
н„я адміністр1
Центр наДа м Дніпр»

ІЇГИ«НИХ послуг

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам Законодавства З питань охорони праці

ості п ^ -^юбртодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Спільне
^нВаецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
49040, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе,8_____________

місцезнаходження,
код ЄДРПОУ 32349901;______________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
генеральний директор Гудошник Вадим Анатолійович

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
(0562) 36-87-03 ; бпс1@ биеу-сііекз . сот________________
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;

Роботи виконуються на об'єктах замовника в т.ч. і за адресою: 49040, м. Дніпро,
пров. Джинчарадзе,8

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
Товариство 3 додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Союз-Дніпро»

(найменування страхової компанії,
Договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами № 401 від 

24.04.2017р., строк дії договору - 1 рік.____________________________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
Добровільний аудит З охорони праці не проводився 02.10.2017 р._____________

(дата проведення аудиту)

Я, Гудошник Вадим Анатолійович______________________________________________
(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 господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують
(застосовують) обладнання підвищеної небезпеки._______________________________

(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 
кількість робочих місць: 13, на яких існує ризик виникнення травм: 13
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм
офісне приміщення розташоване за адресою:

будівель і споруд (приміщень), 
49040, м. Дніпро, пров. Джинчарадзе,8

виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
Інші відомості генеральний директор - Гудошник В.А. , пройшов навчання і
перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки та нормативно-
правових актів 3 охорони праці комісією, створеною на підставі розпорядження №



ЗОб-Н Київської міської державної адміністрації від 23.02.2012 р. (протокол № 
81-65-15 від 19.03.2015 р.).

Наказом № 179 від 18.07.2017 р. створена комісія з перевірки Знань з питань 
охорони праці у працівників підприємства. Голова комісії - заступник 
генерального директора з охорони праці Мархай Н.О. та члени комісії: технічний
директор Міщеряк О.М., заст. технічного директора Платонов Б.Б., уповноважена 
найманими працівниками особа З питань охорони праці Касьянова О ■ П ■ пройшли 
перевірку Знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів 
комісіями, що створені на підставі розпорядження № 306-Н Київської міської
державної адміністрації від 23.02.2012 р. та розпорядження № 417-Н від
05.10.2016 р. Головного управління Держпраці у Київській області (протокол №
81-348-16___ від___ 20.10.2016___ р . ) ;____наказу___ територіального___ управління
Держгірпромнагляду по Київській області і м, Києві (протокол № ОП136-15 від
03.04.2015 р.); наказу Головного управління Держпраці у Київській області № 213 
від 01,02.2017 р. (протокол № ОП185-17 від 19.05.2017 р.); наказу Головного 
управління Держпраці у Київській області № 1393 від 26.05.2017 р. та Змінами до 
наказу № 1655 від 24,07.2017 р. (протокол № 81-585-17 від 03,11.2017 р.).

Наказом № 6 від 19.01.2017 р. призначений відповідальним За справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - інженер вимірювальної 
лабораторії Бісеров О.П. (IV група З електробезпеки, до та понад 1000 В) , на 
час його відсутності - інженер вимірювальної лабораторії Харченко А.С. (IV 
група з електробезпеки, до та понад 1000 В) , які пройшли навчання і перевірку 
Знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»
комісіями___ створеними____наказами____Головного____управління____Держпраці___ у
Дніпропетровській області № 102 від 27.06.2017 р. (протокол № 92-17Д від
17.11.2017 р.) та № 405 від 30.11.2016 р. (протокол № 29-17Д від 19.05.2017 р.) 
після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС»; 
перевірку знань Законів України «Про охорону праці», «Про загальнообов'язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об'єкти 
підвищеної небезпеки» та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів
комісіями___ створеними____наказами____Головного____управління____Держпраці___ у
Дніпропетровській області № 102 від 27,06.2017 р. (протокол № 96-17Д від
24.11.2017 р.) та № 405 від 30.11.2016 р. (протокол № 31-17Д від 19.05.2017 р.) 
після проходження навчання у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС».

Наказом № 104-К від 31.07,2007 р. призначена відповідальною особою За
безпечне виконання робіт з експертизи стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб'єктів господарювання, які виконують роботи та/або 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки Долгополову Н.М, яка пройшла 
навчання і перевірку знань Загального курсу «Охорони праці» комісією створеною 
на підставі наказу ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» № 179 від
18.07.2017 р. (протокол № 27-17-ОП від 24,07.2017 р.).________________________
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства
Наказом по підприємству № 38 від 18.10.2006 р. створена служба З охорони 

праці. Керівником служби З охорони праці призначений Заступник генерального 
директора 3 охорони праці Мархай Н.О. (наказ № 176-К від 11,10.2016 р.) , яка 
пройшла перевірку Знань комісією, що створена підставі розпорядження № 306-Н 
Київської міської державної адміністрації від 23.02.2012 р. та розпорядження № 
417-Н від 05.10.2016 р. Головного управління Держпраці у Київській області
(протокол № 81-348-16 від 20.10.2016 р.)________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки, наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань згідно з НПАОП 

0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони____праці» в ДП «ГНМЦ»:

експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертного 
обстеження основних виробництв для харчової, деревообробної, легкої, 
текстильної промисловості (у т. ч. машинобудуванні та металообробній 
промисловості) Долгополова Н.М. (посвідчення № 372-09-1 дійсне до 10.06.2018 
р , ) ; експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання газової промисловості З тиском природного газу не більше 
1,2 МПа та Зрідженого газу не більше 1,6 МПа Долгополова Н.М. (посвідчення № 
213-04-3 дійсне до 14.12.2019 р., протокол № ОП240-15 від 05.06.2015 р про 
проходження навчання і перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області і м. Києві 
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки) ;______________________



