
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТО ВА РИ СТВО  З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДП О В ІД А Л ЬН ІСТЮ ________
«АГ ІНЖ И Н ІРИ Н Г»____________________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
49040, Д ніпропетровська обл., м. Дніпро, провул. Д ж инчарадзе, будинок 8.. 42753838 
Котельников О лександр А натолійович. Телефон + 38(056)2368704._________________ ________ _

місцезнаходження, код згідно з Є Д РП О У , прізвище, ім'я та по батькові керівника.
Адреса електронної пош ти: chernyak@ 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 У країни, згідно договорів підряду________________________ ______________________
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 відш кодування наслідків м ож ливої ш коди не укладався_____________________
(найменування страхової компанії.

Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами згідно постанові кабінету м іністрів № 1788 від 16.08.2002 року на ТОВ 
«АГ ІН Ж И Н ІРИ Н Г» страхування не проводиться т.щ. не є об 'єктом  підвищ еної небезпеки.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 07.10.2020 року____________

(дата проведення аудиту)

Я, К отельников О лександр Анатолійович._____________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією  підтвердж ую  відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, механізмів, 
устатковання п ідвищ еної небезпеки: а саме
-Випробування маш ин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.щ о зазначені в 
додатках 3 і 7 до П орядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ енної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) маш ин, механізмів, устатковання підвищ енної небезпеки, а
саме:_______________2___________________________________________________________________________
- посудин, що працю ю ть під тиском понад 0.05 МПа. крім автомобільних газових балонів . що
є ємностями для газового моторного палива. ______

(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
Кількість робочих місць 8, у тому числі тих, на яких існує підвищ ений ризик виникнення______

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм 5._________________________________________________________________________________ ________

На прідставі договору оренди№  02/01-2020 від 02.01.2020 р.. з приватною особою
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:chernyak@tuev-dieks.com


Гудош ник Д.В ., має у розпорядж ені нежитлові приміщ ення площ ею  60 кв.м., за адресою:
будівель, і споруд (приміщень),

Д ніпропетровська область, Н овомосковський район, с. П іщ анка, вул. Запорізька, буд. 60.______
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості На виконання вимог Закону У країни «Про охорону праці» та НПАО П 0.00
4.12-05 «Типове полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», наказом  № 9 від 25.02.2020 р. на підприєм стві ТО ВА РИ СТВО  З 
О БМ ЕЖ ЕН О Ю  В ІД П О В ІД А Л ЬН ІС ТЮ  «АГ ІН Ж И Н ІРИ Н Г» створена комісія з перевірки
знань працівників з питань охорони праці у складі:____________________________________________
Голова комісії Д иректор К отельников О лександр А натолійович._____________________________
Члени комісії головний інженер Д удніченко О.Л., головний енергетик Бісєров О.П., головний
механік Ф едченко В.В.__________________________________________________________________________

Накази про призначення відповідальних:______________________________________________________
Наказом №  1 від 01.02.2019 р. створена служба з охорони праці обов’язки керівника служби
охорони праці залиш ити за директором._______________________________________________________
Наказом №1 1 від 26.02.2019 р. відповідальною  особою за електрогосподарство та проведення
інструктажу з електробезпеки призначено головного механіка Ф едченко В.В._________________
Наказом № 16 від 26.02.2019 р. відповідальною  особою  за зберігання , видачу в роботу балонів
призначено головного механіка Ф едченко В.В._________________________________________________
Наказом № 18 від 27.02.2019 р. відповідальною  особою  за експлуатацію  посудин, що
працю ю ть під тиском  призначено головного механіка Ф едченко В.В.___________________________
Наказом № 19 від 01.10.2020 р. Про уповноваж ення персоналу повірочної лабораторії______
Наказом № 20 від 01.10.2020 р. про призначення відповідальних осіб - за якість та контроль 

