
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
______________ «СПІЛЬНЕ УКРАТНСЬКО-НІМЕПЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО____________
__________________«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»_______________

(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; 

________________________________ тел. (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;

______________ роботи виконуються на об’єктах замовника 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, № 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 16.12.2020 р. № 
32349901-01.2(А)-10-0284.20 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: 
технічний огляд, випробування, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 3 до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
гірничошахтне та гірничорятувальне устатковання та устатковання для видобутку, 
транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і 
концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях.

(найменування виду робіт 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: 107, на яких існує ризик виникнення травм: 12_________________________
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 р.)_______________________

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

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

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 р.).________________________________
_______На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ № 306
від 15.10.2020 р.). 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 р.); члени комісії -  технічний 
директор Животович В.В. пройшов навчання Загального курсу з охорони праці у ДП «ГНМЦ» і 
перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління Держпраці по 
Київській області (витяг з протоколу № ОП127-18 від 13.04.2018 р.), заступник технічного 
директора Платонов Б.Б. 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
№ 01.1-20 Д)._______________________________________________________________________________
_______Голова комісії -  заст. генерального директора з охорони праці Мархай Н.О., та члени
комісії технічний директор Животович В.В., заступник технічного директора Платонов Б.Б. 
пройшли перевірку знань НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» (протокол 
№ 20-122/5 від 08.12.2020 р.); НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої 
санітарії в нерудній промисловості» (протокол № 20-128/2 від 09.12.2020 р.); НПАОП 23.1-1.01-08 
«Правила безпеки в коксохімічному виробництві» (протокол № 20-122/2 від 08.12.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових 
господарств гірничорудних і нерудних підприємств» (протокол № 20-128/4 від 09.12.2020 р.); 
НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних 
копалин підземним способом» (протокол № 20-127/3 від 09.12.2020 р.) комісією з перевірки знань 
з питань охорони праці Головного Управління Держпраці у Запорізькій області після навчання у
ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ».___________________________________________
_______Голова комісії з перевірки знань з електробезпеки -  технічний директор Животович В.В.
(ГУ група з електробезпеки, до та понад 1000 В) та члени комісії -  інженера вимірювальної 
електролабораторії Бісєрова О.П. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В), заступника 
генерального директора з охорони праці Мархай Н.О. (IV група з електробезпеки, до 1000 В) 
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.), у ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС» і перевірку знань комісією, створеною на підставі наказу Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 43-19Д від 07.06.2019 р .) ._________
_______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 В), у разі його відсутності -  інженера 
вимірювальної електролабораторії Харченко А.С. (V група з електробезпеки, до та понад 1000 В),



які пройшли навчання НПAОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», BAOB A.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.) та у комісії з перевірки знань з електробезпеки ТОВ СП 
«ТОВAРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НAГЛЯДУ ДІЕКС» (витяг з журналу протоколів перевірки знань
з електробезпеки від 18.10.2019 р.)____________________________________________________________
_______Наказом № 349 від 02.12.2020 р. призначено відповідальним за безпечне виконання
технічного огляду, випробувань, експертного обстеження гірничошахтного та 
гірничорятувального устатковання та устатковання для видобутку, транспортування, дроблення, 
сортування та збагачення корисних копалин та огрудкування руд і концентратів у вугільній, 
гірничорудній, нерудній та коксохімічній промисловостях -  технічного директора Животовича 
В.В., у разі його відсутності -  заступника технічного директора Платонова Б.Б., які пройшли 
перевірку знань НПAОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» (протокол № 20
122/5 від 08.12.2020 р.); НПAОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в 
нерудній промисловості» (протокол № 20-128/2 від 09.12.2020 р.); НПAОП 23.1-1.01-08 «Правила 
безпеки в коксохімічному виробництві» (протокол № 20-122/2 від 08.12.2020 р.); НПAОП 0.00
1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств 
гірничорудних і нерудних підприємств» (протокол № 20-128/4 від 09.12.2020 р.); НПAОП 0.00
1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин 
підземним способом» (протокол № 20-127/3 від 09.12.2020 р.) комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного Управління Держпраці у Запорізькій області після навчання у ТОВ
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ».________________________________________________

