
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний центр»_____
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
м. Миколаїв, вул. Даля, 11/1____________________________________________________
місцезнаходження,
23083365____________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ
голова правління Поляков Анатолій Афанасійович_____________ __________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника
тел./факс (0512) 47-89-61, пікекїрСщтаіІ. сот_______ _____________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти
Дніпропетровська область, місто Дніпро на об’єктах замовників згідно узгоджених 
договорів
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» строк дії: 29.09.2017р.-28.09.2018р.;
найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі
НВ-028/001/17/0000081 29.09.2017_______________________________________________

і,еитр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

. /№ /</> ~/гд-
20

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва____________

(дата проведення аудиту)
ПрАТ «МЕТЦ» від 09.02.2018р. № 63.2.01.301-009.18, виконана ДП  «Східний ЕТЦ»

Я, Поляков Анатолій Афанасійович_______________________________________
(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 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу) 
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки - п.17 додатку 6 до Порядку__________________________________________

Інші відомості (прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій 
про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного 
забезпечення)

Приватне акціонерне товариство «Миколаївський експертно-технічний 
центр» (надалі за текстом - ПрАТ «МЕТЦ») діє в межах повноважень, наданих йому 
статутом, який затверджений загальними зборами ПрАТ «МЕТЦ» від 26.04.2012 р., 
та зареєстрований від 04.05.2012р. №15221050021006223 виконавчим комітетом 
Миколаївської міської ради, та чинним законодавством.

Предметом статутної діяльності підприємства згідно з довідкою АА №574917 
від 30.05.2012 р. з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України є 
наступні види діяльності за КВЕД:



71.20 -  технічні випробування та дослідження;
72.19 -  дослідження й експериментальні розробки у  сфері інших природничих і 

технічних наук;
72.20 -  дослідження й експериментальні розробки у  сфері суспільних і 

гуманітарних наук.
До складу ПрАТ «МЕТЦ» входять наступні філії: Херсонська, Одеська, 

Запорізька, Кіровоградська, Донецька, Житомирська та Черкаське відділення. 
Структури філій визначені та затверджені керівником ПрАТ «МЕТЦ».

В ПрАТ «МЕТЦ» діє «Положення про систему управління охороною праці» 
(затверджене головою правління), що містить комплекс положень, заходів та 
рекомендацій, які встановлюють єдиний порядок організації роботи з охорони праці, 
спрямованої на створення безпечних і здорових умов праці для працівників.

Згідно зі cm. 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена 
служба охорони праці Функції служби охорони праці здійснює інженер з охорони 
праці Дмітрієва В.М. згідно з наказом від 20.06.2011р. № 33-к (посв. №683-01-14 видане 
Д П  «Миколаївський ЕТЦ» на підставі протоколу №01-683 від 05.09.2014 р., чергова 
перевірка знань в комісії ТОВ «Регіональний учбовий центр», протокол №497 від 
21.12.2017 р.).

Головою правління ПрАТ «МЕТЦ» від 22.07.2011 р. затверджено і введено в дію 
«Положення про навчання, інструктаж, перевірки знань з питань охорони праці».

Наказом по підприємству від 10.04.2014р. №15 створено комісію з перевірки знань 
фахівців та працівників підприємства в наступному складі:

Голова комісії: генеральний директор Бойченко І.М.;
Члени комісії: начальник ЕТЛ Калачов О.П., протокол № ОП187-15 від

15.05.2015р.; інженер з охорони праці Дмітрієва В.М.
Голова правління Поляков А.А., генеральний директор Бойченко І.М. та інженер 

з охорони праці Дмітрієва В.М. пройшли навчання та перевірку знань з Законодавства 
про охорону праці в ТОВ «Регіональний учбовий центр», протокол від 21.12.2017р. 
№497.

Вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий інструктаж робітників 
проводиться згідно з вимогами НПАОП 0.00-4.12-05 по відповідних програмах, 
затверджених керівником підприємства, про що робиться запис в журналі реєстрації 
інструктажів. Журнали обліку проведення інструктажів, реєстрації інструкцій з охорони 
праці, обліку видачі інструкцій з охорони праці, ведуться відповідно до вимог 
НПАОП 0.00-4.12-05.

