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Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ 
І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ‘ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЕО КОМПЛЕКСУ 

ДЕРЖПРАЦІ», місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава 
Мудрого, 68 (раніш - вул. Ленінградська, 68), 49038, код ЄДРПОУ -  13417687,

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з Є ДІД ЮУ,

Яшин Денис Олексійович - в.о. директора, тел. 096-694 6666, 095-641 7777, office@cs048.org.ua
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, їм я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

місце проживания, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

адреса електронної пошти -  office@cs048.org.ua, місце виконання робіт підвищеної небезпеки -  
м. Дніпро та Дніпропетровська область (на об’єктах Замовників згідно укладених договорів)

адреса електронної пошти; місце виконання роби підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті
ми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Публічне акціонерне товариство «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ

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

«ОРАНТА», Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами строк
дії від 14.02.2018 р. по 13.02.2019 р. № 18300015492_________________________________________

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
19.08.2016р. '

(дата проведення аудиту)

Я, Яшин Денис Олексійович, в.о. директора,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимо
гам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких ро
біт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатко
вання підвищеної небезпеки:

Радіологічний (дозиметричний) контроль (п. 1 Додатку 6 до Порядку);
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 Додатку 6 до Порядку); 
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п. 8 Додатку 6 до Поряд
ку);

Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій (п. 9 Додатку 6 до Порядку)._______________  _______ __________

(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)

На підприємстві працюють 33- и особи, з них 3-й особи виконують роботи із шкідливими та 
небезпечними виробничими факторами (іонізуюче випромінювання) та 13-ть осіб - роботи, на

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

яких існує підвищений ризик виникнення травм; будівлі, споруди, виробничі об‘єкті відсутні.
травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
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Інші відомості:

Яшин Денис Олексійович, Лебеденко Олена Семенівна, Шумов Володимир Дмитрович, 
Ручка Валерій Іванович, Шевченко Олег Іванович.

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

За сумісництвом виконувати функції служби охорони праці наказом № 73-ЦС від 
30.12.2015р. «Про призначення відповідальної особи за виконанням функцій служби охорони 
праці» покладено на Лебеденко О.С.

На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 17-ЦС від 
04.04.2016р.: «Положення про Систему управління охороною праці», «Положення про службу 
охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників 
з питань охорони праці», «Програма вступного інструктажу», «Програма проведення первин
ного інструктажу на робочому місці». Наказом № 27-ЦС від 07.07.2014р. «Про затвердження 
інструкції з охорони праці» введені в дію 35 інструкцій з охорони праці.

Наказом № 69-ЦС від 29.12.17р. проведення вступного інструктажу з питань охорони 
праці покладено на старшого інспектора з кадрів під час прийому працівників на роботу (пос
тійну або тимчасову), працівників інших організацій, учнів та студентів, які прибули на підпри
ємство.

Згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці» на підприємстві введені в дію наступні журнали з охорони праці: Журнал реєстрації 
вступного інструктажу. Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці, Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці. Журнал реєстрації нарядів-допусків на ви
конання газонебезпечних робіт. Журнал випробування засобів індивідуального захисту, що ви
користовуються під час проведення робіт на висоті, Журнал обліку та зберігання засобів захис
ту.

Дотримання вимог законодавства з питань охорони праці регулюється наказами:
Наказ № 65-ЦС від 24.11.2015 р. «Про затвердження переліку робіт з підвищеною небез

пекою, із шкідливими і небезпечними умовами праці на підприємстві».
Наказ № 20-ЦС від 07.04.2016 р. «Про навчання з питань охорони праці (безпечного ве

дення газонебезпечних робіт, робіт на висоті, у будівництві, з інструментами та пристроями)».
Наказ № 24-ЦС від 28.04.2016 р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань 

охорони праці та пожежної безпеки».
Наказ № 16-ЦС від 03.04.2018 р. «Про призначення комісії з перевірки знань з питань еле

ктробезпеки на підприємстві».
Наказ № 17-ЦС від 03.04.2018 р. «Проведення перевірки знань працівників з питань охо

рони праці у 2018 році постійно діючою комісією (газонебезпечні роботи, роботи на висоті, з 
інструментом і пристроями)».

Експлуатаційна документація на засоби індивідуального захисту в наявності.
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони пращ, експлуатаційної документації,

Фонд законодавчих та нормативних актів, нормативних документів, в тому числі норма
тивно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ, СОУ, СТП тощо), будівельних 
норм і правил (СНиП, ДБН, ВСН, ВБН тощо) та технічної документації підприємства складає 
понад 1400 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Забезпечено 
доступ до фондів через мережу інтернет, укладено договір від 16.01.2018 р. № 80332 на надан
ня ліцензій та інформаційне обслуговування з ТОВ «Науково -  виробниче об‘єднання «Норма
тив», згідно якого ДП «Центр сертифікації» отримав невиключну ліцензію на використання 
програмного забезпечення та нормативної електронної бази даних «Професійної нормативно -  
правової бібліотеки «Норматив PRO»» та абонентське обслуговування по забезпеченню норма
тивною та довідковою документацією. Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується. Ві
дповідальним за формування, актуалізацію, облік, і зберігання фонду нормативних документів 
наказом № 16-ЦС від 07.04.2003 р. призначено Лебеденко О.С.

Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі та нормативні акти з охорони праці.
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

ДП «Центр сертифікації» засновано на базі державної власності (100%), знаходиться в 
сфері управління Державної служби України з питань охорони праці (Держпраці), який є орга
ном державного управління підприємством.

Підприємство орендує офісні приміщення (6 кімнат) в корпусі № 9, який належить
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ТДВ «КОНЦЕРН ВЕСНА» (договір оренди нежитлових приміщень № 25 від 10.01.2014р. зага

льною площею 286 м2 , за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава 
Мудрого, будинок 68, корпус 9).

Представником власника (роботодавця) є Директор державного підприємства, наказом 
Держпраці від 29.11.2017р. №  520-к виконуючим обов‘язки директора з 01 грудня 2017р. до 
призначення в установленому порядку, відповідно до чинного законодавства директора, приз
начений Яшин Денис Олексійович.

Відповідальним за радіаційну безпеку та радіаційний контроль Наказом № 41-ЦС від 
16.07.2015р. призначений заступник начальника лабораторії Шумов В.Д.

Відповідальним за якість робіт стосовно норм радіаційної безпеки Наказом № 45-ЦС від 
16.07.2015р. призначений інженер-дефектоскопіст випробуватьної лабораторії Ручка В.І.

Постійно діюча комісія для перевірки знань правил безпеки ведення робіт з джерелами іо
нізуючого випромінювання призначена (оновлена) Наказом № 12-ЦС від 16.03.2018р.

Виконання функцій відповідального за безпечну експлуатацію та безпеку дорожнього ру
ху автотранспорту підприємства покладено на Шевченко О.І. Наказом № 25-ЦС від 
11.05.2011р. «Про призначення відповідального з автотранспорту».

Контроль за додержанням працівниками вимог охорони праці, проведення періодичного 
інструктажу і перевірки знань працівників покладено на начальників структурних підрозділів (в 
структурі - 5-ть відділів, 2-і лабораторії, служба -  «управління»).

Господарська діяльність підприємством здійснюється на підставі:
•  СТАТУТУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ 
ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ‘ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ», за
твердженого (нова редакція) Головою ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ, 
і наказом №  58 від 15.06.2015р.
•  Дозволу Держнаглядохоронпраці на початок робіт №  029.ПР.97: дозволяється почати робо
ти по проведенню діагностичного обстеження..., а також по неруйнівному контролю ..., про
ведення технічних оглядів, іспитів, випробувань; видачи висновків...; строк дії - постійний.
•  Дозволу (випробувальна лабораторія) № 479.15.30 Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України з 13.08.2012р. до 13.08.2017р. та продовжений Держпраці до 13 
серпня 2022р. на виконання випробування, експертного обстеження, технічного діагностуван
ня, технічного огляду (первинного перед введенням в експлуатацію устаткування в експлуата
цію; чергового; позачергового, в т.ч. у разі закінчення граничного строку експлуатації, 
виникнення аварії або пошкодження).
•  Дозволу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області №  1515.16.12 з 23 
листопада 2016р. по 22 листопада 2021р. на виконання робіт підвищеної небезпеки.
•  Наказу Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 18.09.2006 № 152 «Про призначення уповноважених організацій» - на виконання вимог по
станови КМУ від 26 травня 2004рє № 687 : ... п. 1.15. Державне підприємство «Центр серти
фікації і контролю якості будівництва об‘єктів нафтогазового комплексу».

При прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови 
праці, наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні 
права, пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, що 
наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах (наказах, порядках, інструкціях 
тощо) забезпечують додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони 
праці щодо вказаних робіт підвищеної небезпеки.

На підприємстві укладено колективний договір, яким вирішуються питання соціального за
хисту працівників, впровадження комплексних заходів для досягнення встановлених нормати
вів та підвищення існуючого рівня охорони праці.

Експерти технічні з промислової безпеки пройшли навчання в ДП «Головний навчально- 
методичний центр Держпраці» і перевірку знань в комісії Держпраці, їм надано право на 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання підвищеної 
небезпеки, що підтверджено посвідченнями встановленого зразка.

Фахівці з неруйнівного контролю атестовані згідно з вимогами НПАОП 0.00-1.63-13 мають 
відповідні сертифікати фахівця з неруйнівного контролю, отримані в навчальних центрах 
органу із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю машин, механізмів,



4
устатковання підвищеної небезпеки.

Матеріально-технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці 2018 р. у2018 р.

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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.


