рПГїТОЩ.КА ШСЬКА РАДА
ц-нтр .іам>ністративмих послуг
“ Прозорий офіс”
адміністратор

Кгбсла Іниа Сергіївн*
ї

Я ' 0 5 . > 4 4 'Ш

і

еу-

Ш

Додаток 8
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станови Кабінету Міністрів України
в#П^ґбЬтого 2018 р. № 48)

/е ф
/ Р ..О - / , Л бґ^

ДЕКЛАРА
відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

о ? г~

Відомості про роботодавця ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ
І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ‘ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
(для юридичної осо&и: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДР1ЮУ,

ДЕРЖПРАЦІ», місцезнаходження: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної' пошти;

Мудрого, 68 (раніш - вул. Ленінградська, 68), 49038, код ЄДРПОУ - 13417687
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий.

керівник - виконуючий обов‘язки директора Яшин Денис Олексійович, тел. 096-694 6666,
місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу,

тел. 095-641-7777, адреса електронної пошти - оМсе@,сз048.ога.иа. місце виконання робіт
адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної-небезпеки та/або експлуатації (застосування)

підвищеної небезпеки - м. Вінниця та Вінницька область
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, сірок 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:
19.08.2016 р.
(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:
Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
(найменування виду робітпідвищеної неОезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка

суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують
(за наявності) номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються)

обладнання підвищеної небезпеки (п. 17 Додатку 6 до Порядку)
оез отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення

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

Інші відомості:
Дії «Центр сертифікації» створено як державне комерційне підприємство (100% державної
(прізвище, ім'я та по Оатькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

власності), знаходиться у сфері управління Державної служби України з питань праці
наявністю с-лужои охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу'зпитань охорони праці, експлуатаційної документації,

(ДЕРЖПРАЦІ), відповідно до Статуту та наказу Держпраці від 29.11.2017 р. №520-к «Про
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової таматеріальио-техіичної базинавчально-методичиого забезпечення)

дад^й^И конання обов‘язків директора», функції роботодавця, щодо створення умов праці
Д,
____
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відповідно до умов праці та забезпечення додержання вимог законодавства, покладені на вико
нуючого обов‘язки директора ЯШИНА Дениса Олексійовича (директора технічного підпри
ємства) з 01 грудня 2017 р., до призначення в установленому порядку, відповідно до чинного
законодавства директора ДП «Центр сертифікації».
Лебеденко Олена Семенівна призначена (за сумісництвом) виконувати функції служби
охорони праці наказом № 73-ЦС від 30.12.2015 р. «Про призначення відповідальної особи за
виконанням функцій служби охорони праці».
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами,
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці:
•
Положення про службу охорони праці, затверджене директором ДП «Центр сертифікації»
04.04.2016 р.
•
Наказ № 65-ЦС від 24.11.2015 р. про затвердження переліку робіт з підвищеною небезпе
кою, із шкідливими і небезпечними умовами праці на підприємстві.
• Наказ № 24-ЦС від 28.04.2016 р. про призначення комісії з перевірки знань з питань охо
рони праці та пожежної безпеки.
• Наказ №25-ЦС від 28.04.2016 р. про затвердження на підприємстві складу кваліфікаційної
комісії з перевірки знань з питань електробезпеки.
• Наказ № 26/1-ЦС від 05.04.2016 р. про здійснення організації газонебезпечних робіт та
допуск посадових осіб та спеціалістів ДП «Центр сертифікації» до виконання газонебезпечних
робіт.
• Наказ № 27/1-ЦС від 23.05.2016 р. про здійснення організації робіт на висоті та допуск по
садових осіб та спеціалістів ДП «Центр сертифікації» до виконання робіт на висоті.
• Наказ № 28/1-ЦС від 26.05.2016 р. про призначення відповідальних осіб за загальний стан
електрогосподарства.
• Наказ № 41-ЦС від 16.07.2015 р. про призначення відповідальної особи за радіаційну без
пеку та радіаційний контроль.
• Наказ № 45-ЦС від 16.07.2015 р. про покладення відповідальності за якість робіт стосовно
норм радіаційної безпеки.
• Накази в кількості 5-ти найменувань щодо організації безпечної роботи з джерелами іоні
зуючого випромінювання та розподіл обов’язків під час виконання робіт з їх використанням.
• Наказ № 25-ЦС від 11.05.11 р. про призначення відповідальної особи за виконання функ
цій відповідального за безпечну експлуатацію та безпеку дорожнього руху.
• Наказ № 4-ЦС від 04.01.2018 р. про порядок проведення медичних оглядів працівників пе
вних категорій.
• Наказ № 25/1-ЦС від 28.04.2016 р. про призначення відповідальних по підрозділах за об
лік, зберігання та справний стан засобів індивідуального захисту.
• Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань працівників з питань
охорони праці, затверджене директором ДП «Центр сертифікації» 04.04.2016 р.;
• Програма вступного інструктажу, затверджена директором ДП «Центр сертифікації»
04.04.2016 р.;
• Програма проведення первинного інструктажу на робочому місці, затверджена директо
ром ДІЇ «Центр сертифікації» 04.04.2016 р.;
• Наказ № 27-ЦС від 07.07.2014 р. Про затвердження інструкції з охорони праці (33 на
йменування);
• Журнали реєстрації інструктажів з перевірки знань з питань охорони праці.
• Протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці у працівників підп
риємства.
• Посвідчення перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Проведення періодичного медичного огляду працівників
Договір № 8 від 30.01.2018 р. на забезпечення медичними послугами, проходження ме
дичного огляду працівників ДГІ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ» з Комунальним закладом «Дніпро-

