
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Т і ™  ТІ А Р  А ТТТСТ * *  6& С 39-ДЕКЛАРАЦІЯ Л і ш _ ш _________2и
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-_____ __
_____________________________ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»________________________ _________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________________ 49107. місто Дніпро, вулиця Казакова. будинок 3________ _______ _ _ _ _
місцезнаходження,

23369086 ___________________________________
код згідно з ЄДРПОУ 

директор -  Ш елудько Олег Анатолійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника, 

приймальна: +380 (56) 790-10-11 (багатоканальний); dpetcl@ gm ail.com
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;

______ 53810. Дніпропетровська обл.. м. Кривий Ріг, вул Акціонерна. 1. територія 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 ПАТ «СТРА ХО ВА  КОМПАНІЯ 
«ДІМ СТРАХУВАННЯ»__________________________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

Договір №  4111.0000238 від 14.02.2018 р.. строк д і ї - д о  13.02.2019 р.______________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці________ не проводився
(дата проведення аудиту)

_______________________________  Я. Шелудько Олег Анатолійович._____________________________
(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 (п.6 додатку 6 до Порядку); ________________

(найменування виду робіт

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження,

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

Кількість працівників -  54. із них 28 для яких існує підвищений ризик виникнення травм
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТП » має адміністративні та офісні приміщення за адресою:
49107. м. Дніпро, вул. Казакова. З_____________________________________________________ ______

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

mailto:dpetcl@gmail.com
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праці та має підтверджену компетенцію для інспекційної діяльності у сфері охорони праці - Атестат 
про акредитацію Національного агентства з акредитації України №  7А004 дійсний до 12.11.2022 року, 
яким Національне агентство з акредитації України засвідчує компетентність органу з інспектування 
ДП «Придніпровський ЕТЦ » відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17020-2014 (ISO/IEC 17020:2012).

У своїй діяльності працівники ДП «Придніпровський ЕТЦ » керуються чинним законодавством 
про охорону праці та прийнятих відповідно до нього нормативно-правових актів з охорони праці,
наказами і розпорядженнями Держпраці._________________ ___________________________________________

У ДП «Придніпровський ЕТЦ » переглянуті, затверджені і введені в дію наказом №  26 від
10.05.2017 р. - «Положення про службу охорони праці»; «Положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці».__________________________________________________

У ДП «Придніпровський ЕТЦ » затверджені директором 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 розробки і затвердження власником нормативних актів з охорони
праці, що діють на підприємстві».____________________________________________________________________

Директор ТПелудько О лег Анатолійович пройшов у ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» навчання законодавчих актів з охорони праці, перевірку знань пройшов в комісії
Держпраці (протокол №  504-18 від 16.11.2018 рЛ.___________________________________ ________________

Заступник директора -  головний технічний експерт Снегур Т етяна Борисівна пройшла у 
ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» навчання законодавчих актів з охорони
праці, перевірку знань пройшла в комісії Держпраці (протокол №  ОП264-18 від 15.06.2018 рЛ.________

Голова первинної проф спілкової організації Іваш ен ко Л ариса Богданівна, юрисконсульт 
Огородник Т етяна В ікторівна, пройшли у ДП «Придніпровський ЕТЦ » навчання законодавчих актів 
з охорони праці, перевірку знань пройшли в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
(протокол №  9-17 від 01.03.2017 p.).__________________________________________________________________

Працівники підприємства проходять в установленому порядку періодичне навчання з загальних 
питань охорони праці та нормативно-правових актів з охорони праці, згідно з напрямом діяльності і
перевірку знань комісією з перевірки знань з питань охорони праці.___________________________________

Наказом №  88/1 від 05.12.2018 р. начальника ВТД ОКН П ономаренка О.М .. начальника ВТД 
ГПМ Н овицького О.П., які пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» у ДП «Придніпровський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №  22-18 від 24.04.2018 p.), призначено відповідальними за
виконання робіт на висоті понад 1.3 м._______________________________________________________________

Адміністративно -  технічні працівники підприємства, діяльність яких пов'язана з організацією 
безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки, у встановлені терміни проходять навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці за нормативно-правовими актами, додержання яких входить
до їхніх функціональних обов'язків:__________________________________________________________________

