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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам
законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
____________________ «УКРТЕХЕКСПЕРТ»____________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.6,
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

____________________Код ЄДРПОУ 32296072_____________ ______
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

Директор Толмачов Віктор Васильович
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

(044)287-50-29, (094)140-79-41, e-mail: ukr_teh@ukr.net
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Виконання робіт підвищеної небезпеки на об’єктах замовників
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

м. Дніпро та Дніпропетровської обл.
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди _____ ПАТ «Страхова компанія «АКВ ГАРАНТ»_____
(найменування страхової компанії,

страховий поліс №330644 строком дії з 25.05.2017 р. до 24.05.2018 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився______________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я,

Толмачов Віктор 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
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної
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виробництва суб’єктів господарювання, які виконують роботи та/або
небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п. 17 Додатку 6_______
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

«Порядку ...»)_____________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і

_____ Загальна кількість робочих місць ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ»
споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

становить 47, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм 24.___________________________________________________________
Підприємство орендує 7 приміщень, а саме: 2 приміщення загальною
площею 34 м розташовані за_________________________________________
адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, буд.6._____________________
_____ Відділ експертиз в м. Маріуполь Донецької області розташований
за адресою: м. Маріуполь, б. Шевченко, буд. 343 (оренда 2 приміщень
загальною площею 35 м2 ).____________________________________________
_____ Відділ експертиз в м. Краматорськ Донецької області_______________
розташований за адресою: м. Краматорськ, вул. В. Стуса, буд. 45.______
(оренда 2 приміщень загальною площею 40 м )._________________________
_____ Відділ експертиз в м. Полтава розташований за адресою:____________
м. Полтава, вул. Дм. Коряка, буд. З (оренда 1 приміщення площею 24 м ").
Виробничих об’єктів, а саме: цехів-0, дільниць-0, структурних підрозділів-4.

Інші відомості:
_____ ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» - незалежна експертна організація,
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

яка забезпечує науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері_____
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

промислової безпеки та охорони праці та має підтверджену компетенцію
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

для інспекційної діяльності у сфері охорони праці - Атестат про___________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

