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ДЕКЛАРАЦІЯ

?^ ^^І^^І^відності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Повна
назва
підприємства:
ДЕРЖАВНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«СУМСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Юридична адреса: 40009, м.Суми, вул.Косівщинська, буд.18
Код ЄДРПОУ: 30175035__________________________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Керівник: директор Ільченко Микола Степанович
_____Тел/факс: (0542) 61-14-51_________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,

____ E-mail: etc@etc.sumy.ua__________________________________________
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 платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____ Місце виконання робіт: на території м.Дніпро та Дніпропетровської
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:
ПрАТ
«СК
«Провідна»,
страховий
поліс
№15/1512787/1902/18 від 05.03.2018р. з терміном дії з 06.03.2018р. по
05.03.2019р..__________________________________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
аудит не проводився з приводу відсутності порядку проведення та відсутності
атестованих аудиторів._________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Ільченко Микола Степанович, цією декларацією підтверджую_______
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

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_________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або

промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (пункт 17
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Додатку 6)___________________________________________________________
Кількість робочих місць: на підприємстві працює 38 працівників, з них_______
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
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14 експертів технічних з промислової безпеки.
Робочі місця з підвищеним ризиком виникнення травм відсутні.
Підприємство у власності має: адміністративне приміщення (службові
кабінети, навчальні класи, методичний кабінет, комп’ютерний клас та
приміщення випробувальної лабораторії) та гараж._________________________
(приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:
заступник директора Назаренко В’ячеслав Іванович - відповідальний за_______
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та

дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки (посвідчення №332-16-7 від 08.09.2016р., видане ДП ГНМЦ).
Наказом від 02.01.2013р. № 2-К призначено виконуючого функції служби
охорони праці - заступника директора Назаренка В’ячеслава Івановича.
Наказом від 29.12.2017р. № 77-К призначено відповідального за справний
стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства - начальника
випробувальної лабораторії Печенюка С.А._______________________________
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,

Інформація про інструкції з охорони праці: на підприємстві розроблено
та затверджено Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань
працівників ДП «Сумський ЕТЦ» з питань охорони праці від 11.11.2015р. №88.
Створена наказом від 23.10.2015р. №79 та діє комісія з перевірки знань з питань
охорони праці. Посадові особи підприємства проходять попереднє та
періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці у Головному
навчально-методичному центрі (м.Київ) та інших профільних навчальних
закладах України. З працівниками підприємства проводяться інструктажі з
питань охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий,
цільовий), інформація про проведення інструктажів заноситься до відповідних
журналів. Згідно з положенням розроблені та затверджені інструкції з охорони
праці по професіям та видам робіт в кількості 33 найменувань._______________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта та інша
експлуатаційна документація на устатковання, обладнання, машини, механізми,
по виробничим підрозділам, що використовують таке обладнання.____________
експлуатаційної документації,

Забезпечення
засобами
індивідуального
захисту:
Працівники
підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального
захисту відповідно до Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального
взуття та інших засобів індивідуального захисту, Положення про порядок
забезпечення працівників спеціального одягу, спеціального взуття та інших
засобів індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01.14), чинних нормативноправових актів з охорони праці та Колективного договору від 08.02.2016 року,
реєстраційний № 59 від 19.02.2016 року. Також ведуться особисті картки обліку
на кожного працівника підприємства.____________________________________
засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне
забезпечення: Підприємство у своїй власності має:
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- адміністративне приміщення площею 707,9 м та гараж загальною площею
107,2м2;
- транспортні засоби;
- обладнання (прилади та устаткування) в загальній кількості 59 одиниць, що
проходить періодичне калібрування та повірку, відповідно до вимог чинного
законодавства.
На підприємстві наявна необхідна нормативно-правова, матеріальнотехнічна база та навчально-методичне забезпечення.
Наказом від 23.11.2017р. №57-К призначений відповідальний за
формування фонду нормативної документації - інженер випробувальної
лабораторії Птуха М.Г.
Приміщення підприємства обладнані системою пожежної сигналізації з
цілодобовим контролем спеціалізованою організацією, всі кімнати забезпечені
вогнегасниками згідно чинних норм. На підприємстві розроблені плани
евакуації на випадок виникнення надзвичайної ситуації. Всі приміщення
підприємства з постійним перебуванням людей обладнані системою
кондиціонування._____________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

директор:
М.С. Ільченко
(ініціали та прізвище)

16.05.2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у
територіальному органі Держпраці «Д'З »
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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 зазначається фізичними особами,
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.”.
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