Прийняття на роботу робітників підприємства здійснюється після попереднього 
медичного огляду, в процесі трудової діяльності працівники проходять періодичні медичні 
огляди, про що свідчить заключний акт, складений «ТОВ Миколаївський обласний центр 
профілактичного огляду» за результатами періодичного медичного огляду від 01.09.2017р.; 
медичні довідки про психіатричний огляд видані Миколаївською обласною психіатричною 
лікарнею №1» - 16.05.2016 р., 17.05.2016 р.; сертифікати про профілактичний 
наркологічний огляд видані Миколаївським обласним наркологічним диспансером»: 
16.05.2016 р., 17.05.2016 р.; висновки психофізіологічної експертизи працівників про 
відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної небезпеки складені 
03.03.2017р. Регіональним центром психофізіологічної експертизи ПрАТ «МЕТЦ».

Керівником підприємства затверджені посадові та робочі інструкції відповідно до 
штатного розпису, які розроблено з урахуванням вимог НПАОП 0.00-4.15-98 і інших 
нормативно-правових актів з охорони праці

Наказом від 07.04.2017р. №17 затверджені і введені в дію інструкції з охорони 
праці (загальною кількістю 19 од.).

Згідно з спи 8 Закону України «Про охорону праці», НПАОП 0.00-4.01-08 працівники 
підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту



відповідно типових норм. Порядок забезпечення працівників підприємства засобами 
індивідуального та колективного захисту, в залежності від умов роботи та прийнятої 
технології виробництва. На підприємстві впроваджене регулярне, відповідно до 
встановлених термінів, випробування і перевірка придатності 313. Видача засобів 
індивідуального захисту фіксується у  картках обліку.

Для контролю за виконанням організаційних і технічних заходів безпеки праці при 
проведенні робіт на підприємстві заведено, пронумеровано та прошито наступну 
документацію:

- журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці;
- журнал протоколів перевірки знань з охорони праці;
- журнал обліку медичних оглядів;
- журнал обліку захисних засобів;
- робочий журнал обліку випробування захисних засобів;
- журнал обліку та видачі BO, ЗВТ та СЗ.
Згідно зі штатним розписом роботу виконують експерти технічні з 

промислової безпеки, загальна кількість яких складає 20 осіб за наступними 
напрямками:

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

- проведення технічного огляду та/або експертного обстеження 
вантажопідіймальних кранів, ліфтів, підйомників, ескалаторів, канатних 
доріг, стаціонарних та пересувних атракціонів;
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання 
агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки 
сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та 
лісогосподарського виробництва;
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об'єктів 
котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів 
пари та гарячої води);
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання в 
металургії та коксохімії;

- проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання
газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 МПа; 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
електроустановок та електрообладнання;
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;
проведення експертного обстеження технологічних транспортних засобів;

- проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання 
вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних 
виробництв;
проведення експертизи технологічної, конструкторської, технічної
документації та експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт та 
експлуатації обладнання підвищеної небезпеки у будівництві; 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання 
гірничорудної та нерудної промисловості.

Протоколами Д П  «ГНМЦ», ТОВ «Регіональний учбовий цент» підтверджено 
навченість фахівців та працівників з питань охорони праці



Система якості забезпечує неможливість впливу сторонніх осіб чи підприємств 
на результати експертизи стану охорони праці та безпеки промислового 
виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують 
обладнання підвищеної небезпеки, а персонал не залежить від будь-якого 
комерційного, фінансового та іншого впливу, що могло б вплинути на результати 
експертизи.

Наказом по ПрАТ «МЕТЦ» №22 від 04.08.2016 р. спеціаліста Восорєву А.Г. 
призначено відповідальною особою за облік, зберігання та актуалізацію законодавчих, 
нормативно-правових актів. Реєстрація, збереження, вилучення та видання 
нормативної чи робочої документації (робочих журналів, інструкцій, методик, 
нормативно-правових актів та ін.) здійснюється з додержанням правил. Умови 
збереження архівних документів забезпечують зведення до мінімуму можливість їх 
пошкодження та втрати. Облік НД ведеться в журналі, що заведений за 
встановленою формою. Актуалізація нормативно-правової бази проходить через ПЗ 
"Норматив PRO-персональний " та «Будстандарт Online».

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ___ _______________ 20__ р.

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.