з
петровська центральна районна лікарня» Дніпропетровської обласної ради»» (52005, Дніпропе
тровська обл., Дніпровський район, селище міського типу Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, будинок 72, ЄДРПОУ 03296202).
Картки працівників, які підлягають попередньому (періодичному) медичному огляду
(остання дата заповнення карток - 09.02.2018 р.).
Загальні відомості про підприємство.
ДП «Центр сертифікації» є експертною, спеціалізованою та уповноваженою організацією,
має адміністративні та офісні приміщення за адресом: 49038, м. Дніпро, вул. Князя Ярослава
Мудрого, 68, корпус 9, офіс 423.
Умови приміщень відповідають вимогам чинної нормативної документації. Умови досту
пу у приміщення працівників, а також умови доступу осіб, що не віднесені до працівників, кон
тролюються.
Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією а також
питання поліпшення умов праці, охорони праці, життя і здоров’я, гарантій обов’язкового меди
чного страхування працівників, розвитку соціальної сфери підприємства, соціально-трудових
пільг, гарантії і компенсацій відповідно до чинного законодавства України регулюються Колек
тивним договором, який укладено та зареєстровано
Відповідно до мети створення Підприємства, його загальна діяльність спрямована на здій
снення науково-технічної підтримки державного нагляду за охороною праці і промисловою
безпекою. Роботи підвищеної небезпеки є складовими частинами цієї діяльності.
ДП «Центр сертифікації» орендує офісні та виробничі приміщення у Товариства з додат
ковою відповідальністю «КОНЦЕРН ВЕСНА», згідно договору оренди нежитлових приміщень
№ 25 від 10.01.2014р. загальною площею 286 м2 за адресом: Дніпропетровська обл., місто Дніп
ро, вул. Князя Ярослава Мудрого, будинок 68, корпус
9, а саме:
'у
• приміщення № 409 площею - 30,0 м ;
• приміщення № 410 площею -9 3 ,0 м 2;
• приміщення (лабораторія) № 411 площею - 14,0 м2;
• приміщення № 412 площею - 28,6 м2;
• приміщення № 423 площею - 90,0 м2;
• коридор площею - 11,1 м2;
• сходи площею - 18,2 м2; санвузол - 1,8 м2.
Офісні приміщення оснащені:
• необхідними засобами зв’язку: телефони, інтернет, факс-апарати;
• персональними комп’ютерами, принтерами та комп’ютерними мережами;
• відповідною кількістю офісної меблі (робочі столи, комп’ютерні столи, шафи, сей
фи і металеві шафи) та стелажів для зберігання приладів:
• протипожежною сигналізацією та централізованою охоронною сигналізацією;
• мережею електроживлення з заземленням, відповідними приладами освітлення;
• сантехнічною мережею (загальні у будинку).
Система управління якістю робіт
Система управління якістю підприємства (СУЯ) та відповідний комплект документації
розроблено, впроваджено та сертифікована.
«Сертифікат на систему управління якістю щодо відповідності з вимогами стандарту
180 9001:2008; ДСТУ 180 9001:2009» від 29 жовтня 2015 р. № \]А 2.008.09336-15 з терміном дії
до 28 жовтня 2020 р., виданий Органом з сертифікації систем управління державного підпри
ємства «Науково-технічний центр «СТАНКОСЕРТ» (ДП «Н'ГЦ «СТАНКОСЕПТ», м. Одеса,
пров. Онілової, 16, № ПАМ().008).
Персонал
Загальна кількість працівників - 34 особи (в т.ч. жінок - 11 осіб),
у тому числі працюють на роботах зі шкідливими умовами праці - 3 особи.
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Перелік атестованих експертів технічних з промислової безпеки.
№ ПІБ

