
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
(для юридичної особи:

"РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА"___________________________________________________________
найменування юридичної особи,

49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, БУЛЬВАР СЛАВИ , будинок 18, квартира 202
місцезнаходження,

_______________________________________31573209______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________НУЖИН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

+380676324517, resursd@i.ua 
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; 
Територія України, за місцем виконання. 

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:

договір не укладався 
(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
_____________________________________ 03.11.2020 р._____________________

(дата проведення аудиту)

Я, НУЖИН ОЛЕГ ВІКТОРОВИЧ
(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:
- 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:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.;
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою 

нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива.

- вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання________
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працівників.
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.________

(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 - 10, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик______

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
виникнення травм - 7.__________________________________________________________________

виникнення травм,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС - 

ДІАГНОСТИКА" (ТОВ "РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА") - юридична особа.
Ідентифікаційний код 31573209.
Місцезнаходження реєстраційної справи: Департамент адміністративних послуг та 

дозвільних процедур Дніпровської міської ради.
Місцезнаходження юридичної особи: 49100, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, 

БУЛЬВАР СЛАВИ , будинок 18, квартира 202.
Товариство створене відповідно до вимог Цивільного і Господарського кодексів 

України, згідно з Законом України «Про господарські товариства». Підприємство здійснює 
господарську діяльність, керуючись чинним законодавством України та Статутом, має 
круглу печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп, 
фірмовий бланк, рахунок в банківських установах.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕСУРС - 
ДІАГНОСТИКА" згідно договору оренди приміщення № 1 від 01.03.2017 р. з ФОП Тішкіна 
Марія Дмитрівна має у користуванні офісні приміщення загальною площею 33 кв.м.________

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

Інші відомості: працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА" мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих 
навчальних закладах та на навчальних курсах за напрямками та фахом:

- директор ТОВ «Ресурс-Діагностика» Нужин Олег Вікторович пройшов навчання в 
ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій обл області згідно Законодавства України про охорону 
праці, організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, 
пожежної безпеки, електробезпеки гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і 
захворювань, надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління 
роботами з профілактики та ліквідацій наслідків аварій. Витяг з протоколу № 20 -106 від
09.10.2020 р.;

- директор ТОВ «Ресурс-Діагностика» Нужин Олег Вікторович (4 гр. до 1000В), 
пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», «Правила 
пожежної безпеки» (розділ 7,8). Виписка з Протоколу № 147 від 14.06.2018 р. Посвідчення 
№№ 03973;

- директор ТОВ «Ресурс-Діагностика» Нужин Олег Вікторович, дефектоскопіст 
Сорокін Костянтин Володимирович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. Виписка з Протоколу № 200 від 04.08.2020 р.
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Посвідчення №№ 05294, 05293;
- директор ТОВ «Ресурс-Діагностика» Нужин Олег Вікторович, дефектоскопіст 

Сорокін Костянтин Володимирович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Виписка з Протоколу № 213 від 07.08.2020 р. Посвідчення 
№№ 05537, 05536;

- директор ТОВ «Ресурс-Діагностика» Нужин Олег Вікторович, дефектоскопіст 
Сорокін Костянтин Володимирович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат 
ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час експлуатації 
вагтажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП 
0.00-1.80-18. Витяг з протоколу № 220 від 11.08.2020 р. Посвідчення №№ 05658, 05657;

- дефектоскопіст ТОВ «Ресурс-Діагностика» Сорокін Костянтин Володимирович 
пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно законодавство 
України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» та взаємозв‘язок з іншими законами 
України, Законодавство України про працю. Виписка з Протоколу № 195 від 31.07.2020 р. 
Посвідчення № 05204;

- дефектоскопіст ТОВ «Ресурс-Діагностика» Сорокін Костянтин Володимирович (4 
гр. до та вище 1000В) пройшов навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» 
та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21
98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки» (розділ 7, 8). Виписка з Протоколу № 209 від 06.08.2020 р. 
Посвідчення № 05459;

- дефектоскопіст Сорокін Костянтин Володимирович пройшов навчання та перевірку 
знань в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» в комісії учкомбінату згідно 
«Правил пожежної безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2018. Витяг з протоколу № 24 від
10.08.2020 р. Посвідчення № 517;