- П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) -  
заступник начальника ВТД ОКН Барановський О.В., начальник рентгенлабораторії Іващ енко JI.M ., 
експерти технічні Бондаренко О.В., Гапайца С.О., Гелетиш ак О .Г., Сердюченко Л.В., Хомич Д.О., 
Бабенко Г.А., Л имар A .JL . П ерев’язко К.К., інженери Руденко Д.М., С авчук  P.M., інженер з 
охорони праці С таткевич  П .В. пройшли навчання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при 
виконанні робіт на висоті» у ДП «Придніпровський ETU » та перевірку знань пройшли в комісії ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (протокол №  22-18 від 24.04.2018 рЛ._________________________

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

Наказом № 7-Б від 12.06.2003 р. створена служба охорони праці. Наказом №  35-К від 22.03.2018 р. 
інженером з охорони праці призначений С таткевич П авло Вячеславович, який пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в комісії ГУ Держпраці у Дніпропетровській області 
(протокол № 16-18 від 29.03.2018 рЛ_________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці

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



яавичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. У ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці (накази №  6 від 24.01.2017 р„ № 
20 від 06.04.2017 р.). в тому числі «Інструкція з охорони праці № 10 при виконанні робіт на висоті».

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: товщиноміри 
ультразвукові ТУЗ-2, ТУЗ-5. УТ-507. дефектоскопи ультразвукові УД2-70, УД4-76. УД4-Т. твердоміри
ТКР-45. Все обладнання має чинні свідоцтва про калібрування._______________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття згідно 
Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора №  233 від 01.10.2015 (із змінами 
№  45 від 01.02.18). Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту 
(запобіжні пояси ПП2-04-2У-1.1 зав. № №  001286. 001483: ПЛ зав.№ №  00533, 00535: ПБ-2 зав. №
001484, (акт випробування №  48 від 09.08.2018 р.) захисні каски, окуляри, знаки безпеки)._____________

засобів індивідуального захисту,
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. 
із змінами; Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 1232 від 30.11.2011. із змінами; Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); Структурні підрозділи 
забезпечені необхідною кількістю примірників чинних нормативних документів, що діють на
підприємстві.________________________________________________________________________________________

нормативно-правової та
Рівень оснащеності приладами, автотранспортом, засобами вимірювальної техніки, засобами 

оргтехніки і зв ’язку відповідає заявленим роботам щодо оцінки технічного стану і рівня безпеки
обладнання (об’єктів)._____________________

Фонд нормативних документів та технічної документації є достатнім для виконання заявлених 
робіт. Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, стандарти, будівельні норми та
нормативні акти з охорони праці.____________________________________________________________________

Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об’єктах замовників співробітники 
Підприємства проходять інструктаж та отримують допуски безпосередньо на підприємстві-замовнику.

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

Результати інструктажів з питань охорони праці реєструються у наступних журналах:___________
- Журнали реєстрації вступного інструктажу._____________________________________________________
- Журнали реєстрації періодичного інструктажу._________________________________________________
- Журнали реєстрації інструктажу відрядженого._________________________________________________
- Журнали обліку та зберігання електрозахисних засобів._________________________________________
- Журнали обліку видачі нарядів і розпоряджень._________________________________________________

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

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 медогляд у поліклініці профогляду ТОВ «Медичний центр 
«Медінвест» (заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від
24.07.2018 р.).________________________________ ________________________________________________
______ Для проведення навчання та інструктажів функціонує кабінет з охорони праці, який оснащений
належною оргтехнікою, плакатами та стендами. Нормативно-правова база є актуалізованою та 
постійно оновлюється за допомогою інтернету та друкованих видань._________________________________



Підприємство має в наявності у достатньому обсязі для виконання робіт комплекти спецодягу та 
засоби індивідуального захисту. Працівники постійно забезпечуються також миючими те 
знезаражувальними засобами, бригади у відрядженні -  аптечками з засобами першої медичної 
допомоги. При виконанні робіт працівники ДП «Придніпровський ЕТЦ » користуються запобіжними 
поясами -  ПП2-04-2У-1.1 зав. № №  001286, 001483: ПЛ зав.№ №  00533, 00535: ПБ-2 зав. №  001484. 
Наказом №  7 від 23.01.2012 р. призначені відповідальні по підрозділам за облік, зберігання та справний
стан засобів індивідуального захисту.____________ /________

матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

/ З  20Не. /

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 2 (И ^з. №  /< ? _______.

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}