Спеціальність

№ посв., Да
та ост. екз.

1.

Корнелюк Олена проведення технічного огляду та/або експертного обсте- 143-05-13
Анатоліївна
ження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, 27.09.2017
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв

2.

Яшин Денис
Олексійович

проведення експертного обстеження (аудиту) систем
362-17-2
управління охороною праці, здійснення експертної оцін- 22.09.2017
ки стану охорони праці та безпеки промислового вироб
ництва.

3.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

35-16-10
29.01.2016

4.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа

302-06-6
23.12.2015

5.

Шевцов Анатолій проведення технічного огляду та/або експертного обстеМиколайович
ження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа

208-05-12
22.11.2017

6.

Тодоров Артур
Борисович

проведення технічного огляду та/або експертного обсте- 143-05-24
ження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, 27.09.2017
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв

7.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа

229-08-2
22.11.2017

8.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

228-08-7
22.11.2017

Малюх Галина
Анатоліївна

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

385-11-5
22.11.2017

10. Яковлев
Володимир
Олександрович

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних транспортних засобів

511-14-3
22.11.2017

11. Краснов Роман
Львович

проведення технічного огляду та/або експертного обсте- 190-06-5
ження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, 13.10.2015
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв

9.

12. Лебеденко Олена проведення технічного огляду та/або експертного обстеСеменівна
ження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

35-16-6
29.01.2016

13. Чорноморець
Микола
Іванович

проведення технічного огляду та/або експертного обсте- 26-04-35
ження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ескала- 23.03.2016
торів

14.

проведення технічного огляду та/або експертного обсте-

21-04-29

5

ження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)

27.04.2016

15.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа

26-04-35
14.12.2016

16.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

26-04-35
14.12.2016

17. Полонський
Артем
Володимирович

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання

276-07-11
19.10.2016

18. Єлагін
Павло
Павлович

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)

401-16-4
26.10.2016

19.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників

80-14-3
22.02.2017

20. Чубенко
Володимир
Олексійович

проведення технічного огляду та/або експертного обсте- 149-04-18
ження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, 02.11.2016
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв

21.

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)

147-01-19
16.11.2016

22. Свержевський
Віктор
Петрович

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

189-04-16
14.12.2016

23. Яковлев
Володимир
Олександрович

проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)

