
ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАПІ»
найменування юридичної особи,

49107. місто Дніпро, вулиця Казакова. будинок З,
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ - 23369086. керівник -  Іванко Віктор Леонідович
код згідно з ЄДРП О У , прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника,

+380 (56) 790-10-11 (багатоканальний). +380 (50) 488-08-09: +380 (671 329-08-10
номер телефону, телефаксу

e-mail: dpetcl@gmail.com
адреса електронної пош ти

_____ територія Рівненської області
місце виконання робіт

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДІМ СТРАХУВАННЯ», договір № 4111.0000238 від
14.02.2018 p.. строк дії 13.02.2019 р.

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

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

Я, Іванко Віктор Леонідович
(прізвищ е, ім ’я та  по батькові керівника ю ридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
робіт підвищеної небезпеки, а саме: експертиза стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.______________

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

загальна чисельність працюючих -  95 осіб, в тому числі тих, хто проводить вищезазначену 
експертизу -  12 осіб_________________________________________________________________

кількість робочих місць

ДП «Придніпровський ЕТЦ» має адміністративні та офісні приміщення за адресою: 
49107. м. Дніпро, вул. Казакова. 3.__________________________________________________

кількість будівель, і споруд (приміщень)

Інші відомості:
ДП «Придніпровський ЕТЦ» належить до сфери управління Держпраці, забезпечує 

науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони 
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
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компетентність органу з інспектування ДП «Придніпровський ЕТЦ» відповідно до вимог 
ДСТУISO/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.

Наказом № 7-Б від 12.06.2003 р. створена служба охорони праці. Наказом № 45-К від
30.05.2016 р. інженером з охорони праці призначена Гришкова М.Ю.

У ДП «Придніпровський ЕТЦ» переглянуто, 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» переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з 

охорони праці (накази № 6 від 24.01.2017 р., № 20 від 06.04.2017 р.).
У ДП «Придніпровський ЕТЦ» затверджені 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».

Наказом № 58 від 30.10.2017 р. у ДП «Придніпровський ЕТЦ» затверджено склад 
комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці.

Директор ДП «Придніпровський ЕТЦ» Іванко B.JI. пройшов у ДП «Головний 
навчально -  методичний центр Держпраці» навчання законодавчих актів з охорони праці, 
перевірку знань пройшов в комісії Держпраці (протокол № 332-16 від 08.09.2016 р.).

Заступник директора -  головний технічний експерт Снєгур Т.Б. пройшла у ДП 
«Головний навчально -  методичний центр Держпраці» навчання законодавчих актів з 
охорони праці, перевірку знань пройшла в комісії Держпраці (протокол № ОП398-16 від
28.10.2016 р.).

Голова первинної профспілкової організації Іващенко Л.Б., юрисконсульт Огородник 
Т.В., 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 р.).

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. 

ДП «Придніпровський ЕТЦ» має:
• Дозвіл № 4.ПР.96 Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 

12.01.1996 р., термін дії постійно, на експертизу проектної та конструкторської 
документації; технічної експертизи об'єктів, машин і механізмів, устаткування, нових 
технологій і шкідливих речовин, у тому числі тих, що закуповуються за кордоном; 
діагностиці устаткування; робіт та послуг; реєстрації об'єктів, пов'язаних з виконанням 
робіт з підвищеною небезпекою; реєстрації та технічному огляду транспортних засобів; 
навчанню та перевірці знань працівників; видачі висновків, відгуків, рецензій, 
узгоджень на всіх підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм 
власності та видів діяльності.

• Дозвіл № 13.ПР.98 Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 
02.03.1998 р., термін дії постійно на експертизу проектів локомотивної відкатки у 
виробках вугільних шахт з нахилами більше за 0,005.

• Дозвіл № 047.99.30-24.14.0 Державного комітету України з нагляду за охороною праці 
від 13.12.1999 р., термін дії постійно на розроблення планів локалізації та ліквідації
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аварійних ситуацій і аварій для стаціонарних автозаправних станцій, нафтосховищ та 
аміачно-холодильного устаткування.

