
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Українсько-німецьке науково-виробниче підприємство 
«Технічний центр діагностики та експертизи» товариство з обмеженою відповідальністю

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ 49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, 8
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 30268475_______________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_________________________Директор Сазонова Наталія Михайлівна_____________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

____________________ тел. +380562368704; info@tuev-dieks.com_________________________
. 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;

_________________________________ на території України_________________________________
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________________________

ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС», 1 рік, № 17294-14 від 25.05.2020 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____________________

_________Звіт з аудиту№ 32349901-01.2(А)-10-0166.20 від 19.05.2020 р., виданий_________

____________________ ТОВ СП «Товатиство технічного нагляду «Дієкс»__________________
(дата проведення аудиту)

Я̂ Сазонова Наталія Михайлівна________ ___________________________________________
(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; технічний 
огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме; 
вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, 
підйомники та колиски для підіймання працівників__________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
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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: 12, на яких існує ризик виникнення травм: 3______________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

НВП «ТИ Діекс» орендує нежитлові приміщення відповідно до договору № 2-01/2020 від 
02.01.2020 р. укладеного з ТОВ «Альянс-Інжиніринг». Виробничі приміщення розташовані за
адресом: м. Дніпро, провулок Джинчарадзе, 8, загальною площею 74,1 м2 1-й поверх._______

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Директор НВП «ТИ Діекс» Сазонова Н.М., як керівник підприємства пройшла 

навчання вимог Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу 
№ 20-50 від 28.05.2020 р.)__________________________________________________

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ 
№ 17 від 22.05.2020 р.). Голова комісії -  директор НВП «ТЦ Діекс» Сазонова Н.М. пройшла 
навчання вимог Загального курсу з охорони праці і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу 
№ 20-50 від 28.05.2020 р.). Члени комісії -  начальник відділу технічного діагностування 
вантажопідіймальних кранів і споруд Лодягін М.В.. провідний інженер з охорони праці 
Шеремет О.Ю., пройшли навчання вимог Загального курсу з охорони праці і перевірку знань 
комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (витяг з протоколу № 20-50 від 28.05.2020 р.).______________________________________

Наказом № 14 від 22.05.2020 р. призначений відповідальним за справний стан та 
безпечну експлуатацію електрогосподарства інженер Воронков Є.Ю. (IV група з 
електробезпеки, до 1000 В), у разі його відсутності -  інженер з метрології Корнієнко М.Ю. (ТУ 
група з електробезпеки, до 1000 В), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила пожежної безпеки в Україні» у ТОВ «Учбовий 
центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-53 від 29.05.2020 р.) та у ТОВ СП 
«Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 74-18 Д від 19.10.2018 р.)._____

Наказом № 16 від 22.05.2020 р. призначено відповідального:_________________
- за організацію технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічне 

діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в 
додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: 
вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, 
підйомників та колисок для підіймання працівників:_______________________________________

- за формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та 
організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, пасажирських 
конвеєрів, підйомників та колисок для підіймання працівників:____________________________

- за зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження



вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів.
підйомників та колисок для підіймання працівників;______________________________________

- за функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або 
експертного обстеження вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, 
пасажирських конвеєрів, підйомників та колисок для підіймання працівників, 
начальника відділу технічного діагностування вантажопідіймальних кранів і споруд 
Лодягіна М.В. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), який є експертом технічним з 
промислової безпеки за напрямом: «надається право на проведення технічного огляду, та/або 
експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів» 
(посвідчення № 37-01-21. свідоцтво про підвищення кваліфікації дійсне до 10.07.2022 рЛ, 
пройшов навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
пожежної безпеки в Україні» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 43-19 Д від 07.06.2019 рЛ; НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 
«Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (витяги з протоколів № 20-53 від 29.05.2020 р„ №20-52 від 27.05.2020 р„ № 20-54/10 
від 29.05 2020 р„ № 20-54/11 від 29.05 2020 р.). У разі відсутності начальника відділу 
технічного діагностування вантажопідіймальних кранів і споруд Лодягіна М.В., його 
обов’язки виконує директор НВП «ТЦ Діекс» Сазонова Н.М. (IV група з електробезпеки, до 
1000 В), яка пройшла навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки в Україні». НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання». НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 
0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів», НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр з 
охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області (витяги з протоколів № 20-53 від 29.05.2020 р., №20-52 від 27.05.2020 р.,
№ 20-54/10 від 29.05 2020 р.. № 20-54/11 від 29.05 2020 р.)_________________________________

Наказом № 15 від 22.05.2020 р. призначено відповідальним за безпечне проведення 
робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра начальника відділу технічного 
діагностування вантажопідіймальних кранів і споруд Лодягіна М.В.. у разі його відсутності -  
директора НВП «ТЦ Діекс» Сазонову Н.М., які пройшли навчання вимог НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій
області (витяг з протоколу № 20-45 від 28.05.2020 рЛ. -____________________________________

