
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Товариство з обм еж еною  відповідальністю  “Е К С П Е Р Т  Т Е Х С Е Р В ІС ”
(найменування юридичної особи)

Вул. С ічових С трільців буд. 21, офіс 501, м. К иїв, 04053

(місцезнаходження юридичної особи)

__________________________ 41821367________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер

облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)

К авка О лена Іванівна

(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

Телефон 0505072790

На об'єктах замовника на території України згідно укладених договорів__________
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

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

_____________________________________ відсутній_______________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: висновок 
експертизи № КА-04-01-011.18 від 30.01.2018р. за результатами проведення експертизи 
стану охорони праці та безпеки промислового виробництва.

Я, Кавка Олена Іванівна, 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: експертиза стану охорони праці 
та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи 
та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

Інші відомості:
ТОВ ;‘ЕТС”, згідно вимог статті 13 Закону України “Про охорону праці” та вимог 

міжгалузевих нормативних актів з охорони праці створено відповідні служби і призначені 
посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань безпечного виконання



робіт та охорони праці.
На підприємстві функціонує система управління охороною праці, згідно Положення 

про систему управління охороною праці; призначено відповідального за стан охорони 
праці, пож еж ної безпеки, виробничої санітарії, проведення інструктаж ів з питань 
охорони праці по товариству (наказ №  12 від 26.12.2017р.).

TOB “ЕТС” є незалежною юридичною особою, має власні приміщення, достатню 
кількість та види вимірювальної техніки та випробувального і допоміжного обладнання, 
інші технічні засоби, що забезпечують об’єктивність, достовірність, незалежність 
проведення проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва.

ТОВ “ЕТС” має в своєму штаті не менше ніж по два експерти технічні з промислової 
безпеки по заявленим напрямкам проведення технічних оглядів, випробувань, 
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, які мають відповідні фахові посвідчення та пройшли перевірку 
знань з питань охорони праці.

Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
у встановленому порядку.

Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли інструктажі з 
охорони праці згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05.

На всіх працівників розроблені та затверджені посадові інструкції згідно з вимогами 
НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних 
актів про охорону праці, що діють на підприємстві” .

На всі види робіт, що виконуються, на професії в повній мірі згідно штатного 
розпису підприємством розроблені та затверджені наказом № 3 від 26.12.2017р. інструкції 
з охорони праці, виробничі інструкції згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.15-98 "Положення 
про розробку інструкцій з охорони праці", НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та 
затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві».

Бібліотека ТОВ “ЕТС” містить актуалізовані екземпляри Технічних регламентів, 
Методик проведення експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки за всіма заявленими для продовження 
дозволу напрямками діяльності, нормативно-правові акти з охорони праці, стандарти, 
ДБН, періодичні видання в галузях неруйнівного контролю, підіймальних споруд, 
промислової безпеки, зварювання металів та пластмас, навчальні посібники та наукові 
видання в галузі неруйнівного контролю та виготовлення устатковання підвищеної 
небезпеки, дослідження з їх експлуатації.

Перед виконанням експертного обстеження машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки складається і затверджується в порядку, передбаченому 
“Методикою проведення експертного обстеження” та п. 26. ПКМ № 687 від 26.05.2004р. 
“Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”, програма 
експертного обстеження конкретного типу устатковання підвищеної небезпеки, видається 
наказ про проведення експертного обстеження (в якому визначається керівник групи) та 
наряд-допуск. Запис про видачу наряд-допуску проводиться в журналі обліку виданих 
наряд-допусків.

Експерти технічні та фахівці з неруйнівного методів контролю забезпечені 
відповідними технічними засобами, а також засобами індивідуального захисту для 
безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки і безпечної експлуатації обладнання 
підвищеної небезпеки.

По товариству видані накази про допущення працівників до виконання робіт



підвищеної небезпеки, порядок затвердження і видачі наряд-допусків для проведення 
небезпечних робіт. Затверджений перелік робіт, які проводяться тільки після виписування 
наряд-допуску. Наряд-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки оформляються і 
реєструються відповідальною особою згідно вимог НД.

Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд.
В TOB “ЕТС” для виконання робіт з проведення технічних оглядів, експертного 

обстеження, неруйнівного контролю, електричних вимірювань працюють на постійній 
основі спеціалісти, які пройшли навчання та атестацію у відповідності до вимог НПАОП 
0.00-6.08-07 “Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд 
та/або експертне обстеження устаткування підвищеної небезпеки” в ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держпраці».

Для виконання заявлених робіт працюють на постійній основі спеціалісти по 
неруйнівному контролю, які пройшли фахові навчання та перевірку знань, атестацію та 
сертифікацію по відповідним методам НК у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.27-97 
«Правила атестації фахівців з неруйнівного контролю», мають II рівень та сектори за 
заявленими напрямками діяльності:

Обладнання, вимірювальні прилади, вимірювальна техніка пройшли повірку.
ТОВ “ЕТС” має необхідну нормативно-технічну документацію, інструкції та 

методики, технічні регламенти, приміщення для проведення огляду, випробувань 
(гідравлічні випробування, пневматичні випробування, статичні і динамічні 
випробування), експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки, неруйнівного контролю (візуально-оптичного (VT), 
ультразвукового (UT), капілярного (РТ), магнітопорошкового (МТ)).

Стан навчально-виробничої бази, складання технічної документації (журналів, 
протоколів та інших документів), контроль якості зварних швів зразків, наявність 
спецодягу, індивідуальних засобів захисту, інструкцій на робочому місці відповідає 
вимогам НПАОП 0.00-1.16-96 “Правила атестації зварників”.

ТОВ “ЕТС” має, відповідно до заявлених видів робіт, випробувальне та допоміжне 
обладнання, вимірювальну техніку, стандартні взірці, взірці підприємства, що 
відображено в паспорті випробувальної лабораторії, які систематично проходять 
метрологічну повірку згідно затвердженого та погодженого графіка.

ТОВ “ЕТС” здійснює свою діяльність на основі дозволів Держпраці, свідоцтв про 
атестацію в Державній метрологічній системі, органів з радіаційної безпеки, тощо.

Товариство виконує роботу на основі договорів укладених між ТОВ “ЕТС” та 
суб’єктами господарської діяльності - юридичними і фізичними особами.

Працівники ТОВ “ЕТС” здійснюють свою діяльність керуючись Правилами 
внутрішнього трудового розпорядку, організаційно-розпорядчими документами ТОВ 
“ЕТС”, посадовими інструкціями, Положеннями, методиками, ДСТУ, ГОСТами, Законом 
України “Про охорону праці”, та іншими нормативно-правовими актами.

Результати виконаних робіт оформляються та надаються замовникам у вигляді 
документів (висновки експертизи, технічні звіти, протоколи, акти), які затверджуються

(ініціали та прізвище керівника юридичної особи)

О. І. Кавка

територіальному органі Держпраці