метрологічних робіт, що здійсню ю ться П овірочною  лабораторію  -  головного 
механіка;________________________________________________________________________________________
- за приймання та видачу ЗВ Т поданих на повірку замовниками:_______________________________
- за прийняття дій за результатам и розгляду претензій, апеляцій та скарг._____________________
Директор К отельников О .А .пройш ов навчання в Н ВЦ  «П роф есійна безпека» та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області згідно Законів 
України «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове держ авне соціальне страхування». 
«Про о б ’єкти п ідвищ еної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових
актів з охорони праці. В итяг з пртоколу № 81-226-19 від 15.03.2019року._______________________
Головний інженер Д удніченко О.Л., головний енергетик Бісєров О .П .. головний механік 
Ф едченко В.В. пройш ли навчання в ДП  «П ридніпровський ЕТЦ»» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держ праці у Д ніпропетровській області згідно Законів У країни «Про 
охорону праці». «П ро загальнообов’язкове держ авне соціальне страхування». «Про о б ’єкти 
підвищ еної небезпеки», прийнятих відповідно до них норм ативно-правових актів з охорони
праці. В итяг з пртоколу № 10/1-19 від 27.08.2019________________________________________________
Директор К отельников O.A., головний інженер Д удніченко О.Л., головний енергетик Бісєров 
О.П., головний м еханік Ф едченко пройш ли навчання в ДП  «П ридніпровський ЕТЦ 
Держ праці»» та перевірку знань в комісії Головного управління Д ержпраці у 
Дніпропетровській облас-ті згідно ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, 4 група з електробезпеки до 1000
В.Витяг з протоколу № 15/1-19 від 17.09.2019р._________________________________________________
Директор Котельников O.A., головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісєров 
О.П., головний м еханік Ф едченко В.В. пройш ли навчання в НВЦ «Професійна безпека» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держ праці у Дніпропетровській області 
згідно НПАОП 0.00-1.15-07. П равила охорони праці під час виконання робіт на висоті. 
Протокол № 81-242-19 від 15.03.2019 р._________________________________________________________

Директор Котельников O.A., головний інженер Дудніченко О.Л., головний енергетик Бісєров 
О.П., головний механік Ф едченко В.В. пройш ли навчання в ДП «П ридніпровський експертно
-  технічний центр» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00 -1.81-18 «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». П ротокол № 42-20 від 26.06.2020 р.________

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

Слю сар -  ремонтник Я куш ев Сергій О лександрович, слю сар -  ремонтник Сорока Олександр
Сергійович, С орочинський Роман Григорович -  газоелектрозварю вальник, М артем ’янов



Роман О лексійович -  слю сар -  ремонтник пройш ли перевірку знань у комісії підприємства
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працю є під тиском» (НПА ОП 
0.00-1.81 .-18), Загальний курс з охорони праці. Правил з охорони праці при роботі на висоті 
(НПАОП 0.00-1.15-07). у обсязі інструкцій з охорони праці. П ротокол №  12 від 03.09.2020 
року.___________________________________________________________________________________________

Слю сар -  ремонтник Я куш ев Сергій О лександрович, слю сар -  ремонтник Сорока Олександр 
Сергійович. С орочинський Роман Григорович -  зварник. М артем ’янов Роман О лексійович -  
слюсар -  ремонтник пройш ли перевірку знань у комісії з електробезпеки «Правил безпечної
експлуатації електроустановок спож ивачів (Н П А О П  40.1.-1.21-98). П ротокол №  12 від_______
03.09.2020 року._______________________________________________________________________________

Згідно до вимог розділу 3 наказу №  195 від 03.09.2007 р. «Про затвердж ення Вимог до 
спеціалізованих та експертних організацій . передбачених постановою  Кабінету М іністрів 
У країни від 26.05.2004 року №  687» суб ’єкт господарю вання має у своєму штаті не менше 
одного фахівця не ниж че другого рівня кваліфікації з кож ного м етоду неруйнівного контролю , 
визначеного норм ативно-правовими актами з охорони праці та організаційно -  методичними 
документами, з кож ного виду устаткування, а саме:____________________________________________

Візуально -  оптичний (УТ):____________________________________________________________________

