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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам^аконодавства
з питань охорони праці
Відомості ПРО Роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА ПРАЦІ»_______________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

01033. місто Київ, вулиця Євгена Коновальця. будинок 36. приміщення 5. 39921506._______
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

директор Бех Світлана Василівна. (098") 252-77-31. kiev-expert@ukr.net____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

__________________ об’єкти замовників міста Луцьк та Волинської області_________
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 ТДВ СК «Альфа-Гарант». 1 рік.
№ 15-П\01-044-40240 від 13.09.2017 р._________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.02.2018 р.
(дата проведення аудиту)

Я. Бех Світлана Василівна, директор ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА
ПРАЦІ»______________________________________________________________________ _____________
(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: роботи, що в и к о н у ю тьс я на висоті понад 1.3 метра (п. 6 додатку 6 П о рядку ):
експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів господарювання,
які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки (п. 17 додатку 6
Порядку.)________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

На підприємстві працює 20 чоловік, з них 11 на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

____________________ будівель і споруд (приміщень)- 1, виробничих об'єктів- 0._________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_____________________________ ЦЄХІВ-0. ДІЛЬНИЦІ- 0 . СТРУКТУРНИХ ПІДрОЗДІЛІВ-0.______________________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Відповідальні особи:
• Бех Світлана Василівна - відповідальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки:
• Залавська Яна Петрівна - відповідальна за стан охорони праці Товариства:
• Козловець Віталій Васильович - відповідальний за електрогосподарство на Товаристві:
• Кушнір Юлія Валеріївна - відповідальна за стан пожежної безпеки Товариства:
• Бедай Вадим Вікторович. Жернаков Віктор Дмитрович. Чорний Микола Іванович. Приходько
Вячеслав Вікторович - відповідальні за організацію і безпечне виконання робіт на висоті:
• Кушнір Ю лія Валеріївна - відповідальна за формування фонду нормативно-правових актів з
охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення експертного
обстеження:
• Герасименко Катерина Сергіївна - відповідальна за зберігання результатів експертного
обстеження:
• Кушнір Юлія Валеріївна - відповідальна за надання уповноваженій організації інформації про
результати експертного обстеження:
• Кушнір Юлія Валеріївна - відповідальна за функціонування системи управління якістю робіт
експертного обстеження.__________________________________________________________________ __
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

- посвідчення № 51/2-17-1, видане ДП «ГНМЦ» на підставі протоколу № 51/2-17 від 17.03.2017
р.. про перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до
медичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, директору Бех Світлані
Василівні:
- витяг з протоколу № 51-17 від 17.02.2017 р., виданий ДП «ГНМЦ». про перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, експерту технічному
Козловцю Віталію
Васильовичу:
- свідоцтво № 554 від 19.02.2016 р„ видане ПОГ «Інститут Перспектива», про професійну
атестацію за напрямом експерт «Підготовка до професійної атестації відповідальних виконавців
окремих видів робіт(послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури». Спеціальний
модуль. Технічне обстеження (інспектування) будівель і споруд у частині забезпечення безпеки
експлуатації та вимог охорони праці, експерту технічному Козловцю Віталію Васильовичу:
- посвідчення № ОП 245-16-5 від 15.06.2016 р.. видане ДП «ГНМІІ». про перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (до медичної) допомоги
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, експерту технічному Бедай Вадиму В ік т о р о в и ч у :
- посвідчення № 190-04-1 від 14.12.16 р., видане ДП «ГНМЦ», про проведення технічного огляду
та/або експертного обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу
понад 1,2 МПа, експертизи проектної документації та спроможності суб’єктів господарювання
виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання, експерту технічному
Бедай Вадиму Вікторовичу:
- посвідчення № 189-04-1 від 14.12.16 р. видане ДП «ГНМІІ». про 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. експертизи проектної документації та
спроможності суб’єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та
експлуатувати це обладнання, експерту технічному Бедай Вадиму Вікторовичу:
- посвідчення експерта технічного № 58-04-1 від 15.06.2016 р.. видане ДП «ГНМІІ». про право
проведення експертизи проектної документації об’єктів будівництва, обстеження будівель і
споруд та експертизи спроможності суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної
небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки, експерту технічному Бедай
Вадиму Вікторовичу:

- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 187-08-6 від 23.09.2015 р.. видане
ДП «ГНМЦ». про право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
вантажопідіймальних кранів, експерту технічному Приходько Вячеславу В ік т о р о в и ч у :
- посвідчення № ОП 394-15-4 від 23.09.2015 р.. про проходження навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці гігієни праці, надання першої до медичної допомоги
потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки, експерту технічному П р и х о д ь к о Вячеславу
Вікторовичу:
- посвідчення № 16-04-15 від 02.03.2016 р.. видане ДП «ГНМЦ» експерта технічного з
експертного обстеження обладнання агропромислового комплексу, харчової промисловості та
переробки
сільськогосподарської
продукції.
деревообробної
промисловості
та
лісогосподарського виробництва, експертизи проектної документації' та спроможності суб’єктів
господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це обладнання,
експерту технічному Чорному М и к о л і Івановичу;
- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 36-16-5 від 29.01.2016 р.. видане ДП
«ГНМЦ». про право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів
котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води)
експерту технічному Мошик Віктору Миколайовичу:
- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 158-01-1 від 21.09.2016 р., видане
ДП «ГНМЦ». про право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
обладнання гірничорудної та нерудної промисловості, експерту технічному Бейлик Майї
Вячеславівні:
- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 465-14-1 від 13.09.2017 р.. видане
ДП «ГНМЦ». про право 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, експерту технічному Машковському Сергію Й о с и п о в и ч у :
- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 136-10-11 від 13.04.2016 р„ видане
ДП «ГНМЦ». про право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
електроустановок та електрообладнання, експертизи проектної документації та спроможності
суб'єктів господарювання виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати це
обладнання, експерту технічному Новик Антону І г о р о в и ч у :
- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 65-17 від 22.02.2017 р.. видане ДП
«ГНМЦ». про право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання
гірничорудної та нерудної промисловості, експерту технічному Свист Олександру
Миколайовичу:
- посвідчення експерта технічного з промислової безпеки № 143-05-21 від 01.10.2014 р„ видане
ДП «ГНМЦ». про право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження
обладнання вибухопожежонебезпечних. хімічних, нафтохімічних, нафто газопереробних
виробництв, експерту технічному Смаль Руслану Леонідовичу:
- витяг з протоколу № 81-514-17 від 06.10.2017 р„ засідання комісії ГУ Держпраці у Київській
області, з перевірки знання законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, а саме:
НПАОП 0.00-1,15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». НПАОП 0.007.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників».
НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у
будівництві» (ДБН А.3.2-2-20091 у експерта технічного з промислової безпеки Бедай Вадима
Вікторовича, начальника в ід д іл у експертизи у будівництві Жернакова Віктора Дмитровича,
експерта технічного з промислової безпеки Чорного Миколи Івановича, експерта технічного з
промислової безпеки Приходько Вячеслава Вікторовича, які пройшли навчання у ТОВ «НВЦ
«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА».
- посвідчення № 107 від 10.06.2016 р. про перевірку знань законодавчих актів з охорони праці,
гігієни праці, надання першої медичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної

безпеки, у інженера в ід д іл у експертизи (за су м іс н и ц тв о м інженера з охорони праці) Залавської
Яни Петрівни, яка пройшла навчання у КОП "НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР".
Наказом № 4-ОП від 02.02.2018 року створено службу охорони праці, що затверджено Положенням
про службу о х о р о н у праці, наказом № 5-ОП від 02.02.2018 року, затверджено Положення п р о
систему управління охороною праці у Товаристві. Інженер з охорони праці - Залавська Яна
Петрівна.________________________________________________________________________________ _
наявністю служби охорони праці,

Наказом 04/18-ОД від 14.03.2018 року затверджені посадові інструкції: начальника відділу кадрів,
діловода, бухгалтера, юриста, начальника в ід д іл у експертизи, експерта технічного с промислової
безпеки, п р о в ід н о г о інженера, інженера, фахівця з інформаційних технологій, менеджера з питань
комерційної діяльності.______________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

У ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА ПРАНІ» розроблено та затверджено
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників
від 02.02.2018 року № 5-ОП.
Посадові особи Товариства походять попереднє та періодичне навчання та перевірку знань з питань
о х о ро н и праці у відповідних учбових центрах.
На Товаристві з працівниками проводяться інструктажі з питань охорони праці (вступний.
первинний, повторний, позаплановий, цільовий4), інформація про проведення інструктажу
заноситься до відповідних журналів. Програма вступного інструктажу, затверджена наказом від
02.02.2018 року№ 4.1-ОП.
Згідно з положенням розроблені та затверджені інструкції з охорони праці по професіям та видам
робіт, згідно наказів: від 02.02.2018 року № 4.2-ОП.
Працівники ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» забезпечені
спецодягом, спепвзуттям і засобами індивідуального захисту, включаючи поясами лямковими типу
2 ПЛ-К та стропами канатними, відповідно до Норм безплатної видачі спеціального о д ягу .
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту. Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним в зу ття м та іншими засобами
індивідуального захисту ГНПАОП 0.00- 4.01.14). чинних нормативно-правових актів з охорони
праці.__________________________________________ ____________________________________________
засобів індивідуального захисту,

На ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «БЕЗПЕКА ПРАЦІ» наявна необхідна нормативноправова. матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення.
Відповідальний за формування Фонду призначений наказом від 02.02.2018 року № 6.
Реєстрація, облік, актуалізація, розподіл і збереження фонду нормативно-правових актів, що
стосуються експертної діяльності Товариства, здійснюється у відповідності до Керівної інструкції
КІ-4.2/00-01 «^правління зовнішніми НД». затверджено наказом № 04/18-ОД від 14.03.2018 року.
зрмативно-правової технічндїтази*надч .

о -методичного забезпечення)

А

_____ С.В. Бех
(ініціали та прізвище)

2018 р.
Декларація зареєстрована у журн
органі Держпраці уУ
_____

єктів господарювання у територіальному
_______________________ .

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.
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