
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ДЕРЖАВНІ._____ ПІДПРИЄМСТВО
«ЗАКАРПАТСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАШ» (далі 
ДП "Закарпатський ЕТЦ").

Ю ридична адреса та установчі дані: Закарпатська область, місто Ужіород. 
вулиця Лесі Українки, будинок 13, код ЄДРПОУ 38015.558. д иректо р  Зіпько Михайло 
Михайлович, тел./факс (0312) 61-36-64, email -  zakaretcfrxjukr.net

Місце виконання робіт  підвищеної небезпеки: на території України-. FL/yio 
укладених договорів.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків мож ливої шкоди згідно додатку І 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови Кабінету Міністрів від 16. ОН. 2002 Л;Ь / ~ SVSV 
страхування не проводиться, так як підприємство не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: аудит і 
охорони праці проведено, за результатами якого видано аули г орсь ки й в и с н о в о к  
№40282391-08.1620.18 від 18.04.2018 року.

Я, Зінько Михайло Михайлович цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства ? питань охорони 
праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування  
підвищеної небезпеки: Експертиза стану охорони праці га безпеки промислового 
виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або скснлуаїл і от ь 
обладнання підвищеної небезпеки, (п. 17 Додатку 6 до Порядку).

Інші відомості:

ДП «Закарпатський ЕТЦ» на виконання зобов'язань роботодавця у галузі охорони 
праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки виконано наступне:

1. 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.

2. На підприємстві функціонує служба охорони праці згідно Положення про сл \ж б\ 
охорони праці.

3. Наказом №15-к від 31.10.2016р. покладено виконання обов'язків інженера з 
охороні праці на Калініна В.О.

4. Наказом №76 від 09.10.2015р. затверджено Положення про систему управління 
охорони праці.

5. Наказом №95 від 29.12.2016р. затверджено Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників ДП «Закарпатський 
ЕТЦ».

6. Наказом №96 від 29.12.2016р. створена комісія з перевірки знань працівників і 
питань охорони праці.



7. Голова іа члени комісії пройшли навчання і перевірку знань Закону України «Про 
охорону праці» та державних нормативно - правових актів до нього.

X. Розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з питань охорони праці з 
безпечного виконання робіт.

9. Працівники, які виконують роботи підвищеної небезпеки пройшли навчання як 
експерти т е х і м ч н і  та навчання і перевірку знань з питань охорони праці, а саме:

№ ПІЬ
11 11

Посада № та дата видачі 
посвідчення

1. ІЗІнько 
Михайло 
Михайлович

Директор № 18/124 від 16.03.2018, 
видане ДП
«Закарпатський ЕТЦ»

2. Саварін 
Михайло 
Михайлович

Заступник директора № 332-16-10 від 
08.09.2016, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

.V іПстьовка
Сергій
Іванович
І!

Головний інженер № 332-16-8 від 
08.09.2016, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

4. С'абов
Михайло
„Андрійович

і

і

Ккснерт технічний з проведення 
техогляду та/або експертного 
обстеження вантажопідіймальних кранів, 
підйомників, ліфтів, ескалаторів, 
канатних доріг і стаціонарних та 
пересувних атракціонів

№ 15-97-14 
від 10.06.2015, видане 
ДП «Головний 
навчально-методичний 
центр Держпраці»

5. 1 вардіонов 
' Анатолій 

Борисович

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

№ 34-96-8 від 
30.09.2015, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

(). І Р І Ш К О
.Маріанна
Михайлівна

! •

і  !

Експерт технічний з проведення 
експертизи технологічної, 
конструкторської, технічної, 
доку ментації та експертизи щодо 
додержання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт та 
експлуатації обладнання підвищеної 
небезпеки у будівництві

№ 31/2-12-1 від 
15.06.2016, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

Експерт технічний з проведення 
експертного обстеження (аудиту) систем 
управління охороною праці, здійснення 
експертної оцінки с тану охорони праці 
та безпеки промислового виробництва

№ 321-17-4 від 
22.08.2017, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

7. !Ьуяр Оксана 
Йосипівна

Експерт технічний з промислової 
безпеки з правом проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження

460-13-2 від 
21.09.2016, видане ДП 
«Головний навчально-



з

обладнання гірничорудної та нерудної 
промисловості.

методичний центр 1 
Держпраці»

8. Голубка Олег 
Петрович

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

№ 270-13 щ  
13.04.2016. видане Дії 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпрані»

Експерт-технічний з промислової 
безпеки з правом проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження 
технологічних транспортних засобів

№ 172-14-2 від 
26.04.2017. видане ДІЇ 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

9. Бурма Віктор 
Г ригорович

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

№ 34-96-4 від 
13.12.2017. видане Дії 
«Головний н а в ч ал ь 11 о - 
меч одичний неп і р 
Держпраці»

10. Мельник
Володимир
Володимиров
ич

Експерт технічний з промислової 
безпеки з правом 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.