Ф едченко Вадим Віталійович -  150  9712:2012, рівень кваліф ікації -  II (другий).який має право
контролю вати литво , поковки, зварні вироби, оброблені вироби за_______ винятком поковок.
Виробничі сектора : контроль до і в процесі ек сп л у атац ії, вклю чно з виробництвом труби та 
трубопроводиекторі: 7 -  контроль перед введенням та в процесі е к сп л у атац ії. Сертифікат №  
1036.УТ.02.20 від 24.06.2020 року. Д ійсний до 23.06.2025 року._____________________________

-Документація системи управління охороною  праці:___________________________________________

-Наказ №1 від 01.02.2019 р. про створення служби охорони праці та призначення особи,
відповідальної за охорону праці (директор )____________________________________________________
На підприємстві переглянуті та затверджені:____________________________________________________
-Положення про службу охорони праці (наказ №3 від 01.02.2019 р.).___________________________
-П оложення про комісію  з питань охорони праці (наказ № 3 від 01.02.2019 р.).__________________
-Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань робітників з питань
охорони праці (наказ № 2 від 01.02.2019 р.)._____________________________________________________
-Положення про систему управління охороною праці СУОП (наказ №3 від 01.02.2019 р.).
-Програма вступного інструктаж у з питань охорони праці (наказ № 2 від 01.02.2019 р.)_________
-Програма первинного інструктаж у з питань охорони праці (наказ № 2 від 01.02.2019 р.)_______
-П ерелік інструкцій з охорони праці (наказ № 3 від 01.02.2019 р.)_______________________________
-П ерелік ж урналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві._______________________________
-Ж урнал протоколів перевірки знань.___________________________________________________________
-Положення про порядок забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту (наказ №3 від 01.02.2019 р.). П оложення про медичний огляд
працівників певних категорій (наказ №3 від 01.02.2019 р.)_____________________________________
-Наказ №5 від 01.02.2019 р. про призначення відповідальних медичних оглядів працівникам
управління при прийомі на роботу та періодично._______________________________________________
-Довідки працівників, які підлягаю ть попередньому медичному огляду при прийомі на роботу 
(за формою додатку № 7 до п.2.16 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій) видані спеціалізованими медичними закладами за місцем проживання.______________
На підприємстві наказом (наказ №3 від 01.02.2019 р.) затверджені та введені в дію посадові
інструкції директора, головного інженера, головного механіка, головного енергетика._________
Наказом № 3 від 0Г.02.2019 р. затверджений перелік робіт з п ідвищ еною  небезпекою , які
виконую ться на підприємстві.___________________________________________________________________
На підприємстві, наказом  (наказ № 3 від 01.02.2019 р.) затвердж ені та введені в дію  інструкції з 
охорони праці за проф есіями та видами робіт. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не 
допускаю ть різних тлум ачень. Інструкції по формі і зм істу відповідаю ть вимогам НП АО П 
0.00-4.15-98 «П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці».___________________________
Ведеться внутріш ня докум ентація по дотриманню  вимог техніки безпеки та охорони праці:



-Ж урнал реєстрації вступного інструктаж у з питань охорони праці.
-Ж урнал реєстрації інструктаж ів з питань охорони праці._______________________________________
-Ж урнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки.___________________________________
-Ж урнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.________________________________________
-Ж урнал протоколів перевірки знань.___________________________________________________________
-Ж урнали обліку та зберігання електрозахисних засобів та інші. На підприємстві ТО В«АГ 
ІНЖ И НІРИН Г», наказом  (наказ №3 від 01.02.2019 р.) переглянуті, затверджені та введені в
дію інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:__________________________________
-Інструкція №1 на території ТОВ «АГ ІНЖ ИНІРИНГ»._________________________________________
-Інструкція № 2 з охорони праці по проведенню  технічного огляду балонів.____________________
-Інструкція № 3 з охорони праці при роботі з електроінструм ентом .____________________________
Інструкція №  5 з охорони праці для головного інженера._______________________________________
Інструкція №  6 з охорони праці для головного енергетика._____________________________________
-Інструкція №  7 з охорони праці для газоелектрозварю вальника._______________________________
-Інструкція №  8 з охорони праці фахівця з неруйнівного контролю  II рівня.____________________
Інструкція №  9 з охорони праці для головного механіка.______________________________________
-Інструкція № 10з охорони праці під час експлуатації балонів.___________________
-Інструкція №1 Із охорони праці експерта з технічного нагляду о б ’єктів котлонагляду (котлів.
посудин, що працю ю ть під тиском , трубопроводів пари та горячої води.)______________________
-Інструкція №  7 з охорони праці для слю саря - ремонтника.____________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Повірочна лабораторія виконує роботи згідно “П олож ення про П Л ” . “П аспорта П Л ” та_______
“Настанови з якості П Л ” .___________________________________________________________________
“П оложення від 01.10.2020 року містить у собі відомості про ю ридичний статус ПЛ.
адміністративну_________ підпорядкованість, організаційну структуру, відомості про загальну
мету діяльності та задачі, перелік закріплених за ПЛ видів випробувань і відомості про
функції, права, обов'язки та відповідальність ПЛ.______________________________________________
В ПЛ впровадж ена система забезпечення якості випробувань, елементи якої описані в_______
"Настанові з якості.від  01.10.2020р.". У “ Н астанові з я к о с т і...” викладені: призначення, галузь 
застосування, мета політики та ш ляхи її реалізації. Також  наведені відомості про галузь 
діяльності, персонал, організацію  роботи з підвищ ення кваліфікації, відповідальність за 
забезпечення якості, про забезпечення засобами вим ірю вальної техніки, процедур технічного 
обслуговування та дій у випадку виявлення пош кодж ення, контролю  якості випробувань, а 
також дій у випадку одерж ання рекламацій, відомості щ одо процедур забезпечення зберігання
документів та конф іденційності.___________________________________________________________
“П аспорт на П Л ” містить відомості про номенклатуру та показники об'єктів випробувань,

матеріально-технічне забезпечення ПЛ, перелік видів випробувань та дані про норми________
випробувань, перелік д ію чої в П Л  норм ативної та методичної документації, відомості про
кадровий склад, кваліф ікацію  та терм ін роботи в електроустановках персоналу, дані про______
виробничі приміщ ення, умови навколиш нього середовищ а._____________________________________
Державна повірка засобів випробувальної та вимірю вальної техніки здійсню ється ДП 
“Д ніпростандартметрологія” . ПЛ має графік метрологічної повірки засобів вимірю вальної
техніки, узгодж ений із Д ніпропетровським державним підприємством_______________________
“Д ніпростандартметрологія” .____________________________________________________________________
Засоби вимірю вальної техніки маю ть інвентарні номери, що нанесені на корпуси приладів.
знаходяться в робочому стані і зареєстровані в картках обліку бухгалтерії, яка веде облік______
засобів вим ірю вальної техніки, що експлуатується в ПЛ.______________________________________
Придбання засобів вим ірю вальної техніки здійсню ється через відділ закупок.__________________
ПЛ забезпечена норм ативною  та методичною  документацією  для виконання випробувань та
вимірю вань об'єктів у заявленій галузі діяльності._______________________________________________
Екземпляри дію чої норм ативної і методичної документації зберігаю ться в закритій шафі, що 
виклю чає втрату докум ентів чи псування від впливу вогкості, пересихання, сонячної радіації, 
запиленості, комах і гризунів. П ридбання норм ативної та  технічної докум ентації здійсню ється 
через відділ закупок. В ПЛ ведуться робочі журнали, що містять поточні записи результатів 
підготовки і проведення випробувань. Реєстрація протоколів випробувань ведеться в "Ж урналі
реєстрації протоколів"



В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та. що
використовується при виконанні робіт підвищ еної небезпеки (паспорти та інструкції з_______
експлуатації на установку для перевірки та опресовки посудин , що працю ю ть під високим
тиском УПОС - 1, №  840. 2008 р.в. (Україна)._________________ __________________________________
При проведенні випробування та вимірю вання електричного устатковання працівники 
користуються засобами випробувальної та вимірю вальної техніки згідно “Паспорта ПЛ які
проходять державну повірку за графіком, та відповідаю ть галузі діяльності:___________________
М ірник металевий технічний М Т -І0 0 Г р №  10052______________________________________________
М ірник металевий технічний М 2р-200Гр-01-03 №  9927______________  ___________________
М ірник металевий технічний М 2р-1000Гр-01-03 №  10051______________________________________
М ірник металевий технічний МР ЮГр. №  9893_________________________________________________
М ірник металевий технічний МР 20Гр. №  9771_________________________________________________
Секундомір С О С пр-2б-2-000 .Зав. №  1115______________________________________________________
Термометр ртутний ТЛС-2 Зав. №  00873_______________________________________________________
Л інійка вим ірю вальна Л -500, №  02_____________________________________________________________
Ваги електронні СВ-150_______________________ _______________________________________________

