
ДЕКЛАРАЦІЯ
•  •  •  •  • • •  лвідповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
______________ «СП ІЛЬН Е УКРАТНСЫШ -НТМЕПЬКЕ ПІДПРИЄМ СТВО____________
__________________«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС»_______________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

___________49040, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пров. Джинчарадзе, буд. 8_______
місцезнаходження,

_________________________________ код ЄДРПОУ 32349901____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

__________________ Генеральний директор Гудошник Вадим Анатолійович____________
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

________________________________ т ел .(0562) 36-87-04_________________________________
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;
Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, пров. Джинчарадзе. буд. 8: Дніпропетровська обл.. 
Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Запорізька, буд. 60___________________________

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. № 16870-18 від 27.12.2019 р.______
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці звіт від 15.06.2020 р. 
№ 32349901-02.4(А)-10-0185.20 за результатами аудиту охорони праці, проведеного ТОВ 
СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»________________________________

(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 під час виконання таких робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:__________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
посудини, що працюють під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів, що є ____
ємностями для газового моторного палива:___________________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
ресивер типу Р500.11.08. зав. № 640758. 2017 р.в.. Б іл о р у с ь ; балон для аргону 10-150У ГОСТ 949-73. 
1993 р.в.. Україна________________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження.



кількість робочих місць: 107. на яких існує ризик виникнення травм: 5_____________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

підприємство орендує приміщення, розташовані за адресою: Дніпропетровська обл.. м. 
Дніпро, пров. Джинчарадзе. буд. 8 (договір оренди № 1-01/2020 від 02.01.2020 p.): 
Дніпропетровська обл.. Новомосковський район, с. Піщанка, вул. Запорізька, буд. 60 (договір 
оренди № 2146-18-ОР від 27.11.2018 р.)___________________________________________________

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

Інші відомості
Генеральний директор ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС» 

Гудошник В.А. пройшов навчання і перевірку знань Загального курсу з охорони праці 
комісією, створеною на підставі розпорядження № 1085 Київської міської державної
адміністрації від 05.09.2017 р. (витяг з протоколу № 81-130-18 від 22.02.2018 p.)._____________
_______На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 55 від 27.03.2018 p.). Голова комісії -  заст. генерального директора з охорони праці Мархай 
Н.О.. пройшла навчання Загального курсу з охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» 
і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у 
Київській області (витяг з протоколу № 81-963-19 від 27.09.2019 p.): члени комісії -  технічний 
директор Міщеряк О.М. пройшов навчання Загального курсу з охорони праці у ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з 
протоколу № 14-18Д від 16.03.2018 рЛ уповноважена найманими працівниками особа з 
питань охорони праці Касьянова О.П. пройшла навчання Загального курсу з охорони праці у 
ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81-585-17 від
03.11.2017 р.4)___________________________________________________________________________
_______Голова комісії з перевірки знань НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час
експлуатації обладнання, що працює під тиском» -  начальник відділу технічного 
діагностування об’єктів котлонагляду Животович В.В. та члени комісії -  технічний директор 
Мішеряк О.M.. заст. технічного директора Платонов Б.Б. пройшли навчання з НПАОП 0.00
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» у 
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС» і перевірку знань комісією. 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області
(витяг з протоколу № 66-18Д від 06.09.2018 р.4).___________________________________________
_______Голова комісії з перевірки знань з електробезпеки -  технічний директор Мішеряк О.М.
(IV група з електробезпеки, до та понад 1000 В4) та члени комісії -  інженера вимірювальної 
електролабораторії Бісєрова О.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В4), заступника 
генерального директора з охорони праці Мархай Н.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В4) 
пройшли навчання з НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів». «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів». НАПБ
А.01.001-2014 «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 № 20-41 від 14.04.2020 р.4). у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці v Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 43-19Д
від 07.06.2019 р.У_______________________________________________________________________
_______Наказом № 6 від 19.01.2017 р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства - інженера вимірювальної 
електролабораторії Бісєрова О.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В4), у разі його 
відсутності -  інженера вимірювальної електролабораторії Харченко A.C. (V група з 
електробезпеки, до та понад 1000 В4), які пройшли навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні» у

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу



TOB «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» і перевірку знань комісією Головного
управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 20-41 від 14.04.2020 р.) та у 
комісії з перевірки знань з електробезпеки ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 
НАГЛЯДУ ДІЕКС» (витяг з журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки від
18.10.2019 у . ) ___________________________________________________________________________
_______Наказом № 95/2 від 07.05.2018 р. призначено відповідальним за справний стан та
безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском -  начальника відділу технічного 
діагностування об’єктів котлонагляду Животовича В.В., у разі його відсутності -  експерта 
технічного з промислової безпеки Сєдих О.Є., які пройшли перевірку знань НПАОП 0.00-1.81
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» комісією 
з перевірки знань з питань охорони праці ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС» (протокол № 40-19-РП від 05.08.2019 р.) та комісією, створеною на підставі наказу 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 66-18Д
від 06.09.2018 р.4)_______________________________________________________________________

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

_______Наказом № 342/1 від 24.10.2016 р. реорганізована служба з охорони праці; функції
служби охорони праці покладено на заступника генерального директора з охорони праці 
Мархай Н.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В), яка пройшла навчання Загального курсу з 
охорони праці у ТОВ «НВЦ «Професійна безпека» і перевірку знань комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Київській області (витяг з протоколу № 81
963-19 від 27.09.2019 р.); навчання НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» (витяг з протоколу № 66-18Д від 06.09.2018 
р.). НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок». «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» (витяг з протоколу № 43-19Д від 07.06.2019 р .) у 
ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 7TTF.KC» і перевірку знань комісією. 
створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області._