- експерти технічні Овчінніков Олександр Олексійович, Дуднік Сергій Іванович, 
механік Богохвал Дмитро Олександрович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно Закону України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та взаємозв’язок з іншими Законами 
України. Законодавство України про працю. Витяг з протоколу № 349 від 16.10.2020 р. 
Посвідчення №№ 07910, 07911, 07912;

- експерти технічні Овчінніков Олександр Олексійович, Дуднік Сергій Іванович, 
механік Богохвал Дмитро Олександрович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час експлуатації 
вагтажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП
0.00-1.80-18. Витяг з протоколу № 357 від 20.10.2020 р. Посвідчення №№ 08017, 08018, 
08019;

- експерти технічні Овчінніков Олександр Олексійович, Дуднік Сергій Іванович, 
механік Богохвал Дмитро Олександрович пройшли навчання та перевірку знань в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» в комісії учкомбінату згідно «Правил пожежної 
безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2018. Витяг з протоколу № 40 від 05.10.2020 р. 
Посвідчення №№ 866, 867, 868;

- експерти технічні Овчінніков Олександр Олексійович, Дуднік Сергій Іванович, 
механік Богохвал Дмитро Олександрович (4гр. до та вище 1000В) пройшли навчання в ТОВ



«Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила експлуатації електрозахисних засобів» 
НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів» п. 1.3, 
«Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки» (розділ 7,8). Витяг з 
Протоколу № 341 від 12.10.2020 р. Посвідчення №№ 07770, 07771, 07773;

- експерти технічні Овчінніков Олександр Олексійович, Дуднік Сергій Іванович, 
механік Богохвал Дмитро Олександрович пройшли навчання в ТОВ «Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Виписка з Протоколу № 333 від 07.10.2020 р. Посвідчення 
№№ 07655, 07656, 07657;

- інженер з охорони праці Сілантьева Галин Лук’янівна пройшла навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно загального курсу «Охорона праці». Протокол 
№ 164/4,4/2019 від 01.07.2019 р. Посвідчення № 105200;

- інженер з охорони праці Сілантьева Галин Лук’янівна пройшла навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. Протокол № 762 від 25.06.19 р. 
Посвідчення № 9774;

- інженер з охорони праці Сілантьева Галин Лук’янівна пройшла навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» НПАОП
0.00-1.80-18. Протокол № 759 від 24.06.19 р. Посвідчення № 9767;

- інженер з охорони праці Сілантьева Галин Лук’янівна пройшла навчання в ТОВ 
«Учбово-курсовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань в комісії Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті». НПАОП 0.00-1.15-07. Протокол № 862 від 16.07.19 р. Посвідчення № 
11031;

- інженер з охорони праці Сілантьєва Галина Лукьянівна (4гр. до та. вище 1000В) 
пройшла навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат «ДНІПРОБУД» та перевірку знань в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно 
«Законодавство про охорону праці», «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98, «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», «Правила пожежної безпеки» 
(розділ 4 п.1). Витяг з Протоколу № 777 від 26.06.2019р. Посвідчення № 9850;

- експерт технічний ТОВ «Ресурс-Діагностика» Брагинська Ольга Алімівна. пройшла, 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно законодавство 
України про охорону праці. Основні положення Закону України «Про охорону праці», «Про 
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування» та взаємозв‘язок з іншими законами 
України, Законодавство України про працю. Витяг з Протоколу № 288 від 16.09.2020 р. 
Посвідчення № 06861;

- експерт технічний ТОВ «Ресурс-Діагностика» Брагинська Ольга Алімівна, пройшла, 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила пожежної 
безпеки в Україні» НАПБ А.01.001-2014 в обсязі «Програми навчання посадових осіб з 
питань пожежної безпеки». Виписка з Протоколу №34 від 07.09.2020 р. Посвідчення № 732;

- експерт технічний ТОВ «Ресурс-Діагностика» Брагинська Ольга Алімівна, пройшла, 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила охорони

4
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праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.81-18. Витяг 
з Протоколу № 292 від 16.09.2020р. Посвідчення № 06942;

- експерт технічний ТОВ «Ресурс-Діагностика» Брагинська Ольга Алімівна пройшла 
навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області згідно «Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Виписка з Протоколу № 278 
від 14.09.2020р. Посвідчення № 06694;