М анометр електроконтактний__________________________________________________________________
Л інійка вимірю вальна, зав.№ 4__________________________________________________________________
Ш тангенциркуль Ш Ц -І-150-0,1, зав.№ К28075664______________________________________________
Лупа вимірю вальна Л И -3-10х, зав.№ 9111841_____________ _______________________________________

експлуатаційної документації.
Для виконання заявлених робіт у ТОВ «АГ ІНЖ ИНІРИНГ» застосовується установку для 
перевірки та опресовки посудин . що працюю ть під високим тиском УПОС - 1. №  840. 2008 
р.в. (Україна) та пристосування і засоби вимірю вальної техніки. Установка для випробування 
балонів: призначена для випробування балонів для стиснених . зріджених і розчинених газів, 
які виготовлені з легованих сталей, металокомпозитних матеріалів, вуглецевих сталей, 
металопластикових та неметалевих матеріалів, малого з робочім тиском до 19.6 М Па (200 
кгс/см2), в тому числі балони, які призначені для забезпечення пальним двигунів
транспортних засобів.________ __________________________________________________________________
При проведенні випробування та вимірювання електричного устатковання працівники 
користуються засобами випробувальної та вимірю вальної техніки згідно "П аспорта ТЛ які
проходять державну повірку за графіком, та відповідаю ть галузі діяльності:___________________
М ірник металевий технічний М Т -100Г р№  10052______________________________________________
М ірник металевий технічний М 2р-200Гр-01-03 №  9927________________________________________
М ірник металевий технічний М 2р-1000Гр-01-03 №  10051______________________________________
М ірник металевий технічний М Р ЮГр. №  9893_________________________________________________
М ірник металевий технічний МР 20Гр, №  9771_________________________________________________
Секундомір СО Спр-2б-2-000 Зав. №  1115______________________________________________________
Термометр ртутний ТЛС-2 Зав. №  00873_______________________________________________________
Лінійка вимірю вальна Л-500. №  02 _____________ ,__________________________________________
Ваги електронні С В-150________ ________________________ ____________________________________
М анометр електроконтактний__________________________________________________________________
Лінійка вимірю вальна. зав.№ 4_______________________ ___________________________________ ;_______
Ш тангенциркуль Ш Ц -І-150-0.1. зав.№ К28075664______________________________________________
Лупа вимірю вальна Л И -3 -1 Ох. зав .№ 9111841___________________________________________________
Всі працівники, згідно з вимогами НПАОП 0.00-7.17-18 М інімальні вимоги безпеки і охорони 
здоров'я  при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, а 
саме: костю ми вовняні, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з 
підш оломником, окуляри захисні, респіратори підзахисні, черевики шкіряні, рукавиці 
брезентові, окуляри ' захисні, каски захисні, рукавиці діелектричні, маски зварю вальника, 
куртки утеплені, ш тани утеплені, чоботи, інше). Засоби індивідуального захисту 
використовую ться за призначенням , зберігаю ться у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань (за необхідністю) 
відповідно до вимог законодавства та докум ентів з експлуатації
виробників.

засобів індивідуального захист).