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 
зайняті у експлуатації обладнання, що декларується -  технічні експерти Белозьоров В.В.. 
Мельник О.Г.. фахівець з неруйнівного контролю Чернов П.В пройшли перевірку знань 
загального курсу охорони праці (протокол № 40-19-РП від 05.08.2019 р.4); НПАОП 0.00-1.81
18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
(протокол № 42-19-ОП від 09.09.2019 рА інструкцій з охорони праці №№ 37. 38. 47 в обсязі 
виконуваних робіт (протоколи № 21-20-РП від 11.05.2020 р.. № 23-20-РП від 22.05.2020 р.4) 
комісією з перевірки знань ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» та 
інструктажі з охорони праці, що підтверджується відмітками в журналі реєстрації
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.____________________________________
_______Робітники підприємства для виконання робіт, пов’язаних з експлуатацією обладнання
що декларується мають кваліфікацію:_____________________________________________________
- технічний експерт Белозьоров В.В. отримав посвідчення № 187-15-1 від 25.07.2018 р. на 
право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду 
(котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води), видане ЛІ І 
«ГНМП»:_______________________________________________________________________________
- технічний експерт Мельник О.Г. отримав посвідчення № 187-15-10 від 26.09.2018 р. на право 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду (котлів, 
посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води4), видане ДП «ГНМТТ»:



- фахівець з неруйнівного контролю Чернов П.В. отримав сертифікат № 714 VT.04.2017 від
01.09.2017 р. на кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю 
візуально-оптичним методом у секторі 7 (с. f. w. t  wp). виданий ОСП ТОВ «Євро Стандарт».
_______Наказом № 126 від 30.04.2020 р. затверджено перелік діючих на підприємстві
інструкцій з охорони праці на види робіт підвищеної небезпеки та на професії. На 
підприємстві діють інструкції з охорони праці № 37 для працівників лабораторії 
металографічних досліджень і визначення механічних властивостей металу; № 38 для 
операторів спектрометра ARUN «А» Series; № 47 при проведенні технічного огляду і
експертного обстеження._________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______Устаткування, безпечна експлуатація якого декларується забезпечене експлуатаційною
документацією:_________________________________________________________________________
- паспортом, керівництвом з експлуатації;________________________________________________
- виробничою інструкцією № 55 для персоналу, який обслуговує обладнання під тиском (затв. 

наказом № 137 від 18.06.2018 p.);________________________________________________________
- інструкцією № 39 з режиму роботи і безпечному обслуговуванню посудин, (затв. наказом № 

22 від 12.02.2018 p.);
- журналом обліку обладнання;___________________________________________________________
- змінними журналу;____________________________________________________________________
- декларацією про відповідність ресивера типу Р500.11.08, 2017 р.в., Білорусь вимогам «Технічного 

регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском», складеною під цілковиту відповідальність 
ЗАТ «РЕМЕЗА»: ________
- висновком експертизи № 32349901-03.1-10-0421.18 від 02.11.2018 р. відповідності ресивера 

типу Р500.11.08. 2017 р.в.. Білорусь вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки, виданим ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДТЕКС».
______ Устаткування, що декларується згідно «Порядку проведення огляду, випробування та
експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (пост. КМУ від 26.05.2004 р. № 687) та НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» прошило:
- ресивер типу Р500.11.08. зав. № 640758. 2017 р.в.. Білорусь -  11.06.2020 р. позачерговий 
технічний огляд після демонтажу і встановлення на новому місці ТОВ «НВП «Укртехексперт» 
(дозвіл № 260.15.30 від 14.04.2015 p.. виданий ДержпрапіУ
______ Заповнення балона для аргону 10-150У ГОСТ 949-73. 1993 р.в.. Україна здійснено у ПрАТ
«ЛТНДЕ ГАЗ УКРАЇНА» (дозвіл № 1018.17.12 від 06.09.2017 р. (діє до 05.09.2022 p.). виданий 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області) згідно договору-рахунку №
2359/324452 від 28.10.2019 р.__________________________________________________________

експлуатаційної документації,
______ Наказом № 111 від 24.05.2018 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 ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДТЕКС» 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» (спецодягом, спецвзуттям. захисними 
касками, рукавицями тощо).

засобів індивідуального захисту,
________ Наказом № 4 від 10.01.2019 р. затверджений перелік нормативно-правових
документів з охорони праці, що діють у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС»: 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; Технічний 
регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений Постановою КМУ від 
25.11.2009 р. № 1262; «Перелік робіт підвищеної небезпеки», затверджений наказом 
Держнаглядохоронпраці України № 15 від 26.01.2005 р.; 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 «Порядок 
опрацювання та 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»; НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «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.__________________________________________________________

У ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» є кабінет охорони праці, 
оснащений: комп’ютерами, навчальними та наочними посібниками з охорони праці, актами 
законодавства та державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами з охорони 
праці, медичною і довідковою літературою, навчальними програмами, програмним 
забезпеченням для персональних комп’ютерів, необхідними для проведення навчання, 
інструктажу та консультацій працівників з питань трудового законодавства, охорони праці,
перевірки знань з питань охорони праці._________________________________________________

іально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

_______В.А. Гудошник______
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці б # ? '  20^ ?  р. № / £ . _________ .

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.




