
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«НАУКОВО-ТЕХШЧНИЙ ЦЕНТР ЕКСПЕРТИЗИ ОБ’ЄКТІВ НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ», 01054, 
м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд.. 13/2. літера Б, ЄДРПОУ: 40490605, директор Телегуз Юрій Володимирович,
тел. (099) 1215014. e-mail: info@ntc-ngk.com_____________________________________________ _______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по 
батькові керівника, 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 
платникаподатків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на об’єктах Замовників Рівненської області
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 згфдно з Додатком 1 до Порядку і 
правил проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання 
за шкоду, яка може бути заподіяна відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 
16.11.2002 № 1788, страхування цивільної відповідальності перед третіми особами не проводиться, у 
зв’язку з тим, що не є об’єктом підвищеної небезпеки.

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

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

Я, Телегуз Юрій Володимирович
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6, д.6):

2. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі, (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) (п.8, д.6);

3, Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти 
(п.16, д.6);

(
4, Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, 
які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п.17, д.6);

(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) без отримання відповідного дозволу,
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16 робочих місць, у тому числі 10 робочих місць, на яких існує підвищений ризик виникнення травм; 2 
приміщення, 2 структурних підрозділи, лабораторія.

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:
Створено службу охорони праці і покладено виконання функцій служби охорони праці на 

інженера з охорони праці Мартиненка М.В., призначено відповідального за проведення вступного 
інструктажу з охорони праці Мартиненка М.В., призначено відповідальним за загальне керівництво 
охороною праці, проведення інструктажів з охорони праці (первинного, повторного, позапланового, 
цільового) директора Телегуза Ю.В. (наказ від 05.07.2018 № 1-ОП); начальника відділу експертизи 
Свержевського В.П. призначено відповідальним за безпечне виконання робіт, дотримання вимог 
охорони праці та пожежної безпеки, за видачу наряд-допусків (наказ від 06.07.2018 № 4-ОП), 
безпечне проведення робіт в газонебезпечних місцях (наказ від 06.07.2018 № 6-ОП).

Призначено відповідальним за проведення попереднього та періодичних медичних оглядів 
працівників підприємства, проведення атестації робочих місць інженера з охорони праці Мартиненка 
М.В. (наказ від 05.07.2018 № і-ОП).

Затверджено і введено в дію інструкції з охорони праці №№ 1-8 (наказ від 06.07.2018 № 9- 
ОП), Положення про систему управління охороною праці, Положення про службу охорони праці, 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, Положення 
про нарядну систему, Положення про порядок видачі наряд-допуску на виконання робіт підвищеної 
небезпеки (наказ від 05.07.2018 № 1-ОП).

Затверджено перелік робіт підвищеної небезпеки, переліки робіт, що виконються за нарядо- 
допуском та розпорядженнями (наказ від 06.07.2018 № 4-ОП).

Працівників допущено до виконання робіт підвищеної небезпеки після проходження 
спеціального навчання та перевірки знань з питань охорони праці у відповідних навчальних центрах.

Заведені журнали: реєстрації вступного інструктажу з охорони праці, реєстрації інструктажів 
з охорони праці на робочому місці, реєстрації інструктажів з пожежної безпеки, обліку та зберігання 
засобів захисту, перевірки та випробування електрообладнання, обліку робіт за нарядами та 
розпорядженнями, протоколів перевірки знань. Підприємство забазпечене законодавчими та іншими 
нормативно-правовими актами з охорони праці, засобами індивідуального та колективного захисту, 
відповідно до чинного законодавства. В наявності експлуатаційна документація. Для здійснення 
якісного виконання заявлених робіт підприємство має необхідну матеріально-технічну базу, яку 
постійно оновлює. Станом на сьогодні підприємство оснащене оргтехнікою, вимірювальними 
приладами, примірниками нормативно-правових актів з охорони праці, типовими інструкціями з 
охорони праці.

Підприємство має дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки від 21.09.2017 № 57.17.30 
(чинний до 21.09.2022).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про 
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального 
захисту, нормативно-правової та ма)(Єріщіьно-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

лз

Декларація 
органі Держпраці

Ю.В. Телегуз 
(ініціали та прізвище)

/  і

уУ^журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
2 0__ 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; 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийнг 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

_____  . ;це відповідному- органу !
ЗА Р ЕЄ СТРО ВАН О  І


