
Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

яр//

Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця:
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВІ «КИЇВСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ»________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи

вулиця Ливарська, будинок 1-А, місто Київ, 04073
місцезнаходження,

__________________________________ 23510933__________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

______ Виконуючий обов’язки директора - Солнцев Ігор Васильович______
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

________ ( 044) 454-ю-оо> (044 ) 454-ю -ю , e-mail: wr@ketc.kiev.ua________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_________________________ Дніпропетровська область_________________________
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: на підприємстві сформований достатній 
страховий фонд, яким забезпечується відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди, відповідно 
до фінансового плану підприємства та пункту 6.3. Колективного 
договору від 2l.l2.203A року. реєстраційний номер 01 
ВІД 11.01.2016 року.__________________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
29.12.2017 року______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Солнцев Ігор Васильович,________________________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи — підприємця)

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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки: Експертиза стану охорони праці та 
безпеки промислового виробництва суб’єктів господарювання, які 
виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки Гпункт 17 Додатку 61____________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип
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або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працює 101 чоловік, з них 42 експерта технічних з 
промислової безпеки, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а 
саме: Солнцев Ігор Васильович, Трохін Денис Юрійович, Ткачук, Степан 
Миколайович, Мокроусов Геннадій Олександрович, Ковальський 
Геннадій Андрійович, Сьомій Андрій Васильович, Тараненко Сергій 
Володимирович, Фуголь Борис Андрійович, Гресєв Олександр 
Анатолійович, Рудюк Віктор Дмитрович, Смірнов Геннадій 
Олександрович, Ющенко Євгеній Олександрович, Гаврилюк Олександр 
Іванович, Гірський Василь Петрович, Карук Вадим Михайлович, 
Кульчицька Марина Іванівна, Секан Олег Георгійович, Сисолятин Артем 
Ігорович, Мокрушина Жанна Валеріївна, Грищенко Світлана Андріївна, 
Звада Григорій Олексійович, Тезик Сергій Володимирович, Рудюк 
Дмитро Вікторович, Заблоцький Віталій Петрович, Шалдуга Микола 
Дмитрович, Лобок Ірина Анатоліївна, Черевач Олександр Іванович, 
Гордієнко Сергій Вікторович, Тихоненко Олександр Миколайович, 
Клименко Владислав Михайлович, Веретьоха Вікторія Вікторівна 
Шмигора Олена Володимирівна, Лупич Наталія Миколаївна, Федієнко 
Віктор Петрович, Горда В’ячеслав Миколайович, Панюта Костянтин 
Анатолійовича, Шевченко Андрій Володимирович, Коліщак Олександр 
Йосипович, Штанько Володимир Васильович, Балдін Олексій Борисович, 
Лукашкін Сергій Євгенович, Довгошия Сергій Федорович.____________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Підприємство у своїй власності має адміністративну будівлю та 
допоміжні приміщення______________________________________

будівель і споруд (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 праиі та. промислової безпеки:
На підприємстві відповідальний за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки, виконуючий обов’язки 
директора ДП «КЕТЦ» Солнцев Ігор Васильович.
Наказом від 05.10.2015 № 127-к призначено інженером з охорони праці 
Петренко Наталію Вікторівну.
Наказом від 16.11.2015р. №57 «ОД» призначено відповідальним за 
справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства 
Погребного Віталія Вікторовича.
Наказом від 03.10.2017р. №156 «ОД» призначено відповідальними за 
організацію і безпечне виконання робіт на висоті Ткачука Степана 
Миколайовича, Штанька Володимира Васильовича, Шевченко Андрія



з
Володимировича, Шалдугу Миколу Дмитровича, Клименка Владислава 
Михайловича, Зваду Григорія Олексійовича, Ножкіна Олексія 
Володимировича, Погребного Віталія Вікторовича;_________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наявність служби охорони праці: Служба охорони праці, в особі 
інженера з охорони праці, створена на підставі наказу від 16.11.2015р. 
№59 «ОД». На підприємстві розроблено та затверджено Положення про 
систему управління охороною праці від 05.11.2015р. №49 «ОД»;
Положення про службу охорони праці від 05.11.2015р. №49 «ОД»;_____

наявністю служби охорони праці,

Інформаиія про інструкиії з ОП: На ДП КЕТЦ розроблено та затверджено 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці працівників від 05.11.2015р. №49 «ОД»; Створена 
та діє комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ від 
30.10.2017р. №155 «ОД».
Посадові особи підприємства проходять попереднє та періодичне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці у відповідних 
учбових центрах та на ДП «КЕТЦ».
На підприємстві з працівниками проводяться інструктажі з питань 
охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, 
цільовий), інформація про проведення інструктажу заноситься до 
відповідних журналів. Програма вступного інструктажу, затверджена 
наказом від 01.10.2013 року № 413.
Згідно з положенням розроблені та затверджені інструкції з охорони 
праці по професіям та видам робіт, згідно наказів: від 16.07.2014р. 
№312, 23.08.2016р. №130 «ОД», від 10.10.2016р. №154 «ОД»,
від 17.01.2017р. №14 «ОД», від 07.03.2017р. № 41 «ОД»;_____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Експлуатаиійна документаиія: 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, включаючи поясами лямковими
комбінованими типу 2 ПЛ-К та стропами канатними, 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 о.00-4.01.14), чинних 
нормативно-правових актів з охорони праці та Колективного договору 
від 21.12.2015 року, реєстраційний номер 01 від ї ї .01.2016 року; 
Ведеться особисті картки обліку на кожного працівника підприємства;

засобів індивідуального захисту,

Нормативно-правова, матеріально-технічна база, навчально-методичне 
забезпечення:
Підприємство у своїй власності має:
- адміністративну будівлю (загальною площею 1665,5 м* 2) та допоміжні 
приміщення (загальною площею 366,70м2);
- транспортні засоби;

обладнання (прилади, устаткування) в загальній кількості 
284 одиниць, що проходить періодичне калібрування та повірку, 
відповідно до вимог чинного законодавства;
На підприємстві наявна необхідна нормативно-правова, матеріально- 
технічна база та навчально-методичне забезпечення.
Відповідальний за формування фонду призначений наказом 
від 03.10.2017р. №158 «ОД».
Реєстрація, облік, актуалізація, розподіл і збереження фонду 
нормативно-правових актів, що стосуються експертної діяльності 
підприємства, здійснюється у відповідності до Керівної інструкції 
КІ-4.2/00-01 «Управління зовнішніми НД», затверджено наказом 
від 18.02.2016р. № 27 «ОД».___________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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І.В. Солнцев
(ініціали та прізвище)

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

■ іь? '

Примітки: і. 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.”.