(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.); НПAОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах» (протокол № 20-122/5 
від 08.12.2020 р.); НПAОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в 
нерудній промисловості» (протокол № 20-128/2 від 09.12.2020 р.); НПAОП 23.1-1.01-08 «Правила 
безпеки в коксохімічному виробництві» (протокол № 20-122/2 від 08.12.2020 р.); НПAОП 0.00
1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств 
гірничорудних і нерудних підприємств» (протокол № 20-128/4 від 09.12.2020 р.); НПAОП 0.00
1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин 
підземним способом» (протокол № 20-127/3 від 09.12.2020 р.) комісією з перевірки знань з питань 
охорони праці Головного Управління Держпраці у Запорізькій області після навчання у ТОВ 
«Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ»; НПAОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», НПAОП 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 «ТОВAРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 
НAГЛЯДУ ДІЕКС» 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 НПAОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Робітники підприємства, які зайняті у
виконанні робіт підвищеної небезпеки, що декларуються пройшли перевірку знань:______________
- Загального курсу «Охорона праці»: фахівець з неруйнівного контролю Килименко К.В. (витяг з 
протоколу № ОП400-19 від 25.10.2019 р., виданий комісією ГУ Держпраці у Київській області), 
фахівець з неруйнівного контролю Сєдих О.Є. (витяг з протоколу № ОП252-19 від 01.07.2019 р., 
виданий комісією ГУ Держпраці у Київській області), технічний експерт Васковець С.М. (витяг з 
протоколу № ОП276-20 від 11.11.2020 р., виданий комісією ГУ Держпраці у Київській області),



