
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця :

Найменування юридичної особи Державне підприємство «Карпатський 

експертно-технічний центр Держпраці».

Місцезнаходження 76007, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, 

вул. Максимовича, 15.

Код згідно з ЄДРПОУ 20538693

Прізвище ім'я, по батькові керівника юридичної особи Александрович Олег 

Любомирович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти Г0342) 56-98-93; 

е1;ск@і.иа

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки м. Івано-Франківськ, 

вул. Максимовича, 15, м. Полтава, вул. Європейська, 225 та об’єкти замовника 

на території Закарпатської області.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 

відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 

можливої шкоди -  договір №15-01.09.18.00004 від 15 лютого 2018 року з ПрАТ 

«СК «Перша», діє до 24:00 год 14.02.2019року.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не

проводився.

Я, Александрович Олег Любомирович, 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:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
2. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання.
3. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
4. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні 
розташування підземних комунікацій чи під водою.
5. Маркшейдерські роботи



6. Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
7пРоботи верхолазні.
8. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії 
струму високої частоти.
9. Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 
суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують 
обладнання підвищеної небезпеки.
На підприємстві працюють 69 осіб, з них 48 виконують роботи на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм. Також підприємство забезпечене 
приміщеннями: власне за адресом м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 15 та 
орендованими у м. Коломия, вул. Пушкіна, 6, м. Калуш, вул. Євшана, 9, офіс 413, 
м. Полтава, вул. Європейська, 225, офіс 204.

Інші відомості:
В 1996 відповідно до наказу Державного комітету з нагляду за охороною 

праці було створено державне підприємство «Карпатський експертно-технічний 
центр» в структурі якого знаходиться відділ навчання з питань охорони праці.

Загальне управління охороною праці здійснює директор підприємства 
Александрович О.Л., який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, електро та пожежної безпеки -  посвідчення 
№406-15-1 від 24.09.2015, видане ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці». Наказом №12Г від 19.09.2016 року призначено відповідального за 
стан охорони праці і протипожежної безпеки на підприємстві -  головного інженера 
Піруга М.Б., який пройшов навчання та перевірку знань законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, електро та пожежної безпеки -  посвідчення №252-17 
від 16.06.2017, видане ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці». 
Наказом 2Г від 22.03.2016 року створено комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці та пожежної безпеки, а також призначено відповідальних за стан 
охорони праці та проведення інструктажів на робочому місці по підрозділах, які 
пройшли навчання та перевірку знань законодавчих актів з питань охорони праці. 
Наказом №19Г від 03.01.2014 року затверджено та введено в дію : Положення про 
службу охорони праці, Положення про систему управління охороною праці, 
Положення про порядок навчання та перевірки знань з питань охорони праці, 
Положення про розробку інструкцій з питань охорони праці, Положення про норму 
видачі працівникам спецодягу та засобів індивідуального захисту, Положення про 
проходження медичних оглядів працівниками, Положення про безпечну та надійну 
експлуатацію будівель та споруд. Заведені журнали : інструктажів з питань 
охорони праці, інструктажів з пожежної безпеки, обліку та зберігання засобів 
захисту, перевірки та випробування електрообладнання, обліку робіт за нарядами 
та розпорядженнями, протоколів перевірки знань. Підприємство забезпечене 
законодавчими та іншими нормативно-правовими актами з питань охорони праці. 
Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального та колективного 
захисту відповідно до законодавства та колективного договору. Підприємством 
отримано дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, які дійсні на 
сьогоднішній день: 1)№258.15.26 дійсний до 21.07.2015 року (роботи в колодязях, 
шурфах, траншеях...), 2)№183.15.26 дійсний до 31.03.2020 року (роботи в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В та роботи верхолазні...), 3)№450.16.26 
дійсний до 28.11.2021 року (маркшейдерські роботи).



Для виконання заявленої роботи підвищеної небезпеки на підприємстві 
наявні експерти технічні з промислової безпеки, які пройшли навчання та склали 
іспити в ДП «ГНМЦ» інші фахівці в кількості 69 осіб.

Приміщення відповідає вимогам санітарних норм та вимогам пожежної 
безпеки.

Для здійснення якісного виконання заявленої роботи підприємство має 
необхідну матеріально-технічну базу, яку постійно оновлює. Станом на сьогодні 
підприємство оснащене оргтехнікою, примірниками нормативно-правових актів з 
охорони праці, типовими інструкціями з охорони праці.

20 //р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання 
у територіальному органі Держпраці 20 /Ур.

О. Л. Александрович 
(ініціали та прізвище)


