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

Державне підприємство “Волинський експертно-технічний центр Держпрані ”
(найменування юридичної особи)
43026, вул. Кравчука, 22В, м. Луцьк, Волинська область
(місцезнаходження юридичної особи)
___________________________ 21750544________________________________________
(ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер
облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта*)
Міцевський Андрій Петрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)
Телефон (0332) 78-81-99, 71-14-21

43026. вул. Кравчука. 22В. м. Луцьк. Волинська область
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
____________________________________відсутній_____________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: відсутній.
Я,
Міцевський Андрій Петрович, 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: експертиза стану
охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання, які
виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Інші відомості:
ДП “Волинським ЕТЦ”, 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.

На підприємстві функціонує система управління охороною праці, згідно Положення
про систему управління охороною праці, затвердженого наказом №8 від 26.01.2017р.
Наказом №141 від 20.09.2016 року призначено виконуючим функції служби охорони
праці заступника директора підприємства Сидорчука І.Г., який пройшов навчання і
перевірку знань законодавства України про охорону праці в ГНМЦ Держпраці,
посвідчення № ОП 576-15-8 від 11.12.2015р.
Розроблено та затверджено наказом № 04 від 03.01.201 Зр:
“Положення про службу охорони праці”;
Розроблено та затверджено наказом № 07 від 04.01.201 Зр:
“Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці;”
Наказом №140 від 20 вересня 2016р. створена постійно діюча комісія (далі ПДК) з
перевірки знань з питань охорони праці.
Голова та члени ПДК пройшли навчання і перевірку знань Закону України “Про
охорону праці” та державних нормативно - правових актів до нього в ГНМЦ Держпраці, а
саме:
Голова комісії: директор підприємства Міцевський А.П. (посвідчення № ОП 526-15-4
від 11.11.2015р.).
Ч лен и к о м іс ії: заступник директора Сидорчук І.Г. (посвідчення №ОП 576-15-8 від
11.12.2015р. ); начальник відділу експертизи Бегаль М.М. (посвідчення №ОП 579-4-2 від
26.11.2014р.); начальник електролабораторії Диченко В.М. (посвідчення №ОП 260-14-8
від 04.06.2014р.).
На підприємстві в наявності затверджені посадові інструкції керівників,
відповідальних працівників та всіх працівників.
На підприємстві наявні: журнал реєстрації вступного інструктажу; журнали
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації
інструкцій з охорони праці; журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці; журнал
обліку робіт за нарядами; перелік робіт, що виконуються за наряд-допусками; перелік
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві; перелік робіт підвищеної
небезпеки, для виконання яких потрібно спеціальне навчання і перевірка знань з питань
охорони праці; журнал проведення спеціального навчання з питань охорони праці.
В журналах відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та
промислової безпеки є відповідні записи.
Відділ експертизи є структурним підрозділом ДП “Волинський ЕТЦ” та створений
для забезпечення діяльності ДП “Волинський ЕТЦ” відповідно до його Статуту. Відділ
експертизи очолює начальник Бегаль М .М ., який несе повну відповідальність за
діяльність відділу.
До складу відділу входять наступні фахівці: Бегаль М.М. - начальник відділу експерт технічний з експертизи об'єктів котлонагляду та газової промисловості; Балюк
М.І. - експерт технічний з експертизи проектів у галузі будівництва та обстеження
будівель і споруд; Козак О.Т. - експерт технічний з питань оцінки безпеки технічних
засобів і технологій у машинобудуванні, обстеження об'єктів і технологій у АПК,
деревообробній, лісовій промисловості; Лук'янчук В.Н. - експерт технічний з обстеження
об'єктів і технологій у АПК, деревообробній, лісовій промисловості (дефектоскопіст
методів контролю РТ, УТ, ОТ); Добринський М.Л. - експерт технічний з експертизи у
вибухонебезпечних, шкідливих, хімічних і нафтопереробних виробництвах та галузях, а
також декларування ОПН.
Відділ експертизи проводить такі види робіт і надає наступні послуги: експертиза
проектної і конструкторської документації, в т.ч. по розробці корисних копалин, нових
об’єктів і тих, що підлягають реконструкції, нових технологій, виробничих та вбудовано-

прибудованих у житловий фонд об’єктів соціальної інфраструктури, зовнішніх та
внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд комунального господарства, ліній
(устатковання) по випуску продукції і т.п. на відповідність нормативним актам з питань
охорони праці; технічна експертиза стану будівель і споруд, машин, механізмів,
усталювання, у тому числі тих, що закуповують за кордоном; обстеження технічного
стану будівель і споруд та їх паспортизація; обстеження підприємств, установ та
організацій щодо відповідності нормативно-правових актів з охорони праці на право
отримання дозволу на виконання робіт і експлуатацію (застосування), машин, механізмів,
усталювання підвищеної небезпеки (згідно Постанови КМУ №1107 від 26 жовтня 2011р.).
Експерт технічний в галузі будівництва Балюк М.І. при обстеженні стану
виробничих будівель і споруд використовує прилад для визначення міцності бетону
бетонних та залізобетонних конструкцій “Онікс”-2-51, заводський № 338, виробник НПП
“Інтерприбор” м. Челябінськ, Росія.
Відділ експертизи взаємодіє зі всіма відділами та структурними підрозділами ДП
“Волинського ЕТЦ”, а також з органами Держпраці, іншими органами в питаннях, що
стосуються діяльності відділу.
ДП “Волинський ЕТЦ” здійснює свою діяльність на основі дозволів Держпраці,
свідоцтв про атестацію в Державній метрологічній системі, документів дозвільного
характеру органів державної санітарно - епідеміологічної служби міністерства охорони
здоров’я, органів з радіаційної безпеки, тощо.
Підприємство виконує роботу на основі договорів укладених між ДП “Волинський
ЕТЦ” та суб’єктами господарської діяльності - юридичними і фізичними особами.
Працівники ДП “Волинський ЕТЦ” здійснюють свою діяльність керуючись
Правилами
внутрішнього
трудового
розпорядку,
організаційно-розпорядчими
документами ДП “Волинський ЕТЦ” , посадовими інструкціями, даним Положенням,
методиками, ДСТУ, ГОСТами, Законом України “Про охорону праці”, та іншими
нормативно-правовими актами.
Матеріально технічна база ДП “Волинський ЕТЦ”: приміщення (кабінети - 10 шт,
кімната проведення механічних випробувань - 1шт, фотолабораторія - 1шт), транспортні
засоби, інструменти, пристрої, пристосування для проведення оглядів, обстежень та
випробувань, випробувальне обладнання, засоби вимірювальної техніки, прилади по
неруйнівному контролю, оргтехніка, засоби індивідуального захисту, засоби захисту, які
використовуються при роботі на висоті, допоміжне обладнання і інструмент.
Результати виконаних робіт оформляються та надаються замовникам у вигляді
документів (висновки експертизи, технічні звіти, протоколи, акти), які затверджуються
ди ректовдь^Щ ^олинським ЕТЦ’
А.П. Міцевський
(ініціали та прізвище керівника юридичної особи)
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