експерт технічний Найдук О.В. (витяг з протоколу № ОП328-19 від 06.09.2019 р., виданий
комісією ГУ Держпраці у Київській області), експерт технічний Федій Д.М. (витяг з протоколу № 
ОП352-19 від 20.09.2019 р., виданий комісією ГУ Держпраці у Київській області); технічні 
експерти Моісеєнков О.В., Городничий О.Г., Пархоменко К.О., Байрамов О.В. (витяг з протоколу 
№ 40-20-РП від 15.12.2020 р., виданий комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО 
НАГЛЯДУ ДІЕКС»)-________________________________________________________________________
- інструкції з охорони праці № 60 при виконанні робіт з технічного огляду, випробуванню, 
експертному обстеженню гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устатковання 
для видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та 
огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній 
промисловостях: фахівці з неруйнівного контролю Килименко К.В., Сєдих О.Є., технічні експерти 
Найдук О.В., Федій Д.М., Моісеєнков О.В., Городничий О.Г., Пархоменко К.О., Байрамов О.В. 
(витяг з протоколу № 45-20-РП від 16.12.2020 р., виданий комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»);_________________________________________________________
- НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»: технічні експерти 
Найдук О.В., Федій Д.М. (витяг з протоколу № 44-20-ОП від 16.12.2020 р., виданий комісією ТОВ 
СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»);______________________________________
- НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах», НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила 
техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості», НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила 
охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних 
підприємств», НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та 
нерудних корисних копалин підземним способом», НПАОП 23.1-1.01-08 «Правила безпеки в 
коксохімічному виробництві»: фахівці з неруйнівного контролю Килименко К.В., Сєдих О.Є., 
технічний експерт Васковець С.М. (витяг з протоколу № 43-2Р-ОП від 16.12.2020 р., виданий 
комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»);________________________
- НПАОП 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах»: технічні експерти Пархоменко 
К.О., Байрамов О.В. (витяг з протоколу № 42-20-ОП від 16.12.2020 р., виданий комісією ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»У_________________________________________
- НПАОП 14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній 
промисловості»; НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і 
шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств»; НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила 
безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом»: 
технічні експерти Моісеєнков О.В., Городничий О.Г. (витяг з протоколу № 41-2Р-ОП від
16.12.2020 р., виданий комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»);
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»: технічні експерти Найдук О.В., Федій Д.М. 
(ІІІ група до 1000 В, витяг з журналу протоколів від 12.11.2018 р., виданий комісією ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»); фахівці з неруйнівного контролю 
Килименко К.В., Сєдих О.Є. (ІІІ група до 1000 В, витяг з журналу протоколів від 07.12.2020 р., 
виданий комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»); технічні 
експерти Пархоменко К.О., Байрамов О.В., Моісеєнков О.В., Городничий О.Г. (ІІІ група до 1000 В, 
витяг з журналу протоколів від 15.12.2020 р., виданий комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»); технічний експерт Васковець С.М. (V група до та понад 1000 
В, витяг з журналу протоколів від 19.10.2020 р., виданий комісією ТОВ СП «ТОВАРИСТВО 
ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»);_________________________________________________________
- 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 Пархоменко К.О. отримав посвідчення № 454-19-4 (протокол № 454-19 від
04.12.2019 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування 
вугільної промисловості, видане ДП «ГНМЦ»;_________________________________________________
- технічний експерт Байрамов О.В. отримав посвідчення № 454-19-1 (протокол № 454-19 від
04.12.2019 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування 
вугільної промисловості, видане ДП «ГНМЦ»;_________________________________________________
- технічний експерт Моісеєнков О.В. отримав посвідчення № 226-20-1 (протокол № 226-20 від
26.08.2020 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування 
гірничорудної та нерудної промисловості, видане ДП «ГНМЦ»;________________________________
- технічний експерт Городничий О.Г. отримав посвідчення № 19-09-4 (протокол № 13-18 від
31.01.2018 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування 
гірничорудної та нерудної промисловості, видане ДП «ГНМЦ»;________________________________
- технічний експерт Васковець С.М. отримав посвідчення № 270-08-3 (протокол № 276-20 від
11.11.2020 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження 
електроустановок та електрообладнання, видане ДП «ГНМЦ»;_________________________________
- технічний експерт Найдук О.В. отримав посвідчення № 447-19-5 (протокол № 447-19 від
04.12.2019 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування 
в металургії та коксохімії, видане ДП «ГНМЦ»;________________________________________________
- технічний експерт Федій Д.М. отримав посвідчення № 268-10-16 (протокол № 461-19 від
04.12.2019 р.) на право проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування 
в металургії та коксохімії, видане ДП «ГНМЦ»;________________________________________________
- технічний експерт Сєдих О.Є. отримав сертифікат № 962 UT.02.2019 від 03.09.2019 р. на 
кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю ультразвуковим методом 
у секторі 7 (с, Г w, 1, wp), виданий ОСП ТОВ «Євро Стандарт»;________________________________
- технічний експерт Килименко К.В. отримав сертифікат № 962 UT.04.2019 від 03.09.2019 р. на 
кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю ультразвуковим методом 
у секторі 7 (с, Г. w, 1, wp), виданий ОСП ТОВ «Євро Стандарт»;________________________________
- технічний експерт Килименко К.В. отримав сертифікат № 767 VT.04.2018 від 21.03.2018 р. на 
кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю візуально-оптичним 
методом у секторі 7 (с, Г. w. 1, wp), виданий ОСП ТОВ «Євро Стандарт»;_________________________
- технічний експерт Килименко К.В. отримав сертифікат № 918 МТ.03.2019 від 03.05.2019 р. на 
кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю магнітопорошковим 
методом у секторі 7 (с, Г. w. 1, wp), виданий ОСП ТОВ «Євро Стандарт»;_________________________
- технічний експерт Килименко К.В. отримав сертифікат № 921 РТ.02.2019 від 11.05.2019 р. на 
кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю капілярним методом у 
секторі 7 (с, Г. w. 1, wp), виданий ОСП ТОВ «Євро Стандарт»;__________________________________
- технічний експерт Найдук О.В. отримав сертифікат № 911 VT.04.2019 від 20.04.2019 р. на 
кваліфікацію другого рівня на право проведення неруйнівного контролю візуально -оптичним
методом у секторі 7 (с, Г. w. 1, 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 діє інструкція з 
охорони праці № 60 при виконанні робіт з технічного огляду, випробуванню, експертному 
обстеженню гірничошахтного та гірничорятувального устатковання та устатковання для 
видобутку, транспортування, дроблення, сортування та збагачення корисних копалин та 
огрудкування руд і концентратів у вугільній, гірничорудній, нерудній та коксохімічній 
промисловостях.____________________________________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______Під час виконання робіт, що декларуються застосовуються наступні засоби вимірювальної
техніки, засоби захисту: товщиноміри та дефектоскопи ультразвукові; дефектоскопи МПД: ручні 
лазерні далекоміри; нівеліри; вимірювач параметрів електричної безпеки багатофункціональний; 
штангенциркулі, лінійки вимірювальні, рулетки вимірювальні, рівні; набори слюсарного