№ 541-14-3 від 
22.11.2017. видане Дії 
«1 о л о в н и й  н а в ч а л ь н о -  
м е т о д и ч н и й  І ІЄН 1 Р 
Держпраці»

Експерт технічний з проведення 
експертного обстеження (аудиту) систем 
управління охороною праці, здійснення 
експертної оцінки стану охорони праці 
та безпеки промислового виробництва

№32 М  7-3 від 
22.08.2017. видане ДІЇ 
«Головний навчально- : 
методичний центр 
Держпраці»

Експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження вантажопідіймальних кранів, 
підйомників, ліфтів, ескалаторів, 
канатних доріг і стаціонарних та 
пересувних атракціонів

№ 537-1 5-1 від 
13.1 1.2015. видане Дії 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

. - _ ... -. 0

11. Говнак Ольга 
Михайлівна

Експерт технічний з промислової 
безпеки з правом проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження 
обладнання вибухопожежонебезпечних, 
хімічних, нафто-хімічних, нафто- 
газопереробних виробництв.

№215-15-2 від ;
22.05.2015. видане Д І 1
«Головний навчально-
методичний центр

1 і
Держпраці»

І

12. Шевера
Михайло
Михайлович

Експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання 
агропромислового комплексу, харчової

№ 187-09-1 | від 
18.04.2018. видане Дії 
«І оловний навчально- 
методичний центр )



4

промисловості та переробки с\г 
п родукції. деревообробної 
промисловості та лісогосподарського 
виробництва.

Держпраці»

П. Р і ніс Юрій 
■Олександром
114

Експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання 
аг ропромислового комплексу, харчової 
промисловості та переробки с\г 
продукції, деревообробної 
промисловості та лісогосподарського 
виробництва.

№ 187-09-9 від 
18.04.2018, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

! 14. ’Дацько Орест 
Михайлович

Експерт технічний з проведення 
технічного огляду та/або експертного 
обстеження вантажопідіймальних кранів, 
підйомників, ліфтів, ескалаторів, 
канатних доріг, атракціонів.

№ 216-08-14 від 
26.07.2017, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

15. Ьровдій 
Омелян 
Михайлович

Експерт-технічний з промислової 
безпеки з правом проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження 
технологічних транспортних засобів.

№ 43-18-2 від 
14.02.2018, видане ДП 
«Головний навчально- 
методичний центр 
Держпраці»

10. Працівники підприємства пройшли періодичний медогляд та не мають 
протипоказань до виконуваних робіт.

11. Підприємство забезпечене законодавчими, нормативно -  правовими актами з 
охорони праці, організаційно-методичними, нормативно-технічними документами 
для виконання заявлених робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

12. На підприємстві наявні:
• ж\ рнал рсєс і рації вступного інструктажу;
• журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
• журнал реєстрації інструкцій з охорони праці;
• ж> рнал обліку видачі інструкцій з охорони праці;
• жчрнал обліку робіт за нарядами;
• перелік робі і. що виконуються за наряд-допусками;
• перелік інструкцій з охорони праці5, що діють на підприємстві;
• перелік робіт підвищеної небезпеки, для виконання яких потрібно спеціальне 

навчання і перевірка знань з питань охорони праці;
. • ж\рпал проведення спеціального навчання з питань охорони праці.

В журналах відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки є відповідні записи.
13. Наказами по ДП "Закарпатський ЕТЦ" призначено відповідального за охорону 

праці та техніку безпеки, відповідального за нормативне забезпечення, 
відповідального за метрологічний контроль, визначено роботи з підвищеною 
небезпекою, а також організацію робіт по техніці безпеки і охорони праці.

-14. На кожного фахівця розроблена посадова інструкція. Персонал кваліфікований та 
пройшов перевірку знань з питань охорони праці. Підвищення технічної 
кваліфікації персоналу, що виконує роботи підвищеної небезпеки на об'єктах 
коїлонагляду і вантажопідіймальних спорудах, проводиться згідно затвердженої
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програми та графіку. Відповідальним за організацію навчання та атестацію 
персоналу у встановлені терміни є директор ДП "Закарпатський ЕТІД".