- експерт технічний ТОВ «Ресурс-Діагностика» Брагинська Ольга Алімівна (4гр. до 
та вище 1000В) пройшла навчання в ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРОФІЛАЙН» та 
перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
згідно «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21
98, «Правила безпечної експлуатації електроустановок» НПАОП 40.1-1.01-97, «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» п.1.3, «Законодавство про охорону праці», 
«Правила пожежної безпеки» (розділ 7,8). Витяг з Протоколу № 302 від 21.09.2020р. 
Посвідчення № 07095.__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства
Згідно до вимог абзацу 1 п.п. 4.1 розділу 4 наказу № 195 від 03.09.2007 «Про 

затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687» суб'єкт господарювання має 
у своєму штаті:
двох експертів технічних атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право 
проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме:
- Брагінська Ольга Алімівна - експерт технічний з промислової безпеки з правом 

Проведення технічного огляду та/або експертного обстеження: котлів; посудин, що 
працюють під тиском; трубопроводів пари та гарячої води. Посвідчення № 03 -20-2 від
17.01.2020 р. Дійсне до 17.01.2023 р.

- Гапоненко Михайло Васильович - експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду 
(котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води). 
Посвідчення № 70-20-7 від 11.11.2020 р. Дійсне до 11.11.2023 р.

з напряму діяльності, а саме:

- технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
- трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою 

нагріву вище ніж 110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім 
автомобільних газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива;

двох експертів технічних атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають право 
проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме:
- Овчінніков Олександр Олексійович - експерт технічний з промислової безпеки з 

правом проведення технічного огляду та/або експертного обстеження 
вантажопідіймальних кранів, підйомників. Посвідчення № 54-03-18 від 18.04.2018 р. 
Дійсне до 18.04.2021 р.

- Дуднік Сергій Іванович - експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних 
кранів, підйомників. Посвідчення № 54-03-9 від 18.04.2018 р.. Дійсне до 18.04.2021 р.

з напряму діяльності, а саме:

- технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
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- вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання 
працівників.

Згідно до вимог абзацу 2 п.п. 4.1 розділу 4 наказу № 195 від 03.09.2007 «Про 
затвердження Вимог до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених 
постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 N 687» суб'єкт господарювання має 
у своєму штаті не менше двох фахівців не нижче другого рівня кваліфікації з кожного 
методу неруйнівного контролю, визначеного нормативно-правовими актами з охорони 
праці та організаційно-методичними документами, з кожного виду устаткування, а саме:

1. візуально-оптичний (УТ):
- Дуднік Сергій Іванович -  фахівець з неруйнівного контролю - візуально-оптичний 

(УТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), який має 
право контролювати основний метал та зварні з ’єднання у виробничому секторі: 7 - 
контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 -  залізничний транспорт та 
обладнання до нього. Сертифікат № 13412.УТ.2/20 від 26.06.2020 р. Дійсний до
09.04.2025 р.;

- Овчінніков Олександр Олексійович -  фахівець з неруйнівного контролю - візуально- 
оптичний (УТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), 
який має право контролювати основний метал та зварні з ’єднання у виробничому 
секторі: 7 - контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 -  залізничний 
транспорт та обладнання до нього. Сертифікат № 13411.УТ.2/20 від 26.06.2020 р. 
Дійсний до 09.04.2025 р.;

- Брагинська Ольга Алімівна -  фахівець з неруйнівного контролю - візуально-оптичний 
(УТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), має право 
контролювати: 1 -  литво, 2 -  поковки, 3 -  зварні з ’єднання, всі типи, 4 -  труби і 
трубопроводи, 5 -  ковані та катані вироби. Сертифікат № 450.02 від 22.12.2017 р. 
Дійсний до 22.12.2022 р.;

- Гапоненко Михайло Васильович -  фахівець з неруйнівного контролю - візуально- 
оптичний (УТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), 
має право контролювати: 1 -  литво, 2 -  поковки, 3 -  зварні з ’єднання, всі типи, 4 -  
труби і трубопроводи, 5 -  ковані та катані вироби. Сертифікат № 516.02 від 17.08.2018 
р. Дійсний до 17.08.2023 р.;

2. ультразвуковий ШТ):
- Нужин Олег Вікторович - фахівець з неруйнівного контролю - ультразвуковий ШТ), 

згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), який має право 
контролювати основний метал та зварні з ’єднання у виробничому секторі: 7 - 
контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 -  залізничний транспорт та 
обладнання до нього. Сертифікат № 13407.ЦТ.2/20 від 26.06.2020 р. Дійсний до
13.04.2025 р.;

- Сорокін Костянтин Володимирович - фахівець з неруйнівного контролю - 
ультразвуковий ШТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ 
(другий), який має право контролювати основний метал та зварні з ’єднання у 
виробничому секторі: 7 - контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 - 
залізничний транспорт та обладнання до нього. Сертифікат № 13410.ЦТ.2/20 від
26.06.2020 р. Дійсний до 13.04.2025 р.;

- Дуднік Сергій Іванович - фахівець з неруйнівного контролю - ультразвуковий ШТ), 
згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), який має право 
контролювати основний метал та зварні з ’єднання у виробничому секторі: 7 - 
контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 -  залізничний транспорт та 
обладнання до нього. Сертифікат № 13413.ЦТ.2/20 від 26.06.2020 р. Дійсний до
13.04.2025 р.;

- Гапоненко Михайло Васильович -  фахівець з неруйнівного контролю - 
ультразвуковий ШТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ 
(другий), має право контролювати: 1 -  литво, 2 -  поковки, 3 -  зварні з ’єднання, всі 
типи, 4 -  труби і трубопроводи, 5 -  ковані та катані вироби. Сертифікат № 647.04 від
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12.12.2019 р. Дійсний до 12.12.2024 р.;
3. магніто-порошковий (МТ)

- Нужин Олег Вікторович - фахівець з неруйнівного контролю - магнітний (МТ), згідно 
до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), який має право 
контролювати основний метал та зварні з ’єднання у виробничому секторі: 7 - 
контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 - залізничний транспорт та 
обладнання до нього. Сертифікат № 13408.МТ.2/20 від 26.06.2020 р. Дійсний до
16.04.2025 р.;

- Сорокін Костянтин Володимирович - фахівець з неруйнівного контролю - магнітний 
(МТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), який має 
право контролювати основний метал та зварні з ’єднання у виробничому секторі: 7 - 
контроль перед введенням та в процесі експлуатації, 8 - залізничний транспорт та 
обладнання до нього. Сертифікат № 13409.МТ.2/20 від 26.06.2020 р. Дійсний до
16.04.2025 р.;

- Гапоненко Михайло Васильович -  фахівець з неруйнівного контролю - магнітний 
(МТ), згідно до вимог EN К О  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІ (другий), має право 
контролювати: 1 -  литво, 2 -  поковки, 3 -  зварні з ’єднання, всі типи, 4 -  труби і 
трубопроводи, 5 -  ковані та катані вироби. Сертифікат № 548.02 від 09.11.2018 р. 
Дійсний до 09.11.2023 р.;

На підприємстві ТОВ "РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА", відповідно до вимог Закону 
України «Про охорону праці», наказом № 3.1.2-ОП від 03.01.2020 р. переглянуто, 
затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці (СУОП);

На підприємстві ТОВ "РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА" у відповідності до вимог ст. 15 
Закону України «Про охорону праці» наказом № 3.1.1-ОП від 03.01.2020 р. функції служби 
охорони праці на підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Силантьєву Г.Л.

Наказом № 3.3.1-ОП від 03.01.2020 р. про введення в дію Положення про порядок 
виконання робіт з підвищеною небезпекою введене в дію:

- Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою; 
затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою та призначені відповідальні

особи:
- за контроль за дотриманням вимог Положення про порядок виконання робіт з 

підвищеною небезпекою на які потрібно видавати наряд-допуск покладений на 
начальника лабораторії технічного нагляду Овчіннікова О.О.;

відповідальність за охорону праці та безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки 
покладено на:
- за технічний огляд, випробування (неруйнівний контроль: візуально-оптичний (УТ), 

ультразвуковий ШТ), магніто-порошковий (МТ)), експертне обстеження (технічне 
діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт. та трубопроводи пари 
та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою нагріву вище ніж 
110 °С, посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних 
газових балонів, що є ємностями для газового моторного палива, роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра -  провідного інженера Брагінську О.А.;

- вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для підіймання 
працівників, роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра - начальника 
лабораторії технічного нагляду Овчіннікова О. О.;