• Дозвіл № 451.15.30 Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки 
України від 02.03.2012 р., строк дії дозволу продовжено до 02.03.2022 р., на виконання 
робіт підвищеної небезпеки (за переліком).

• Дозвіл № 0318.15.12 територіального управління Державної служби гірничого нагляду 
та промислової безпеки України у Дніпропетровській області від 28.02.2012 р., строк 
дії дозволу продовжено до 28.02.2022 р., на виконання робіт підвищеної небезпеки (за 
переліком).

• Сертифікат на систему управління якістю, зареєстрований у Реєстрі Системи 
сертифікації УкрСЕПРО 02.03.2016 р. № ІІА 2.008.09622-16, виданий ДП «Науково- 
технічний центр «Станкосерт», яким посвідчується, що система управління якістю 
стосовно надання експертних послуг у сфері охорони праці, контролю технічної 
безпеки устаткування і забезпечення промислової безпеки об’єктів відповідає вимогам 
ДСТУ К О  9001-2009 (К О  9001:2008).

(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)

Структура ДП «Придніпровський ЕТЦ», 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.

Наказом № 74 від 25.06.2016 р. заступника начальника відділу технічно-промислової 
експертизи Сову І.Б. призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприємства.

Наказом № 75 від 28.08.2016 р. експерта технічного Путрова О.В. призначено 
відповідальною особою за систематичне спостереження і збереження будівель та споруд 
підприємства.

Навчання експертів технічних проведено в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці», їх кваліфікація відповідає вимогам до фаху за наступними напрямками 
діяльності:

№
п/
п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Посада Рівень кваліфікації Номер
кваліфі

каційного
посвідчен

ня

Дата
останньої
атестації

1. Снєгур
Тетяна
Борисівна

Заступник 
директора 
-  головний 
технічний 
експерт

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження агропромислового комп
лексу, харчової промисловості та 
переробки сільськогосподарської про
дукції, деревообробної промисловості 
та лісогосподарського виробництва

37-06-4 08.04. 
£015 р.

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання вибухопоже- 
жонебезпечних, хімічних, нафтохіміч
них, нафтогазопереробних виробництв

131-01-16 02.11. 
2016 р.
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№
п/
п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Посада Рівень кваліфікації Номер
кваліфі

каційного
посвідчен

ня

Дата
останньої
атестації

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження основних виробництв для 
харчової, деревообробної, легкої, 
текстильної промисловості (у т.ч. 
машинобудуванні та металообробній 
промисловості)

105-03-8 10.06. 
2015 р.

2. Доброштан
Олександр
Володими
рович

Начальник 
відділу 
технічно- 
промисло- 
вої експер
тизи

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання в металургії та 
коксохімії

140-04-5 12.04. 
2017 р.

експерт технічний з правом 
проведення технічного огляду та/або 
експертного обстеження вантажо
підіймальних кранів, підйомників, 
ліфтів, ескалаторів і стаціонарних та 
пересувних атракціонів

29-05-8 29.04. 
2015 р.

3. Сова Ігор 
Борисович

Заступник 
начальника 
відділу 
технічно- 
промисло- 
вої експер
тизи

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження електроустановок та 
електрообладнання

149-03-21 07.10. 
2015 р.

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження: ліфтів

45-05-12 12.04. 
2017 р.

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження об’єктів зв’язку

105-06-17 03.06. 
2015 р.

4. Науменко
Людмила
Василівна

Експерт
технічний

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

98-99-20 13.12. 
2017 р.

5. Дробот
Тамара
Андріївна

Експерт
технічний

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження електроустановок та 
електрообладнання

44-97-2 07.10. 
2015 р.

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження об’єктів зв’язку

105-06-9 03.06. 
2015 р.

