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
Назва суб’єкта господарювання:
Державне підприємство «Житомирський експертно-технічний центр
Держи раці»
Юридична адреса: Майдан Путятинський,2, офіс 521, м.Житомир, 10002
Код згідно з ЄДРПОУ 20405673
Адреса виробництва Майдан Путятинський,2, офіс 521,
м.Житомир, 10002
Посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника підприємства
Виконуючий обов’язки директора
Конт акт ний телефон організації
(факс, ел.почта) тел./факс: (0412)41-83-75, гол. 41-83-76
Е-таіІ: с1р.7.й-сІс@икг.пеІ
Місце виконання робіт - Волинська область
Інформація про наявність договору страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування
наслідків можливої шкоди
Найменування страхової компанії - не застрахована
Строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі - відсутній.
Інформація про проведення добровільного
аудиту з охорони праці - проведено.
Я, виконуючий обов’язки директора Цимбалюк Олександр Васильович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та
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промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної
небезпеки:
> Експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва
суб’єктів господарювання, які викопують роботи та/або експлуатують
обладнання підвищеної небезпеки. ( п. 17 додатку 6 до Порядку)
> Загальна кількість працюючих - 47 чол.,в тому числі на яких існує
підвищений ризик —21 чол.
Інші відомості
Інженер з охорони праці підприємства (функції служби 011)
Кондрпчин Юрій Олегович, Наказ від 20.03.2018р.
(нрізшіше. ім’я та по батькові, наказ про прийняті я на роботу)

Відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві
Договір оренди
(прізвище, ім'я та по батькові, наказ про прийняття на роботу)

Відповідальна особа за виконання заявлених робіт ГІН - експерти технічні з
промислової безпеки
Відповідальна особа за експлуатацію обладнання технологічного процесу Відповідальна особа за технологічний транспорт Наявність інструкцій з ОГ1 - в наявності
Наявність протоколів навчання працівників: Працівники отримують
посвідчення та сертифікати у наступних організаціях: ДІЇ «Головний
навчально-методичний центр Держпраці», Асоціація «Укрексперт», Центр
сертифікації при УТ НКТД, ДУ «Інститут медицини праці Національної
Академії медичних наук України.
• Андріївська Катерина Олексіївна - головний лікар, лікаргісихофізіолог Відділу психофізіологічної експертизи.
- посвідчення №4932/22/16 дійсне до 3 1.03.2021р.
- сертифікат управління охороною здоров'я дійсний до 29.1 1.201 8р.
• Бондар Вадим Іванович - начальник Вимірювальної
електротехнічної лабораторії.
- № 276-07-2 дійсне до 19.10.2019р.(проведення технічного огляду та
експертного обстеження електроустановок та електрообладнання,
експертизи проектної документації та спроможності суб’єктів
господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та
експлуатувати це обладнання);
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-