15. ДП "Закарпатський ЕТЦ" укомплектовано випробувальним обладнанням (ВО) та 
засобами вимірювальної техніки (ЗВТ), що забезпечують визначення необхідних 
показників технічного стану обладнання із зазначеною точністю. ВО та З В 1 
утримуються в умовах, що забезпечують їх зберігання та захист від пошкоджень. 
Всі ЗВТ пройшли метрологічну повірку. Графік повірки погоджений з /ЦІ 
«Закарпаттястандартметрологія». Повна інформація щодо стану наявних засобів 
вимірювальної техніки наведена в «Паспорті ВЦ». Процедури облік), атестації, 
повірки, технічного обслуговування, ремонту та зберігання ВО і ЗВТ наведені в 
«Настанові з якості». На матеріали, що застосовуються для проведення 
випробувань, є відповідні сертифікати.

16. Приміщення, в яких проводиться експертиза стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, за виробничими плотами. їх 
станом, кліматичними умовами, постачанням електроенергії, води, іепла. 
відповідають вимогам безпеки праці та охорони навколишнього середовища. 
Персонал ДП "Закарпатський ЕТЦ" для виконання обстежень та випробувань 
забезпечений необхідним засобами індивідуального захист)', спсподяїом та 
спецвзуттям.

17. Відповідальні інженерно-технічні працівники і фахівці підприємства ’.абешечені 
виробничими інструкціями з охорони праці при проведенні кожної о вид) 
випробувань. Щоквартально проводяться інструктажі з безпечних методів роботи, 
про що ставиться відповідний запис у журнал інструктажу,

18. ДП «Закарпатський ЕТЦ» отримав Дозвіл № 117.ГІР.97. виданий Державним 
Комітетом України по нагляду за охороною праці 18.08.1997р на виконання 
наступних робіт: експертизи 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: діагностики 
устаткування, проведення технічних оглядів, іспитів, випробувань: сертифікації 
виробів, приладів, устаткування, робіт та послуг: реєстрації об'єктів, пов'язаних з 
виконанням робіт з підвищеною небезпекою; реєстрації та технічного огляд) 
транспортних засобів; навчанню та перевірки знань працівників: видачі висновків, 
відгуків, рецензій, узгоджень на всіх підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності та видів діяльності,

19. Дозвіл № 22.ПР.97, виданий Державним Комітетом України по нагляд) за
охороною праці 18.03.1998р на виконання наступних робіт: обстеження і оцінки 
технічного стану обладнання шахтних підйомних установок, клітей, копрів, строк 
служби яких минув; підвісних, причіпних та парашутних пристроїв, підйомних 
посудин; інструментальної перевірки підйомних канатів для визначення в т р а т  
перерізу по всій довжині; монтажу та ремонту систем газопостачання з тиском до 
1,2 МПа; котлів та посудин, що працюють під тиском; вантажопідіймальних 
механізмів, кранів та ліфтів; еколого-теплотехнічне випробування котлоагрегатів.

20. Дозвіл № №445.15.30, виданий Державною службою гірничого паіляд\ та
промислової безпеки України (переоформлений № 600.14.30 від 02,06.2014 р .) на 
виконання технічного огляду, випробування (неруйнівний контроль: візуально- 
оптичний, ультразвуковий), експертного обстеження, технічного діагносі) ваіпія 
технологічних транспортних засобів.

21. Дозвіл № 444.15.30, (переоформлений № 939.12.30 від 28.05.2012 р.). виданий
Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки України іа
продовжений Державною службою України з питань прані до 28 травня 2022 р на 
виконання робіт підвищеної небезпеки:



випрооування:
нсруйнівний контроль: візуально-оптичний, ультразвуковий, капілярний,
магнітопорошковий методи;
руйнівний конт роль: вимірювання твердості;
технічний огляд:
експертне обстеження, технічне діагностування машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:

о технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем
газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів 
господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче 
обладнання потужністю понад 100 кВт; 

о ус га ї кування для видобутку та транспортування корисних копалин 
відкритим способом;
технологічне устатковання хімічної, біохімічної, нафтохімічної, 
нафтогазопереробної, олійно-жирової, ефіроолійної, деревообробної 
промисловості, хлор- та аміаковикористовуючих виробництв 
(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо); 
технологічне устатковання для целюлозно-паперового виробництва, 
переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів; 
парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,01 МВт; 
посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа; 
ірубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа 
і температурою води вище 110° С, які підлягають реєстрації в 
і ериторіальних органах Держгірпромнагляду;
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, траволатори, 
канатні дороги, підйомники, зокрема будівельні, та фунікулери; 
атракціони підвищеної небезпеки стаціонарні, пересувні та мобільні. 

/III «Закарпатський 1ГГЦ» виконує функції уповноваженої організації -  веде облік 
даних про технічний стан обладнання, устаткевання. машин, механізмів підвищеної 
небезпеки га заносить інформацію в базу даних Держпраці, та здійснює науково-
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
іериюріальному органі Держпраці p.
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