додатком 3 до Наказу здійснений розподіл обов’язків та відповідальності підчас виконання
робіт в електроустановках.______________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
Наказом № 3.7.2-ОП від 03.01.2020 р. переглянуті та введені в дію посадові

інструкцій та інструкції
1. посадові:
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- № 01/ПІ Директор;
- № 02/ПІ Директор технічний;
- № 03/ПІ Головний бухгалтер;
- № 04/ПІ Начальника лабораторії технічного нагляду;
- № 05/ПІ Експерт технічний з промислової безпеки за напрямом ВПК, підйомники;
- № 06/ПІ Експерт технічний з промислової безпеки за напрямом котли, сосуди, що 

працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води;
- № 07/ПІ Провідний інженер;
- № 08/ПІ Дефектоскопіст з візуально-оптичного методу контроля;
- № 09/ПІ Дефектоскопіст з ультразвукового методу контроля;
- № 10/ПІ Дефектоскопіст з магнітного методу контроля;
- № 11/ПІ Інженер кошторисно-договірний відділ;
- № 12/ПІ Лаборант;
- № 13/ПІ Інженер з охорони праці;

2. з охорони праці
- № О1/ОП Інструкція вступного інструктажу з охорони праці для всіх працівників, що 

приступають до роботи;
- № 02/ОП Інструкція з надання першої долікарської допомоги;
- № О3/ОП Інструкція з охорони праці з основ електробезпеки;
- № 04/ОП Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті;
- № 05/ОП Інструкція з охорони праці під час виконання робіт із застосуванням 

інструменту;
- № 07/ОП Інструкція з охорони праці при проведенні неруйнівного контролю;
- № ІО/ОП Інструкція з охорони праці при проведенні технічного обстеження 

вантажопідіймальних кранів мостового типу;
- № 11/ОП Інструкція з охорони праці при проведенні технічного обстеження 

баштових кранів;
- № 12/ОП Інструкція з охорони праці при проведенні технічного огляду, експертного 

обстеження та випробування стрілових і залізничних кранів;
- № 14/ОП Інструкція з охорони праці при проведенні електричних вимірювань та 

випробувань;
- № 16/ОП Інструкція з охорони праці при проведенні технічного обстеження 

обладнання, що працює під тиском;
- № 17/ОП Інструкція з охорони праці під час виконання робіт всередині 

технологічних апаратів, резервуарів, ємностей.
Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають різних тлумачень. 

Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про
розробку інструкцій з охорони праці».___________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони 

праці. Наданий перелік журналів з охорони праці та пожежної безпеки, який ведеться на 
підприємстві, затверджений директором підприємства.:

- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці;
- журнал видачі інструкцій з питань охорони праці;
- журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;
- журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків.

Працівники підприємства забезпечені засобами індивідуального захисту у 
відповідності до вимог законодавства та вимогам до безпеки під час виконання робіт, що 
виконуються. Засоби захисту від падіння з висоти та електрозахисті засоби проходять 
періодичні випробування.______________________________________________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
Для виконання заявлених видів робіт ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
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- УД2-12 № 816, НПО «Волна» м. Кишинів, 2000 р.в., дата останньої повірки 12.08.2020 р.;
- УТ-507 № 309, ГП «Диагностика и контроль» м. Миколаїв, 2020 р.в., дата останньої 

повірки 12.08.2020 р.;
- ПМД-70 № 5765, «Електроточприбор» м. Кишинів, 1995 р.в., дата останньої повірки

12.08.2020 р.;
- ТДМ-2 № 259, 2005р.в., 2005 р.в., дата останньої повірки -  на консервації;
- ТД-003М № 12098, 2005 р.в., дата останньої повірки 12.08.2020 р.;
- Прилад електровимірювальний багатофункціональний цифровий № 0712772, НТЦ "Елтес" 

м. Житомир, 2008 р.в., дата останньої повірки 18.04.2020 р.;
- Прилад електровимірювальний цифровий зав. № 1812579, НТЦ "Елтес" м. Житомир, 2018 