6. Будаєва
Лариса
Максутівна

експерт
технічний

експерт технічний з 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

179-05-4 22.11. 
2017 р.
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№
п/
п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Посада Рівень кваліфікації Номер
кваліфі

каційного
посвідчен

ня

Дата
останньої
атестації

7. Зіненко
Лариса
Володими
рівна

експерт
технічний

експерт технічний з 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

278-06-5 25.11. 
2015 р.

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження: обладнання в металургії 
та коксохімії

140-04-6 28.09. 
2016 р.

експерт технічний з проведення 
експертизи технологічної, конструкт- 
торської, технічної документації та 
експертизи щодо додержання вимог 
законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки під час 
виконання робіт та експлуатації 
обладнання підвищеної небезпеки у 
будівництві

9-04-9 15.06. 
2016 р.

8. Сметана
Валерій
Миколайо
вич

експерт
технічний

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/експертного 
обстеження обладнання вугільної 
промисловості

217-10-12 21.09. 
2016 р.

9. Путров
Олександр
Васильович

експерт
технічний

експерт технічний з проведення 
експертизи технологічної, конструкт- 
торської, технічної документації та 
експертизи щодо додержання вимог 
законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки під час 
виконання робіт та експлуатації 
обладнання підвищеної небезпеки у 
будівництві

8-07-15 15.06. 
2016 р.

10. Чернавських
Віталій
Владиславо
вич

начальник
електро
технічної
лабораторії

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження електроустановок та 
електрообладнання

592-12-10 16.12. 
2015 р.

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження вантажопідіймальних 
кранів, підйомників, ліфтів, 
ескалаторів, атракціонів

286-14-10 24.05. 
2017 р.

11. Шейко
Андрій
Володимиро
вич

начальник 
відділу 
технологіч
них транс
портних 
засобів

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та /або експертного 
обстеження технологічних транспорт
них засобів

39-13-9 27.01. 
2016 р.
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№
п/
п

Прізвище, 
ім’я, по 
батькові

Посада Рівень кваліфікації Номер
кваліфі

каційного
посвідчен

ня

Дата
останньої
атестації

12. Грищук
Сергій
Вікторович

експерт
технічний

експерт технічний з проведення 
технічного огляду та /або експертного 
обстеження технологічних транспорт
них засобів

39-00-1 03.06. 
2015 р.

Офісні приміщення ДП «Придніпровський ЕТЦ» оснащені:
- потрібними 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, сейфи 

і металеві шафи) та стелажів для зберігання приладів;
- протипожежною сигналізацією та централізованою охоронною сигналізацією;
- мережею електроживлення з заземленням, відповідними приладами освітлення;
- сантехнічною мережею.

У ДП «Придніпровський ЕТЦ» автотранспорт, офісне обладнання, прилади та 
пристрої знаходяться у справному стані, придатні для безпечного застосування. Все 
обладнання закріплено для щоденного контролю справності за фахівцями, які його 
застосовують.

Додержання безпечних умов праці забезпечено рівнем кваліфікації фахівців та 
застосуванням тільки придатного обладнання, що має відповідну експлуатаційну 
документацію.

Рівень оснащеності приладами, автотранспортом, електроінструментом, 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
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Підприємства, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли медогляд у поліклініці 
профогляду ТОВ «Медичний центр «Медінвест» (заключний акт за результатами 
періодичного медичного огляду працівників від 30.06.2017 р.).

Підприємство має в наявності у достатньому обсязі для виконання робіт комплекти 
спецодягу та засоби індивідуального захисту. Працівники постійно забезпечуються також 
миючими та знезаражувальними засобами, бригади у відрядженні -  аптечками з засобами 
першої медичної допомоги.

Наказом № 7 від 23.01.2012 р. призначені відповідальні по підрозділам за облік, 
зберігання та справний стан засобів індивідуального захисту.

(наявність,експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально- 
методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 

№

20__р. і
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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