№209-09-2 дійсне до 10.06.2018р (проведення технічного огляду та
експертного обстеження основних виробництв для харчової,
деревообробної, легкої, текстильної промисловості в тому числі
обладнання в машинобудівній та металообробній промисловості);
- №32]-17-27 дійсне до 22.08.2020р. (проведення експертного
обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, здійснення
експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового
виробництва )
• Грищенко Світлана Анатоліївна - експерт технічний з промислової
безпеки Вимірювальної електротехнічної лабораторії.
- посвідчення № 308-14-2 дійсне до 31.05.2020р. (проведення
технічного огляду та експертного обстеження електроустановок,та
електрообладнання,
експертизи
проектної
документації
та
спроможності суб’єктів
господарювання
виконувати роботи
підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання).
• Гурч Ярослав Михайлович - експерт технічний з промислової
безпеки відділу технічних експертиз.
- посвідчення № 9-04-5, дійсне до 15.06.2019 (проведення експертизи
технологічної, 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).
- свідоцтво №3431615, дійсне до 02.03.2022р. (підвищення кваліфікації
відповідальних виконавців окремих видів робі (послуг) пов’язаних із
створенням об’єктів архітектури - експертів).
• Гурч Олександр Ярославович - лаборант електромеханічних
випробувань та
вимірювань 3 розряду Вимірювальної електротехнічної лабораторії
- Посвідчення на III групу допуску по електробезпеці (дійсне до
11.01.2019р.)
• Єрещенко Олександр Анатолійович експерт
технічний
з
промислової безпеки Відділу технічних експертиз.
- посвідчення № 187-09-2 дійсне до 02.03.2019 р. (проведення
технічного огляду га/або експертного обстеження обладнання
агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та
лісогосподарського виробництва)
• Захаров Дмитро Євгенович
експерт технічний з промислової
безпеки Вимірювальної електротехнічної лабораторії.
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- посвідчення № 172-14-3 дійсне до 26.04.2020р. (проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних
транспортних засобів, експертизи проектної документації та
спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи
підвищеної небезпеки та експлуатувати ці засоби).
- посвідчення № 308-14-3 дійсне до 3 1,05.2020р (проведення
технічного огляду та експертного обстеження електроустановок,та
електрообладнання, експертизи проектної документації та
спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи
підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання).
- посвідчення на групу допуску по електробезпеці (дійсне до
30.06.2018р.)
- посвідчення про навчання по загальним питанням з ОІІ (дійсне до
26.05.2020р.)
• Ігнатьсв Валентин Вікторович - експерт технічний з промислової
безпеки Лабораторії діагностики.
- посвідчення №167-03-12 дійсне до 09.12.2018 р. (технічного огляду
та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів,
підйомників, ліфтів, ескалаторів і стаціонарних
та пересувних
атракціонів, експертизи проектної документації та спроможності
суб'єктів господарювання виконувані роботи підвищеної небезпеки
та експлуатувати це обладнання).
• Кондричин Юрій Олегович - начальник Навчально-методичного
відділу
- посвідчення №269-15-6 дійсне до 24.06.2018р. (організація та
проведення навчання з питань охорони праці.
- посвідчення №ОП269-15~6 дійсне до 24.06.2018р.(навчання
і
перевірка знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної
безпеки.
- посвідчення №394-12-4 дійсне до 31.01.2021р. (організація та
проведення навчання з питань охорони праці).
- посвідчення №ОП15-18-2 дійсне до 26.01.2018р. (навчання з
перевірки знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці,
падання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та
пожежної безпеки
• Кузьмін Андрій Васильович - начальник Лабораторії діагностики.
- посвідчення № 147-01-8, дійсне по 28.09.2019р.(проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання:
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об’єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів пари та гарячої води).
- посвідчення № 149-04-8, дійсне по 02.11.2019 р. з правом проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання
вибухопожеженебезпечних, шкідливих,хімічних і нафтопереробних
виробництвах і галузях .
- Сертифікат №9953. УТ.2/16 компетентності фахівця з нсруйнівного
контролю (дійсний до 09.03.2021р. (візуальний метод)).
- Сертифікат №10169. ЬТ.2/16 компетентності фахівця з нсруйнівного
контролю (дійсний до 16.05.2021р. (метод контролю герметичності)).
- Сертифікат №9951. ІІТ.2/16 компетентності фахівця з нсруйнівного
контролю (дійсний до 01.03.2021р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №9952. РТ.2/16 компетентності фахівця з нсруйнівного
контролю (дійсний до 01.03.2021р.(капілярний метод контролю)).
• Машковський Сергій Йосипович - експерт технічний з промислової
безпеки Лабораторії діагностики.
- посвідчення № 465-14-1 дійсне до 13.09.2020 р. (проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів,
канатних доріг, фунікулерів і стаціонарних та пересувних атракціонів,
експертизи проектної документації та спроможності суб'єктів
господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та
експлуатувати це обладнання);
- посвідчення № 389-1 7-4 дійсне до 13.10.2020 р. (проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів
котлонагляду ( котлів, посудин, що працюють під тиском,
трубопроводів пари та гарячої води)
- Сертифікат №31766 компетентності фахівця з нсруйнівного контролю
(дійсний до 14.08.2018р.(капілярний метод контролю)).
- Сертифікат №10266. ІІТ.2/16 компетентності фахівця з нсруйнівного
кон тролю (дійсний до 16.06.2021 р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №31897 компетентності фахівця з неруйнівного контролю
(дійсний до 30.07.2018р. (візуально-оптичний метод контролю)).
• Мезенцев Володимир Деонисович - експерт технічний з промислової
безпеки Лабораторії діагностики.
- посвідчення № 21-96-11, дійсне по 24.05.2020 (проведення технічного
огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів,
посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої
води)