акредитацію Національного агентства з акредитації України №7А258, яким
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Національне агентство з акредитації України засвідчує компетентність_____
органу з інспектування ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» відповідно до
вимог ДСТУ ISO/IEC 17020-2014 (ISO/IEC 1702:2012).
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_____ Система управління якістю ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ»______
стосовно надання послуг у сфері технічного огляду; випробування шляхом
застосування неруйнівного і руйнівного контролю; експертного обстеження;
технічного діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки на виконання вимог чинного законодавства з охорони праці і
промислової безпеки, у т.ч. технічних регламентів, а саме: парові і водогрійні
котли; посудини, що працюють під тиском; трубопроводи пари та гарячої води;
вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники, ескалатори,
траволатори; промислового технологічного устатковання; технологічного
устатковання металургійної, ливарної та коксохімічної промисловості;
устатковання, пов'язаного з використанням, виготовленням, переробкою,
зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних
або шкідливих речовин; технологічного устатковання та технологічних
трубопроводів; технологічного устатковання та лінійні частини систем
газопостачання природним та зрідженим газом; електроустановки,
електрообладнання та електричні мережі; обстеження технічного стану
будівель і споруд, експертиза проектів; стану охорони праці і безпеки
промислового виробництва суб'єктів господарювання під час виконання робіт
підвищеної небезпеки або під час експлуатації машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки об'єктів, відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001-2015 (ISO
9001:2015), що підтверджено Сертифікатом SIC.MS.008.IS09001.133 на
систему менеджменту якості, виданим Органом сертифікації «Бюро
Міжнародної Сертифікації».
Відповідно до вимог ст. 21 Закону України «Про охорону праці» та
«Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26
жовтня 2011 року № 1107, ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» отримало:
1. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 260.15.30 діє з
14.04.2015 р. по 13.04.2020 р., виданий Держгірпромнаглядом України.
2. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 1011.14.30 від
22.10.2014 р. (переоформлений № 798.13.30 від 02.08.2013) діє з 02.08.2013р.
до 01.08.2018 р., виданий Держгірпромнаглядом України.
3. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 1122.14.30 діє з
02.12.2014 р. до 01.12.2019 р., виданий Держгірпромнаглядом України.
4. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 693.17.32 діє з
13.03.2017 р. до 12.03.2022 р., виданий ТУ Держпраці у Київській області.
На виконання вимог Постанови КМУ від 26 травня 2004 № 687 «Порядок
проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» ТОВ
«НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» призначено уповноваженою організацією:
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1. Наказ № 46 Голови Держгірпромнагляду України від 15.03.2013 року «Про
визначення уповноважених організацій».
2. Наказ № 86 Голови Держгірпромнагляду України від 06.06.2013 року «Про
визначення уповноважених організацій».
ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» отримало підтвердження незалежної та
технічної компетентності своєї вимірювальної лабораторії:
1. Свідоцтво № ВЛ-073/2015 від 02.09.2015 року дійсне до 02.09.2020 року про
атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного
метрологічного нагляду випробувальної лабораторії ТОВ «НВП
«УКРТЕХЕКСПЕРТ», видане Державним підприємством «Донецький
науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».
У своїй діяльності працівники ТОВ «НВП
«УКРТЕХЕКСПЕРТ»
керуються чинним законодавством про охорону праці та прийнятих відповідно
до нього нормативно-правових актів з охорони праці.
В ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» переглянуті, затверджені і введені в
дію:
- «Положення про службу охорони праці» (наказ № 10-от від 12.01.2017 р.);
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці» (наказ № 19-от від 23.03.2017 р.);
- «Положення про нарядну систему підприємства» (наказ № 13-от від
12.01.2017 р.);
- «Положення про порядок проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» (наказ
№ 22-от від 20.11.2017 р.).
В ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» переглянуті, затверджені та введені
в дію інструкції з охорони праці (наказ № 6-от від 09.01.2017 р.).
В ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» затверджені та введені в дію
посадові інструкції (наказ № 7-от від 09.01.2017 р.). Нормативні акти з охорони
праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОІІ 0.00-6.03-93
«Порядок розробки затвердження власником нормативних актів з охорони
праці що діють на підприємстві».
Наказом № 1-от від 09.01.2017 р. створена служба охорони праці, цім же
наказом відповідальним з охорони праці призначена Півень О.В.
Наказом № 3-от від 09.01.2017 р. заступника директора Побігайло П.П.
призначено відповідальною особою за справний стан та безпечну експлуатацію
електрогосподарства підприємства {посвідчення від 10.06.2015 р. № О П 239-15-6 видане
ЛП Головний навчально-мет одичний центр» про проходж ення навчання т а перевірку знань
законодавчих акт ів охорони праці, гігієні праці, надання перш ої (домедичної) допомоги
потерпілим, елект робезпеки та пож еж ної безпеки; посвідчення № 96-17-26 від 12.04.2017 р.
наступна перевірка знань 12.04.2020). П ройш ов навчання за програмою по П Т Е та П Б Е
гкт роуст ановок спож ивачів. Д опущ ений до робіт в елект роуст ановках до і вище 1000 В
м ас V групу з елект робезпеки), а на період його відсутності - експерта технічного
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Ходос Н.Р. ( посвідчення від 21.04.2017 р. № 011157-17-10 видане Д П «Головний навчальномет одичний центр» про проходж ення навчання т а перевірку знань законодавчих актів
охорони праці, гігієні праці, надання перш ої (домедичної) допомоги потерпілим,
електробезпеки та пож еж ної безпеки, посвідчення № 112752 від 23.03.2018 р. (наступна
перевірка знань 23.03.2019). П ройш ла навчання за
програмою по П ТЕ т а П Б Е
елект роуст ановок спож ивачів. Д опущ ена до робіт в елект роуст ановках до і вище 1000 В
(має V групу з елект робезпеки)
Наказом №21 від 14.11.2017 р. у ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ»
затверджено склад комісії з перевірки знань працівників з питань охорони праці
у наступному складі:
Голова комісії:
Толмачов В.В. - директор {посвідчення від 03.02.2017 р. № 29-17-10 (видане П П
«Укрпромліф тзвар» на підст аві прот околу № 29-17 від 03.02.2017р.) про проходж ення
навчання та перевірку знань Законодавст ва України про охорону праці, організації робот и з
охорони праці, вибухонебезпеки виробницт ва і вибухозахисту, пож еж ної безпеки,
електробезпеки, гігієни праці, м едичних оглядів, проф ілакт ики проф есійних отруєнь і
захворювань, надання перш ої допомоги пот ерпілим у р а зі нещ асного випадку, управління
робот ам и з проф ілакт ики та ліквідації наслідків аварії, Н П АО П 0.00-1.15-07, Н П АО П 0.001.76-15, Н П АО П 0.00-1.59-87, Н П АО П 0.00-1.60-66; посвідчення № 12-17-25 від 20.01.2017р.
(наступна перевірка знань 20.01.2020). П ройш ов навчання за програмою по П ТЕ та П БЕ
елект роуст ановок спож ивачів. Д опущ ений до робіт в елект роуст ановках до і вище 1000 В
(м ає IV групу з елект робезпеки ));