24-17-12
25.01.2017

24. Малий
Олександр
Вікторович

проведення експертизи технологічної, конструкторської, 11-02-10
технічної документації та експертизи щодо додержання 22.08.2017
вимог законодавства з питань охорони праці та промис
лової безпеки під час виконання робіт та експлуатації об
ладнання підвищеної небезпеки у будівництві
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Реєстраційні та дозвільні документи
•
ВІДОМОСТІ З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗА
ЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ) про «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І
КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ
ДЕРЖПРАЦІ» (ідентифікаційний код 13417687), дата надання відомостей 07.12.2017 р.
•
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, станом на 07.02.2017, про «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР
СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО
КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ» (ідентифікаційний код 13417687).
•
Витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 1504654500503 від
03.07.2015 р„ видано юридичній особі з ЄДРПОУ 13417687 - ДІЇ «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ».
•
Статут ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ І КОНТРОЛЮ
ЯКОСТІ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ДЕРЖПРАЦІ, за
тверджений Головою ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ, наказ № 58 від
15.06.2015 р.
•
Державну реєстрацію змін до установчих документів (нової редакції Статуту) проведено
Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області, 22.06.15 р..
Номер запису - 12241050027024363.
•
Дозвіл (випробувальна лабораторія) № 479.15.30 Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України з 13.08.2012 р. до 13.08.2017 р. та продовжений Держпраці до
13 серпня 2022 р. на виконання випробування, експертного обстеження, технічного діагносту
вання, технічного огляду (первинного перед введенням в експлуатацію устаткування в експлу
атацію; чергового; позачергового, в т.ч. у разі закінчення граничного строку експлуатації, ви
никнення аварії або пошкодження).
•
Дозвіл з 23 листопада 2016 р по 22 листопада 2021 р. Головного управління Держпраці
у Дніпропетровській області № 1515.16.12 на виконання робіт підвищеної небезпеки.
•
Наказ Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого на
гляду від 18.09.2006 р. № 152 «Про призначення уповноважених організацій» - на виконання
вимог постанови КМУ від 26 травня 2004 р. № 687: п. 1.15. Державне підприємство «Центр
сертифікації і контролю якості будівництва об'єктів нафтогазового комплексу».
Види діяльності відповідно до державної реєстрації юридичної особи
Код КВЕД 84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності;
Код КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного
консультування в цих сферах;
Код КВЕД 71.20 Технічні випробування та дослідження (основний);
Код КВЕД 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Нормативно правові документи, технічна документація та офісна техніка
Бібліотечний фонд. Фонд законодавчих та нормативних актів, нормативних документів,
в тому числі нормативно-правових актів з охорони праці, стандартів (ГОСТ, ДСТУ, СОУ, СТП
тощо), будівельних норм і правил (СНиП, ДБН, ВСН, ВБН тощо) та технічної документації Пі
дприємства 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 надання ліцензій та інформаційне обслуговування з ТОВ «Науково - виробниче
об'єднання «Норматив», згідно якого ДП «Центр сертифікації» отримав невиключну ліцензію
на використання програмного забезпечення та нормативної електронної бази даних «Профе
сійної нормативно - правової бібліотеки «Норматив РКО»» та абонентське обслуговування по
забезпеченню нормативною та довідковою документацією.
Примірники зберігаються в спеціально пристосованих шафах, які зачиняються, доступ до
яких обмежений. Для роботи працівників примірники видань видаються з реєстрацією в журна
лі обігу або видаються дублікати і копії.
Фонд поповнюється, зберігається та актуалізується.
Офісні приміщення облаштовані необхідній меблюю (стільці, комп’ютерними столами ,
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шафами), 20-ю одиницями комп’ютерів, 7-ю принтерами, 5-ю сканерами, телефонними / факсовими апаратами, внутрішньою та зовнішною електронними мережами зв‘язку.
Для виїзду на об‘єкти експертизи є три легкових службових автомобіля та 5-ь ноутбуків.
Структура підприємства
Штатний розпис на 2018 рік і структура підприємства затверджені наказом № 63 - ЦС
від 22.12.2017 р. та погоджені Головою Держпраці відповідно до Статуту державного підпри
ємства
До структурних одиниць відносяться:
01 Управління - 6 одиниць, в г.ч. загальновиробничий персонал - 2,5*працівників;
02 Відділ експертних досліджень - 2 одиниць;
03 Відділ діагностики - 5,5*одиниць;
