «НВДЦ» забезпечені 
засобами індивідуального захисту згідно з нормами в повному обсязі. Пояси замобіжні- 
лямкові, 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 (клещі), боти діелектричні. Усі зазначені засоби захисту проходять 
періодичні випробування у лабораторії ДП «Кривбасстандартметрологія». 
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці в повному обсязі.
_______ Підприємство має дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, що видані
Державною службою України з питань праці № 250.17.30, № 251.17.30, № 252.17.30 від
01.11.2017 року, терміном дії до 01.11.2022 року, атестат про акредитацію №7А213 від
18.08.2016 року, терміном дії до 17.08.2021 року

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.