Члени комісії:
Псарьов В.П. - начальник лабораторії

{посвідчення від 09.03.2017р. № 61-17-7
(видане П П «Укрпромліф тзвар» на підст аві прот околу № 61-17 від 09.03.2017р.) про
проходж ення навчання та перевірку знань Законодавст ва України про охорону праці,
організації робот и з охорони праці, вибухонебезпеки виробницт ва і вибухозахисту,
пож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичних оглядів, профілакт ики
професійних отруєнь і захворювань, надання перш ої допомоги пот ерпілим у р а зі нещ асного
випадку, управління робот ам и з проф ілакт ики т а ліквідації наслідків аварії, Н П АО П 0.001.15- 07, Н П АО П 0.00-1.76-15, Н П АО П 0.00-1.59-87, Н П АО П 0.00-1.60-66; посвідчення
№ 112755 від 23.03.2018 р. (наступна перевірка знань 23.03.2019). П ройш ов навчання за
програмою по П Т Е та П Б Е елект роуст ановок спож ивачів. Д опущ ений до робіт в
елект роуст ановках до і вище 1000 В (має IV гр у п у з електробезпеки))',

Півень О.В. - інженер з охорони праці

{посвідчення від 03.02.2017р. № 29-17-11
видане П П «Укрпромліф тзвар» на підст аві прот околу № 29-17 від 03.02.2017р.) про
проходж ення навчання та перевірку знань Законодавст ва України про охорону праці,
рганізації робот и з охорони праці, вибухонебезпеки виробницт ва і вибухозахисту,
пож еж ної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, м едичних оглядів, профілакт ики
-рофесійних отруєнь і захворювань, надання перш ої допомоги пот ерпілим у р а зі нещ асного
випадку, управління робот ам и з проф ілакт ики та ліквідації наслідків аварії, Н П АО П 0.001.15- 0 7 Н П АО П 0.00-1.76-15, Н П АО П 0.00-1.59-87, Н П АО П 0.00-1.60-66; посвідчення № 12Г - 2 ~ від 20.01.2017 р. (наступна перевірка знань 20.01.2020). П ройш ла навчання за
програмою по П Т Е та П Б Е елект роуст ановок спож ивачів. Д опущ ена до робіт в
~>г-:троустановках до і вище 1000 В (має IV гр у п у з елект робезпеки)).

Працівники підприємства проходять в установленому порядку періодичне
-твчання з загальних питань охорони праці та нормативно-правових актів з
охорони праці, згідно з напрямом діяльності і перевірку знань комісією з
перевірки знань з питань охорони праці.
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Навчання експертів технічних проведено в ДП «Головний навчальнометодичний центр Держпраці»:
ПІБ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

№ ПОСВ.