Наказом № 18 від 25.05.2020 р. призначено відповідальну особу за формування фонду 
нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних 
документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування; 
облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку (атестацію) засобів вимірювальної 
техніки; функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або
експертного обстеження устаткування провідного інженера з якості Безсмертну Н.Л._______

Для виконання робіт з технічного огляду, випробування, експертного обстеження



(технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що
зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме: вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, пасажирські 
конвеєри, підйомники та колиски для підіймання працівників. НВП «ТЦ Діекс» має у штаті 
працівників:

- Прохорович А.О. - експерт технічний з промислової безпеки за напрямом: «надається 
право на проведення технічного огляду, та/або експертного обстеження вантажопідіймальних 
кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів» (посвідчення № 98-15-4: свідоцтво про підвищення 
кваліфікації видане ДП «ГНМЦ». дійсне до 24.10.2021 р.): - фахівець з неруйнівного контролю 
другого рівня кваліфікації, візуального методу контролю (сертифікат № 950 VT.01.2019 
виданий органом з сертифікації персоналу ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ», дійсний до 10.07.2024 
р.): - Фахівець з неруйнівного контролю другого рівня кваліфікації, магнітопорошкового 
методу контролю (сертифікат № 682 МТ.02.2017 виданий органом з сертифікації персоналу 
ТОВ «ЄВРО СТАНДАРТ», дійсний до 11.06.2020 р.):______________________________________

- Лодягін М.В. - експерт технічний з промислової безпеки за напрямом: «надається 
право на проведення технічного огляду, та/або експертного обстеження вантажопідіймальних 
кранів, підйомників, ліфтів, ескалаторів» (посвідчення № 37-01-21: свідоцтво про підвищення 
кваліфікації видане ЛП «ГНМЦ». дійсне до 10.07.2022 р.). - фахівець з неруйнівного контролю 
другого рівня кваліфікації, ультразвукового методу контролю (сертифікат № 760 UT.02.2018 
виданий органом з сертифікації персоналу ТОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний до 25.02.2023 
р.); - фахівець з неруйнівного контролю другого рівня кваліфікації, магнітопорошкового 
методу контролю (сертифікат № 831 МТ.01.2018 виданий органом з сертифікації персоналу 
ТОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний до 12.11.2023 р.): фахівець з неруйнівного контролю 
другого рівня кваліфікації, методу коерцитивної сили (сертифікат № 35717 виданий органом з 
сертифікації персоналу АЦНК ПРАТ «ВТП «Укренергочермет». дійсний до 11.06.2021 р„);

- Воронков С.Ю. -  електромеханік з ліфтів 3-го розряду (свідоцтво Р19 № 004220 від 
04.03.2019 р. виданого КП «Навчально-курсовий комбінат» ДОР»; - фахівець з неруйнівного 
контролю другого рівня кваліфікації, візуального методу контролю (сертифікат № 767 
VT.02.2018 виданий органом з сертифікації персоналу ТОВ «СВРО СТАНДАРТ», дійсний до 
20.03.2023 р.).__________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки,

Наказом по підприємству № 12 від 11.01.2010 р. реорганізована служба з охорони 
праці. Відповідальним за охорону праці призначено провідного інженера з охорони праці 
Шеремет О.Ю. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), яка пройшла навчання по Загальному 
курсу охорони праці у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-50 
від 28.05.2020 р.): НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
пожежної безпеки в Україні» у ТОВ СП «Товариство технічного нагляду ДІЕКС» і перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 08-19 Д від 22.03.2019 р.); НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання». 
НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів». НПАОП 0.00-1.06-77 
«Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів». НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці 
«ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (витяги з протоколів № 20-53 від 29.05.2020 р.. № 20-52 від 27.05.2020 р.. № 20-54/10
від 29.05 2020 р.. № 20-54/11 від 29.05 2020 р.)



наявністю служби охорони праці,
Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 

інструктажі з питань охорони праці згідно з НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».__________________

Робітники підприємства, які задіяні при виконанні робіт з технічного огляду, 
випробування, експертного обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: вантажопідіймальних кранів та 
машин, ліфтів, ескалаторів, пасажирських конвеєрів, підйомників та колисок для підіймання 
працівників та робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, експерт технічний з 
промислової безпеки Прохорович А.О., інженер, фахівець з неруйнівного контролю Воронков 
Є.Ю. пройшли перевірку знань з вимог виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці, 
що діють на підприємстві в межах своїх повноважень в т.ч. НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації 
ліфтів», НПАОП 0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів», 
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» у ТОВ «Учбовий центр з охорони 
праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (витяги з протоколів № 20-53 від 29.05.2020 р., № 20-52 від 27.05.2020 р„ № 20-54/10 
від 29.05 2020 р„ № 20-54/11 від 29.05 2020 р.) та комісією НВП «ТЦ Діекс» (протокол № 01- 
ОП від 01.06.2020 р. та відповідні інструктажі з охорони праці, що підтверджується 
відмітками в журналах._________________________________________________________________