Перелік законодавчих та норм ативно-правових актів з питань охорони праці та промислової
безпеки:_________________________________________________________________________________________
Закон У країни «Про охорону праці».____________________________________________________________
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та експлуатацію __________
(застосування) маш ин, механізмів, устаткування підвищ еної небезпеки», затверджений________
26.10.11 р. П остановою  КМ У  №  1107._________________________________________________________
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове полож ення про порядок проведення навчання і перевірки знань
з питань охорони праці»._______________________________________________________________________
НП А О П  0.00-4.21-04 «Типове полож ення про службу охорони праці».________________________
НПАОП 0.00-6.03-93 «П орядок опрацю вання і затвердж ення роботодавцем  нормативних актів
з охорони праці, що д ію ть на підприємстві».___________________________________________________
НПАОП 0.00-4.15-98 «П олож ення про розробку інструкцій з охорони праці».__________________
НПАОП 0.00-7.17-18 «М інімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні_______
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»._____________________________
НПАО П 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцям и охорони праці
працівників».___________________________________________________________________________________
НПАОП 0.00-1.63-13 «П равила сертиф ікації фахівців з неруйнівного контролю »______________
НПАО П 0.00-1.81-18 П равила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під

тиском__________________________________________________________________________________________
ГОСТ 949-73 Баллоны стальны е малого и среднего объема для газов на Рр < 20 М П а (200

кгс/см2). Технічні умови._______________________________________________________________________
Технічний реглам ент безпеки обладнання, що працю є під тиском , затвердж еного Постановою  
КМ У від 16.01.2019 року № 27__________________________________________________________________
- ДСТУ ІБО 9001 :2015 Системи управління якістю. Вимоги____________________________________
- ДСТУ ІБО  9000:2015 Системи управління якістю . О сновні полож ення та словник_____________
- Закон У країни «П ро м етрологію  та метрологічну діяльність» від 05 червня 2014 року № 
1314-УІІ_________________________________________________________________________________________
- Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулю вання 
свідоцтва про уповноваж ення на проведення повірки засобів вим ірю вальної техніки, що 
перебуваю ть в експлуатації та застосовую ться у сфері законодавчо регульованої метрології, та 
встановлення розм іру плати за видачу свідоцтва про уповноваж ення, його переоформлення та 
видачу дубліката, затвердж ений постановою  Кабінету М іністрів У країни від 24 лю того 2016 
року №  117_____________________________________________________________________________________
- Критерії, яким  повинні відповідати наукові метрологічні центри, держ авні підприємства, які 
належать до сфери управління М іністерства економічного розвитку і торгівлі У країни та 
провадять м етрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноваж ую ться або 
уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вим ірю вальної 
техніки, що перебуваю ть в експлуатації, затвердж ені наказом  М іністерства економічного 
розвитку і торгівлі У країни від 23.09.2015 року №  1192. зареєстровані в М іністерстві ю стиції 
України 07 жовтня 2015 року за №  1213/27658_________________________________________________
- Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вим ірю вальної техніки, що
перебуваю ть в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердж ений, наказом______________
М іністерства економ ічного розвитку і торгівлі У країни від 08.02.2016 року №  193.____________
зареєстрований в М іністерстві ю стиції У країни 24 лю того 2016 року за №  278/28408___________
- Вимоги до структури та зм істу документів, що додаю ться до заяви про видачу свідоцтва про
уповноваж ення на проведення повірки засобів вим ірю вальної техніки, що перебуваю ть в______
експлуатації та застосовую ться у сфері законодавчо регульованої метрології, затверджені_____
наказом М іністерства економ ічного розвитку і торгівлі У країни від 29.08.2016 року №  1412,
зареєстровані в М іністерстві ю стиції У країни 14 вересня 2016 року за №  1253/29383__________
Підприємство має ком плект СНиП, ДБН  відповідно до замовлених видів робіт.______________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям  з перевірки знань



з питань охорони праці. П ідприємство забезпечено необхідною  навчально-методичною
літературою  та наглядним и посібниками. Є необхідні нормативно- правові акти з охорони
праці, що регулярно оновлю ю ться за допомогою  Інтернету та друкованих видань.________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(підпис) (ініціали та прізвищ е)

£ # / ^  2 ( # р .

Декларація зареєстрована у ж урналі обліку суб’єктів господарю вання у територіальному 
органі

Держпраці с& ?  Ж /  - ~ 2 ( Ь ^ > .  №  х  - ■/__________ .

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.”.



w o n ,  О&пвь- #лое- ^
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