ДАТА
ОСТ.ЕКЗ

Василевицький
Олександр
Давидович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів,
підйомників, ліфтів

199-11-2

04.08.2017

Крижний
Анатолій
Григорович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
34-96-19
об’єктів котлонагляду (котлів,
посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів пари та гарячої води)

20.09.2017

Дробот Сергій
Вікторович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
електроустановок та
електрообладнання

33-96-3

01.11.2017

Шкребтієнко
Геннадій
Алімович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів,
підйомників, ліфтів

64-98-13

25.10.2017

Корольов
Володимир
Валентинович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів,
ліфтів, ескалаторів

167-05-14 15.11.2017

проведення технічного огляду
Опанасенко Ігор та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів,
Вікторович
підйомників та ліфтів

35-96-22

15.11.2017

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
Побігайло
Павло Петрович електроустановок та
електрообладнання

108-06-12

10.06.2015

Корольов
Володимир
Валентинович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
барокамер, водолазної техніки та
спорядження

167-05-14 27.12.2017

Орлов Олексій
Михайлович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
електроустановок та
електрообладнання

191-12-13 27.05.2015
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проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
Плужник Вадим
48-97-15
об’єктів котлонагляду (котлів,
Вікторович
посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів пари та гарячої води)

16.12.2015

Корольов
Володимир
Валентинович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
обладнання в металургії та
коксохімії

140-04-7

28.09.2016

Старух Валерій
Олександрович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
обладнання газової промисловості з
346-10-7
тиском природного газу не більше
1,2 МПа і зрідженого газу — не
більше 1,6 МПа

16.11.2016

Цебржинський
Ігор Ігорович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
обладнання агропромислового
комплексу, харчової промисловості
44-05-8
та переробки сільськогосподарської
продукції, деревообробної
промисловості та
лісогосподарського виробництва

05.04.2017

Гвоздіков
Андрій
Петрович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
обладнання в металургії та
коксохімії

191-14-4

12.04.2017

41-02-1

12.04.2017

Азаров
проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
Олександр
Володимирович ліфтів, ескалаторів
Ходос Наталя
Рашитівна

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
електроустановок та
електрообладнання

190-14-17 26.04.2017

проведення технічного огляду
Василевицький та/або експертного обстеження
Олександр
об’єктів котлонагляду (котлів,
197-11-1
Давидович
посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів пари та гарячої води)

24.05.2017
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проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
Старух Валерій обладнання
Олександрович вибухопожежонебезпечних,
хімічних, нафтохімічних,
нафтогазопереробних виробництв

Родіонов
В’ячеслав
Вікторович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів,
підйомників та ліфтів

296-12-14 27.05.2015

56-00-12

11.11.2015

Пеньковська
Олена
Миколаївна

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
обладнання
вибухопожежонебезпечних,
хімічних, нафтохімічних,
нафтогазопереробних виробництв

190-06-8

Щолкіна
Оксана
Василівна

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

563-12-10 25.11.2015

Півень Олена
Володимирівна

проведення експертного
обстеження технологічних
транспортних засобів

40-13-2

27.01.2016

Костенко
Олексій
Вікторович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
обладнання вугільної
промисловості

217-10-5

21.09.2016

13.10.2015
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Цебржинський
Ігор Ігорович

проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження
основних виробництв для харчової,
деревообробної, легкої,
текстильної промисловості (у т.ч.
машинобудуванні та
металообробній промисловості)

105-03-9

10.06.2015

Урста Василь
Іванович

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

39 01 23

16 11 2016

Гвоздіков
Андрій
Петрович

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

68-01-3

09.12.2015

Навчання аудиторів проведено в Органі сертифікації персоналу ДП
Укрметртестстандарт»

Толмачов
Віктор
Васильович

Сертифікат компетентності аудитора № ІІА 003.ТР.009-17
від 23.01.2017 р. (дійсний до 22.01.2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом безпеки
машин (підіймальні споруди);
Сертифікат компетентності аудитора № ІІА 003.ТР.010-17
від 23.01.2017 р. (дійсний до 22.01.2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом безпеки
машин (машини спеціального призначення; устаткування для
оброблення матеріалів за допомогою зміни температури)