Сторінка 5 з 8

•

•

•

•

•

- Сер тифікат №10079 компетентності фахівця з неруйнівного контролю
(дійсний до 18.04.2021р.(капілярний метод контролю)).
-- Сертифікат №9907 Ш22/16 компетентності фахівця з неруйнівного
кон тролю (дійсний до 26.01.2021 р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №9908. компетентності фахівця з неруйнівного
контролю (дійсний до 26.01.202 1р. (візуально-оптичний метод
контролю)).
Ночсвчук Андрій Володимирович - начальник Санітарної
лабораторії.
- посвідчення №1118 дійсне до 16.10.2018р. (проходження навчання з
підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з
охорони праці щодо проведення досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу (важкості та напруженості праці), а
■також їх гігієнічної оцінки для атестації робочих місць).
Осипчук Василь Григорович - лікар - лаборант - гігієніст Санітарної
лабораторії.
- посвідчення № 1119 дійсне до 16.10.2018р. (проходження навчання з
підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з
охорони праці щодо проведення досліджені, факторів виробничого
середовища і трудового процесу (важкості та напруженості праці), а
також їх гігієнічної оцінки для атестації робочих місць).
Познак Людмила Яківна - лаборант хімічного аналізу 5 розряду
Санітарної лабораторії.
- посвідчення №1117 дійсне до 16.10.2018р. (проходження навчання з
підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з
охорони праці щодо проведення досліджень факторів виробничого
середовища і трудового процесу (важкості та напруженості праці), а
також їх гігієнічної оцінки для атестації робочих місць).
Поплавський Андрій Станіславович - В.о.начальника Відділу
технічних експертиз
- посвідчення № 265-1 7-4 дійсне до 05.07.2020 р (проведення
■технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання
гірничорудної та нерудної промисловості).
Соколовський Роман Володимирович - експерт технічний з
промислової безпеки Лабораторії діагностики
- посвідчення № 464-14-1, дійсне но 13.09.2020 р. (з правом проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження підіймальних
споруд).
- Сертифікат №9956. УТ.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного
контролю (дійсний до 03.03.2021р. (візуальний метод)).
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- Сертифікат №10168. СТ.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного
контролю (дійсний до 11.05.2021р. (метод контролю герметичності)).
- Сертифікат №9954. 11Т.2/16 компетентності фахівця з неруйнівноі'о
контролю (дійсний до 01.03.2021 р.(ультразвуковий метод контролю)).
- Сертифікат №31984 дійсний до 29.09.201 8р. компетентність фахівця з
ультразвукового методу контролю.
- Сертифікат №9955. РТ.2/16 компетентності фахівця з неруйнівного
контролю (дійсний до 02.03.2021 р.(капілярний метод контролю)).
- Сертифікат №31768 дійсний до 15.08.2018р. компетентність фахівця з
капілярного методу контролю.
Тонюіс Андрій Васильович - експерт технічний з промислової
безпеки Відділу технічних експертиз.
посвідчення № 14-07-5 дійсне до 27.01.2019 р. (технічного огляду
та/або експертного обстеження технологічних транспортних
засобів, експертизи проектної документації та спроможності
суб’єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки
та експлуатувати ці засоби);
- посвідчення №193-12-5 дійсне до 27.05.2018р.(проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів,
канатних доріг, фунікулерів і стаціонарних та пересувних
атракціонів)
- Сертифікат №31898 компетентності фахівця по візуальному методу
контролю (дійсний до 24.07.2018р.).
- Сертифікат №31895 компетентності фахівця по капілярному методу
контролю (дійсний до 17.09.2018р.)
Федоров Роман Георгійович - експерт технічний з промислової
безпеки Відділу технічних експертиз.
- посвідчення № 647-13-7, дійсне до 14.12.2019 (проведення
технічного огляду та/або експертного обстеження:обладнання
газової промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МІ 1а
і зрідженого газу не більше 1,6 МПа, експертизи проектної
документації та спроможності суб'єктів господарювання
виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це
обладнання);
- посвідчення № 187-15-17, дійсне до 15.05.2018р. (об’єктів
котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під
тиском,'трубопроводів пари та гарячої води).
Цимбалюк Олександр Васильович - головний інженер
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- пасшії ден ня Л» 19-09-12. дійсне до 3 1 .01.2021р. (проведення
гехьг-ного огляду та/або експертного обстеження обладнання
?«-!- орудної та нерудної промисловості, експертизи проектної
. . о . ч т а ц і ї та спроможнос ті суб’єкта господарювання виконувати
роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання);
• Яременко Олександр Сергійович - експерт технічний з промислової
безпеки відділу технічних експертиз
- посвідчення № 541 -14-7, дійсне до 22.1 1,2020р. (обладнання газової
промисловості з тиском природного газу не більше 1,2 МІ 1а і
зрідженого газу не більше 1,6 МГІа.
Всі експерти технічні з промислової безпеки ДІЇ «Житомирський ЕТЦ»
пройшли навчання но загальним питанням з охорони праці в Дії
«Головний навчально - методичний центр Держнраці»
Наявність протоколів навчання комісії з перевірки знань з ОП-в наявності
Наявність протоколів навчання відповідальних осіб-в наявності
Проведення медогляду 09.01.2018р. (всього оглянуто 14 чол.) ТОВ
«Ценз р
профілактичної медицини
Наявність 313 - в наявності
Наявність нормативно-правової та методичної документації - в наявності

«03» травня 2018 року

О.В Цимбалюк

Декларація
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обліку
господарювання в Управлінні Держнраці Волинської області
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