04 Відділ сертифікації та оцінки відповідності - 3 одиниці;
05 Випробувальна лабораторія - 6 одиниць;
06 Тендерно-договірний відділ - 3 одиниці;
07 Відділ ідентифікації, декларування та аудиту - 3 одиниці;
08 Відділ паспортизації - 3 одиниці;
09 Електротехнічна лабораторія - 2 одиниці.
Примітка: * - чисельність персоналу, в т.ч. за сумісництвом.
До функціональних підрозділів відносяться робочі групи (бригади) для вирішення окре
мих функцій, виконання робіт, надання послуг (в тому числі у відрядженнях).
Структура підприємства представлена на рисунку:
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Стан охорони праці та безпеки промислового виробництва ДП «Центр сертифікації»
При прийомі працівників на роботу у ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ" проводиться під роз
писку 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 ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ", підпорядкованість і розподіл відповідальності
посадових осіб, що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах (наказах, по
рядках, 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
захисту працівників, впровадження комплексних заходів для досягнення встановлених норма
тивів та підвищення існуючого рівня охорони праці.
В ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ" розроблені, затверджені та введені в дію наказом
№ 17-ЦС від 04.04.2016 р.:
- «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 первинного інструктажу на робочому місці».
Наказом № 27-ЦС від 07.07.2014 р. розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з
охорони праці у кількості 33 одиниці. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допуска
ють різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Згідно «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці» в ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ" 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 виконання газонебезпечних робіт;
- Журнал випробування засобів індивідуального захисту, що використовуються під час
проведення робіт на висоті;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
Наказом № 73-ЦС від 30.12.2015 р. відповідальним за виконання функцій служби охорони
праці призначений провідний інженер Лебеденко Олена Семенівна.
Наказом № 26/1-ЦС від 05.04.2016 р. здійснено організацію газонебезпечних робіт та допуск
посадових осіб та спеціалістів ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ" до виконання газонебезпечних
робіт.
Наказом № 27/1-ЦС від 23.05.2016 р. здійснено організацію робіт на висоті та допуск посадо
вих осіб та спеціалістів ДП "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ" до виконання робіт на висоті.
Наказом № 28/1-ЦС від 26.05.2016 р. призначені відповідальні особи за загальний стан елект
рогосподарства.
Наказом № 41-ЦС від 16.07.2015 р. призначено відповідальну особу за радіаційну безпеку та
радіаційний контроль заступника начальника лабораторії Шумова В.Д..
Наказом № 45-ЦС від 16.07.2015 р. відповідальність за якість робіт стосовно норм радіаційної
безпеки покладена на інженера-дефектоскопіста випробувальної лабораторії Ручку В.І..
Наказом № 65-ЦС від 24.11.2015 р. затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, із
шкідливими і небезпечними умовами праці на підприємстві.
Наказом №25/1-ЦС від 28.04.2016 р. призначені відповідальні по підрозділам за облік, збері
гання та справний стан засобів індивідуального захисту.
Наказом №24-ЦС від 28.04.2016 р. на підприємстві затверджений склад комісії з перевірки
знань з питань охорони праці та пожежної безпеки:
Наказом №25-ЦС від 28.04.2016 р. на підприємстві затверджений склад комісії з перевірки
знань з питань електробезпеки.
Відповідальним за формування, актуалізацію, облік, і зберігання фонду нормативних до
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кументів наказом № 16-ЦС від 07.04.2003 р. призначено Лебеденко О.С. Підприємство має в
достатньому обсязі законодавчі та нормативні акти з охорони праці.
Експерти технічні з промислової безпеки пройшли навчання в ДП «Головний навчальнометодичний центр Держпраці України» і перевірку знань в комісії Держпраці України, 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, устатковання
підвищеної небезпеки: в АЦНК ТОВ «Харківський професійний коледж», в АЦНК при ІЕЗ ім.
Є.О. Патона НАН України та в інших в навчальних центрах органу із сертифікації персоналу.
Матеріально -технічна база Державного підприємства «Центр сертифікації і контролю
якості будівництва об‘єктів нафтогазового комплексу Держпраці», кваліфікація керівників та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарчі іайня у те|шїррь^іьному
органі Держпраці <
&/&»

Примітки:

2018 р. №

' /

Дгг ,
■ЦВ! :-

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 не
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.