Толмачев
Валентин
3 асильевич

Сертифікат компетентності аудитора № ІІА 003.ТР.033-16
від 23.05.2016 р. (дійсний до 22.05.2019 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом гірничо
шахтне обладнання та захисні системи, що застосовуються в
потенційно вибухонебезпечному середовищі;
Сертифікат компетентності аудитора № ІІА 003.ТР.034-16
від 23.05.2016 р. (дійсний до 22.05.2019 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом безпеки
обладнання, що працює під тиском: категорія І, категорія II,
категорія III, категорія IV;
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Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.035-16
від 23.05.2016 р. (дійсний до 22.05.2019 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом безпеки
простих посудин високого тиску;
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.036-16
від 23.05.2016 р. (дійсний до 22.05.2019 р.) з технічного
регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском;
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.080-17
від 17.11.2017 р. (дійсний до 16.11.2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом гірничо
шахтне обладнання та захисні системи, що застосовуються в
потенційно вибухонебезпечному середовищі;
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.СУЯ.02917 від 28.02.2017 р. (дійсний до 15.09.2018 р.) сертифікація
систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2009;
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.СУЯ.03017 від 28.02.2017 р. (дійсний до 27.02.2020 р.) сертифікація
систем управління якістю за ДСТУ ISO 9001: 2015.
Свідоцтво № 02273 від 29.11.2017 р. організація та
проведення внутрішнього аудиту відповідно до вимог ISO/IEC
17020, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17025, ISO/IEC
17065 та ISO 19011, видане Асоціація «Українські
Акредитовані органи з оцінки відповідності».

Корольов
Володимир
Валентинович

Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.022-17
від 27 лютого 2017 р. (дійсний до 26 лютого 2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом (ліфти і
комплектувальні вироби до них);
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.007-17
від 23 січня 2017 р. (дійсний до 22 січня 2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом безпеки
машин (машини спеціального призначення; устаткування для
оброблення матеріалів за допомогою зміни температури);
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.008-17
від 23 січня 2017 р. (дійсний до 22 січня 2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом безпеки
машин (підіймальні споруди);
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.071-17
від 20 жовтня 2017 р. (дійсний до 19 жовтня 2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом (гірничо
шахтне обладнання та захисні системи, що застосовуються в
потенційно вибухонебезпечному середовищі);
Сертифікат компетентності аудитора № UA 003.ТР.070-17
від 20 жовтня 2017 р. (дійсний до 19 жовтня 2020 р.) з оцінки
відповідності продукції за технічним регламентом (засоби
індивідуального захисту І, II, III категорії).
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Атестаційною
архітектурно-будівельною
комісією
Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України видані кваліфікаційні сертифікати відповідальних виконавців робіт
(послуг) пов’язаних із створенням об’єкта архітектури:

Коява
Тенгіз
Отарович

Косторниченко
Геннадій
анатолійович

Кваліфікаційний сертифікат № 000394 серія АЕ, (дата видачі
14.06.2012 р.) пройшов професійну атестацію, що підтверджує
його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності,
пов’язані із створенням об’єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань за
категорією - Експерт;
Кваліфікаційний сертифікат № 001336 серія АР, (дата видачі
23.07.2012 р.) пройшов професійну атестацію, що підтверджує
його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності,
пов’язані із створенням об’єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань за
категорією - інженер - проектувальник;
Свідоцтво №204 від 09.02.2018 про проходження підвищеної
кваліфікації за напрямком - експерт, за програмою підготовки
виконавців окремих видів робіт, пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури, Технічне обстеження будівель і споруд.
Кваліфікаційний сертифікат № 000393 серія АЕ, (дата видачі
14.06.2012 р.) пройшов професійну атестацію, що підтверджує
його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності,
пов’язані із створенням об’єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань за
категорією - Експерт;
Кваліфікаційний сертифікат № 001324 серія АР, (дата видачі
23.07.2012 р.) пройшов професійну атестацію, що підтверджує
його відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності,
пов’язані із створенням об’єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань за
категорією - інженер - проектувальник;
Свідоцтво №205 від 09.02.2018 про проходження підвищеної
кваліфікації за напрямком - експерт, за програмою підготовки
виконавців окремих видів робіт, пов’язаних із створенням
об’єктів архітектури, Технічне обстеження будівель і споруд.