експерт технічний з промислової безпеки з технічного огляду та/або 
експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, 
ескалаторів Сунцов О.М. (посвідчення експерта технічного № 22-07-23 дійсно до 
23.03.2019 р., протокол № ОП122-16 від 18,03.2016 р про проходження навчання і 
перевірку знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки та 
пожежної безпеки);

експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертного 
обстеження електроустановок та електрообладнання Коваленко А.С. (посвідчення 
експерта технічного № 191-12-9 дійсне до 27,05.2018 р., протокол № ОП206-15 від
22,05.2015 р про проходження навчання і перевірку Знань комісією створеною на 
підставі наказу територіального управління Держгірпромнагляду по Київській 
області і м , Києві законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки);

- експерт технічний З промислової безпеки по проведенню технічного огляду 
та/або експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, 
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв Стрижак С.В. (посвідчення № 296- 
12-15 дійсне до 27,05.2018 р., протокол № ОП203-15 від 22.05.2015 р про 
проходження навчання і перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області і м. Києві 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки);)

експерт технічний з промислової безпеки по проведенню технічного огляду 
та/або експертного обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних, хімічних, 
нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв Радзієвська 0.0, (посвідчення № 
149-04-14 дійсне до 27.05.2018 р., протокол № ОП203-15 від 22.05.2015 р про 
проходження навчання і перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
територіального управління Держгірпромнагляду по Київській області і м. Києві 
законодавчих актів З охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) 
допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки);

експерт технічний З промислової безпеки З технічного огляду та/або 
експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під 
тиском, трубопроводів пари та гарячої води) Платонов Б.Б. (посвідчення № 22-05- 
23 дійсно до 24.05.2020 р., протокол № ОП185-17 від 19.05.2017 р про 
проходження навчання і перевірку знань комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області законодавчих актів З охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та 
пожежної безпеки);

безпеки з технічного огляду та/абоексперт технічний промислової
експертного обстеження обладнання в металургії і коксохімії Федій Д.М. 
(посвідчення № 268-10-16 дійсно до 28.09.2019 р., протокол № 0П352-16 від
23.09.2016 р про проходження навчання і перевірку знань комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області законодавчих 
актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
електробезпеки та пожежної безпеки);

- експерт технічний З промислової безпеки з правом 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 Шеремет О.Ю. (посвідчення № 54-12-22 дійсно до 15.06.2019 р. , 
протокол № ОП242-16 від 10.06.2016 р про проходження навчання і перевірку знань 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області законодавчих актів З охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки);

- експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертного 
обстеження електроустановок та електрообладнання Васковець С.М. (посвідчення № 
270-08-3 дійсне до 04.10.2020 р., протокол № ОП438-17 від 21.10.2017 р про 
проходження навчання і перевірку Знань комісією створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та 
пожежної безпеки);

експерт технічний З промислової безпеки З технічного огляду та/або 
експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, 
ескалаторів Лодягін М.В. (посвідчення № 37-01-21 дійсно до 27,07.2019 р. 
протокол № ОП286-16 від 23,07.2016 р про проходження навчання і перевірку знань 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки);



експерт технічний З промислової безпеки З технічного огляду та/або
експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів,
ескалаторів Ніколаєв І.В. (посвідчення № 26-04-25 дійсно до 23.03.2019 р.,
протокол № ОП122-16 від 18.03.2016 р про проходження навчання і перевірку Знань 
комісією створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Киівській області законодавчих актів З охорони праці, гігієни праці, надання 
першої (домедичноі) допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежноі безпеки);

- експерт технічний з промислової безпеки з технічного огляду та/або
експертного обстеження об'єктів котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під 
тиском, трубопроводів пари та гарячої води) Сєдих О. Є. (посвідчення експерта 
технічного № 325-11-23 дійсно до 25.10.2020 р., протокол № ОП398-17 від
20.10.2017 р про проходження навчання і перевірку Знань комісією створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області законодавчих 
актів 3 охорони праці, гігієни праці, надання домедичноі допомоги потерпілим, 
електробезпеки та пожежної безпеки);)

експерт технічний по проведенню технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання газової промисловості з тиском природного газу понад 1,2 
МПа Зданевич Я.О. (посвідчення експерта технічного № 26-07-3 дійсне до
25.11.2018 р., протокол № ОП551-15 від 25.11.2015 р про проходження навчання і 
перевірку Знань комісією створеною на підставі наказу Головного управління 
Держпраці у Київській області законодавчих актів З охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичноі) допомоги потерпілим, електробезпеки та 
пожежної безпеки);

Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці під час виконання
експертизи стану охорони праці та безпеки____промислового виробництва суб'єктів
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки (наказ № 22 від 12.02.2018 р.), проводяться відповідні інструктажі з
охорони праці, що підтверджується відмітками в журналах._____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому 

числі на обладнання, що використовується при виконанні Заявлених робіт 
підвищеної небезпеки._________________________________________________________
експлуатаційної документації,

Працівники Товариства з обмеженою відповідальністю «Спільне українсько- 
німецьке підприємство «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» забезпечені 
спецодягом та Засобами індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до
НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту». Пояси 
запобіжні, каски, драбини використовують За призначенням, зберігають у технічно 
справному стані та проходять технічне обслуговування, ремонт, експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.

засобів індивідуального захисту,
Матеріально-технічна база відповідав вимогам Законодавства З питань

охорони безпеки. Підприємство має навчально-методичне
оботи з .навчання, перевірки знань питань

чної бази, навчально-методичного забезпечення)

_____ Гудошник В .А ■
(ініціали та прізвище)

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

2 0 У ' _______________________

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.