р.в., дата останньої повірки 13.01.2020 р.;
- Мегомметр №42703, "Мегомметр" м.Умань, 2020р.в., дата останньої повірки 31.03.2020 р.;
- Нівелір № 16013, Завод "ИПЗ" м. Ізюм, 2002р.в., дата останньої повірки 21.01.2020 р.;
- Штангенциркуль, Італія, І Р ^ .  s.r.l., 2010 р.в., дата останньої повірки 19.07.2020 р.;
- Лінійка вимірювальна зав.№1 300Д, ТОРЕХ, 2020р.в., дата останньої повірки 15.06.2020р.;
- Рулетка вимірювальна Р-50 зав. № 10173, Контакт м. Київ, 2020 р.в., дата останньої 

повірки 15.06.2020 р.;
- Універсальний шаблон зварювальника УШС-3 зав. № 34498, Спрут, 2018 р.в., дата 

останньої повірки 22.06.2020 р.;
- Набір щупів 10 шт. №4 зав. № 1 0,1 -1,0 мм, 2010 р.в., Україна;
- Радіусомір, набір щупів 7-25 мм, Україна;
- Лупа вимірювальна ЛИ-2-10х зав.№ 9041367, 1991р.в., дата останньої повірки 12.05.20 р.;
- Термометр ТС-7-М1 зав. № 10174, Україна, 2005 р.в., дата останньої повірки 23.04. 20 р.;
- СО-1, № 246, дата останньої повірки - на консервації;
- СО-2, № 1486, дата останньої повірки 12.08.20 р.;
- СО-3, № 1473, дата останньої повірки 12.08.20 р.;
- СОП 6, № 17, дата останньої повірки 13.08.20 р.;
- СОП 7, № 8, дата останньої повірки 13.08.20 р.;
- СОП 10, № 17, дата останньої повірки 13.08.20 р.;
- СОП 9, № 10, дата останньої повірки 13.08.20 р.;
- СОП 12, № 16, дата останньої повірки 13.08.20 р.;
- СОП 19, № 20, дата останньої повірки - на консервації;
- СОП 133, № 17, дата останньої повірки - на консервації;
- СОМПК, № 359, дата останньої повірки 12.08.20 р..

У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07, ГОСТ 12.4.089 обладнання та 
пристосування, які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку 
та випробування:
- пояси безлямкові укомплектовані стропом стрічковим та карабіном К 20 №№ 014360, 

014363, 014364, 014367, 014369 - протокол №38 від 09.07.2020 р.
Електрозахисні засоби, діелектричні рукавички №№ 1/1, 1/2, пройшли випробування 

підвищеною напругою. Протокол № ЗЗ 4/170720 від 17.07.2020 р..
У відповідності до вимог законодавства, працівники ТОВ «Ресурс-Діагностика», які 

виконують роботи з підвищеною небезпекою забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами.

При прийомі на роботу у ТОВ «Ресурс-Діагностика» проводиться під розписку 
ознайомлення про умови праці, наявності на робочих місцях небезпечних і шкідливих 
виробничих факторів, про їхні права, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих 
факторів.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники ТОВ 
"РЕСУРС - ДІАГНОСТИКА" проходять медичний огляд, персонал, що зайнятий на роботах 
підвищеної небезпеки не приймаються на роботу без проходження медичної комісії, 
проходять попередні (під час прийому на роботу) і періодичні (протягом трудової 
діяльності) медичні огляди. Укладений договір № 92 від 21.03.2020 р. про проведення



профілактичного медичного огляду працівників з Комунальним підприємством 
«Слобожанська центральна лікарня».

Безпека працівників при виконанні робіт підвищеної небезпеки забезпечується: 
проведенням навчання і перевірки знань в комісії підприємства з питань охорони 
праці;
до роботи допускаються особи не молодші за 18 років, які мають відповідну 
кваліфікацію;
проведенням вступного інструктажу, інструктажу на робочих місцях.________________

матеріально-технічної бази 

Фонд нормативних документів та технічної документації складає понад ЗО видань, 
який при необхідності поповнюється та актуалізується в видавництвах України.

Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, будівельні норми та 
нормативні акти з охорони праці. Наданий перелік актуалізованого фонду нормативних
документів, що регламентують виконання робіт ТОВ «Ресурс-Діагностика»._______________

навчально-методичного забезпечення)

О.В. НУЖИН
(ініціали та прізвище)

/< ?  0 4 ^ О у  2 0  с£ О р .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 2 0 ^ р .  № ______ .

Примітки: І. 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.

(підпис)
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