Офісні приміщення ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» оснащені:
- потрібними засобами зв'язку: телефони, інтернет, факс-апарати;
- персональними комп'ютерами, принтерами та комп'ютерними мережами;
- відповідною кількістю офісної меблі (робочі столи, комп'ютерні столи, шафи,
сейфи і металеві шафи) та стелажів для зберігання приладів;
- протипожежною сигналізацією;
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- мережею електроживлення з заземленням, відповідними приладами
освітлення;
- системою опалення та кондиціонування, сантехнічною мережею.
У ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» автотранспорт, офісне обладнання,
прилади та пристрої знаходяться у справному стан: придатні для безпечного
застосування. Все обладнання закріплено для щоденного контролю справносте
за фахівцями, які його застосовують.
Додержання безпечних умов праці забезпечено рівнем кваліфікації
фахівців та застосуванням тільки придатного обладнання, що має відповідну
експлуатаційну документацію.
Рівень оснащеності приладами, автотранспортом, електроінструментом,
засобами вимірювальної техніки, засобами оргтехніки і зв'язку відповідає
заявленим роботам щодо оцінки технічного стану і рівня безпеки обладнання
(об'єктів).
Наказом по підприємству від 28.03.2018 р. № 25-от відповідальним за
облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) та
калібрування засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного
обладнання, стандартних зразків призначено Орлова О.М.
ТОВ «НВП «УКРТЕХЕКСПЕРТ» забезпечено законодавчими актами,
стандартами, будівельними норми та нормативними актами з охорони праці.
Забезпечено доступ до фондів через мережу інтернет, укладено Договір
від 19.09.2017 р. № 80314 на надання ліцензій та інформаційне обслуговування
з ТОВ «Науково - виробниче об'єднання «Норматив», згідно якого ТОВ «НВП
«УКРТЕХЕКСПЕРТ» отримало невиключну ліцензію на використання
програмного забезпечення та нормативної електронної бази даних
«Професійної нормативно - правової бібліотеки «Норматив PRO»» та
абонентське обслуговування по забезпеченню нормативною та довідковою
документацією.
Наказом по підприємству від 12.01.2017 р. № 16-от відповідальним за фонд
нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних і організаційнометодичних документів призначено Щолкіну О.В.
Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об'єктах замовників
співробітники підприємства проходять інструктаж та отримують допуски
безпосередньо на підприємстві-замовнику.
Відповідно до вимог нормативних документів
«УКРТЕХЕКСПЕРТ» ведені в дію наступні журнали:
Журнал реєстрації вступного інструктажу.
Журнали реєстрації інструктажів на робочому місці.
Журнали обліку та зберігання засобів захисту.
Журнали обліку видачі нарядів розпоряджень.
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
Журнал видачі інструкцій з охорони праці.
Журнал обліку професійних захворювань (отруєнь).
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Журнал реєстрації аварій.
Журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на
виробництві.
Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» робітники, що
виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять попередні та періодичні
медогляди. Віковий ценз і порядок допуску обслуговуючого персоналу до
виконання робіт підвищеної небезпеки дотримується відповідно до чинних
нормативних актів по охороні праці.
Підприємство має в наявності у достатньому обсязі для виконання робіт
комплекти спецодягу та засоби індивідуального захисту. Наказом від
09.01.2017 №9-от на підприємстві призначено відповідального за забезпечення
робітників спецодягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального
захисту відповідного до галузевих норм - інженера з ОП Півень О.В., створена
комісія з приймання та перевірки 313, що надходять на підприємство і на
відповідність їх нормативним документам. Відповідно до вимог п.3.6. НПАОП
0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту»
спецодяг та 313, підприємство закуповує тільки при наявності декларацій про
відповідність вимогам Технічних регламентів та сертифікатів якості.

В.В. Толмачов
(ініціали та прізвище)

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