інструменту; ліхтарі; огорожі інвентарні; плакати та знаки безпеки; каски захисні з
підшоломниками; окуляри захисні; газоаналізатори._________________________________________

У ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» наказом № 131/2 від
26.09.2005 р. створено орган з інспектування ТОВ СП «ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ 
ДІЕКС». Наказом № 296/1 від 06.10.2020 р. призначено начальника органу з інспектування -
технічного директора Животовича В.В._______________________________________________________
_______На підприємстві затверджені: «Положення про орган з інспектування ТОВ СП
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС», «Паспорт органу з інспектування ТОВ СП 
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС» «Настанова з якості ТОВ СП
«ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС»__________________________________________
______ На підприємстві наказами призначені відповідальні особи:______________________________
- за зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження технологічних 
транспортних засобів -  фахівець з неруйнівного контролю - начальник відділу ТДОК Сєдих О.Є. 
(№ 365 від 14.12.2020 р.);____________________________________________________________________
- за формування фонду нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та 
організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження устаткування підвищеної небезпеки -  керівник органу з оцінки відповідності 
Безсмертна Н.Л. (№ 257 від 03.09.2012 р.);____________________________________________________
- за облік, технічне обслуговування та метрологічну повірку, калібрування засобів вимірювальної 
техніки -  заступник генерального директора з якості Сазонова Н.М. (№ 1/1 від 03.01.2020 р.);
- за функціонування системи управління якістю робіт з технічного огляду та/або експертного 
обстеження устаткування підвищеної небезпеки -  керівник органу з оцінки відповідності
Безсмертна Н.Л. (№ 257 від 03.09.2012 р.).____________________________________________________
______ Засоби вимірювальної техніки, що застосовуються випробувальним центром повірені та
відкалібровані на протязі 2018^2020 рр. про що надані відповідні свідоцтва, паспорта із записами 
про повірку/калібрування робочих засобів вимірювальної техніки.______________________________

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 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» (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 10.0-1.01-10 «Правила безпеки у вугільних шахтах»; НПАОП
14.0-1.01-85 «Правила техніки безпеки і виробничої санітарії в нерудній промисловості»; НПАОП
23.1-1.01-08 «Правила безпеки в коксохімічному виробництві»; НПАОП 0.00-1.74-15 «Правила 
охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних



підприємств»; НПАОП 0.00-1.77-16 «Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та 
нерудних корисних копалин підземним способом»; Н11АОП 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 кеш^юітерів, необхідними для проведення навчання, інструктажу та 
консультацій працівників'.з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки знань з
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В.А. Гудошник
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держгхраці

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.