Наказом № 19 від 25.05.2020 р. розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці 
на види робіт підвищеної небезпеки та на професії за переліком, в тому числі: № 2 з пожежної 
безпеки; № 6 про надання першої (долікарської) медичної допомоги при нещасних випадках; 
.№ 13 з безпечного виконання робіт на висоті понад 1.3 метра; № 17 для фахівців з 
неруйнівного контролю; № 19 з безпечного виконання робіт з технічного огляду, 
випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) вантажопідіймальних 
кранів і споруд; № 20 з безпечного виконання робіт з технічного огляду, випробування, 
експертного обстеження (технічного діагностування) ліфтів; № 18 з безпечного виконання 
робіт з технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного діагностування) 
ескалаторів; № 21 з безпечного виконання робіт з технічного огляду, випробування, 
експертного обстеження (технічного діагностування) підйомників; №22 з безпечного 
виконання робіт з технічного огляду, випробування, експертного обстеження (технічного
діагностування) колисок для підіймання людей.___________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхілні нормативні акти НВП «ТЦ Діекс», затверджені директором, 
експлуатаційна та технічна документація на обладнання, що використовується при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки, а саме:______________________________________________________

- положення про вілліл технічного діагностування вантажопідіймальних кранів і 
споруд; 

- паспорт віллілу технічного діагностування вантажопідіймальних кранів і споруд;
- настанова щодо якості. Система управління якістю ДСТУ ІБО 9001:2015;____________
- методики з проведення експертного обстеження (технічного діагностування)



вантажопідіймальних кранів і споруд, підйомників, ліфтів;
- паспорти та настанови з експлуатації на: товщиномір ультразвуковий 45-ІУЮ; ручний 

лазерний далекомір НіМ; нівелір АТ-В4; вимірювач параметрів електричної безпеки 
багатофункціональний МІ 3102Н;________________________________________________________

- паспорти та настанови з експлуатації на засоби індивідуального захисту (запобіжні 
пояси, запобіжні стропи):________________________________________________________________

- протокол № 285 від 23.04.2020 р. випробування запобіжних поясів інв. №№ 22, 27, 
запобіжних стропи інв. №№ 9, 10, виданих КП «Міськсвітло»._____________________________

експлуатаційної документації,

Наказом № 8 від 26.04.2019 р. на підприємстві створена комісія з приймання і 
перевірки засобів індивідуального захисту, що надходять на підприємство на відповідність 
вимогам нормативних документів. Засоби індивідуального захисту використовують за 
призначенням, зберігають у технічно справному стані з проведенням технічного 
обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) відповідно до 
вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.______________________________

Працівники НВП «ТЦ Діекс» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» (спецодяг, спецвзуття, захисні каски, захисні окуляри, лицьові щитки,
рукавиці, запобіжні пояси, запобіжні стропи)._____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Наказом № 19 від 25.05.2020 р. затверджений перелік нормативно-правових документів 
з охорони праці, що поширюються на роботи підвищеної небезпеки, які виконуються НВП 
«ТЦ Діекс» в т.ч.: Закон України «Про охорону праці»; Порядок видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затверджений Постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 
1107; Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений 
Постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 687; Технічний регламент засобів індивідуального 
захисту, затверджений Постановою КМУ від 27.08.2008 № 761; Технічний регламент знаків 
безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 25.11.2009 р. № 
1262; НПАОП 0.00-7.10-07 «Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 687», «Технічний 
регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників», затверджений Постановою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262; «НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт підвищеної небезпеки»; НПАОП 
0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»; НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00- 
6.03-93 «Про порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів про 
охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні 
вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального 
захисту на робочому місці»; Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, 
затверджений Постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442, НПАОП 0.00-1.04-07 «Правило 
вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів дихання», НПАОП 0.00-6.08- 
07 «Порядок атестації фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне 
обстеження устаткування підвищеної небезпеки». НПАОП 0.00-1.63-13 «Правила сертифікації



Фахівців з неруйнівного контролю», НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання»; НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів»; НПАОП 
0.00-1.06-77 «Правила будови та безпечної експлуатації ескалаторів»; НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НАПБ
А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»._____________________________________

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог нормативно-
правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються.__________________

У НВП «ТЦ Діекс» обладнаний куток Охорони праці, ціллю якого є проведення 
організаційної та методичної роботи по навчанню робітників з питань охорони праці, 
пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і 
професійних захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, підручниками, 
нормативно-правовими актами з охорони праці, методичною і довідковою літературою,

і-методичного забезпечення)

______ Н.М Сазонова
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці /Р  20^ € ^  р. № с& З, _______ .

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.




