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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

ВІДОМОСТІ про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬ
НІСТЮ  ’"ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ТЕХНІЧНОГО А У Д И Т У ”________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

51925 Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. Прохідний т у п і к . 8. офіс 6. код згідно з 
СДРПОУ 34704812________________________ _______________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Генеральний директор - Клиновська Наталія Михайлівна. (067)523 03 74________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: ofifice(a)promaudit. com, на____________________________________________________
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 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 ПАТ “Страхова
компанія “САЛАМАНДРА”_________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

договір страхування № 4111.0000294 від 21.05.2019р. діє до 21.05.2020р.______________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я, Клиновська Наталія Михайлівна.____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

_____________________ ___________________________________ ________________________________________________________________________5
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:
- обстеження димарів, повітропроводів;
-роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої
частоти______________________ _______________________________________________________

(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,
Загальна чисельність працюючих-29. в тому числі тих, хто проводить обстеження димарів 

та повітропроводів - 9. роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В - 5
кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
ТОВ “ПИТА” орендує адміністративні, офісні та виробничі приміщення за адресою: 

51925 Дніпропетровська обл.. м. Кам'янське. Прохідний тупік. 8. офіс 6:
-нерухоме майно з метою розміщення офісів, архіву, лабораторії, комор, гаражів 
загальною площею - 36.2 м2 (договір оренди нерухомого майна № 31 від 18.09.2017р.);
- 70 м2 (договір оренди нерухомого майна № 13 від 01.06.2017р.):
- 33.5 м2 (договір оренди нерухомого майна №15 від 01.06.2017р.):
- 67м2 (договір оренди №1 від 03.01.2017р.');
- 27м2 (договір оренди нерухомого майна № 22 від 03.08.2015р.');
- 80.2м2(договір оренди нерухомого майна №44 від 23.06.2014р.).
Нерухоме майно знаходиться на першому та другому поверхах нежитлової будівлі (крім 
гаражів), що знаходяться у власності Орендодавця (ТОВ «Реал Бізнес 2004»), 
Місцезнаходження орендодавця: 51925. м. Кам'янське Дніпропетровської обл.. Прохідний
тупик, буд.10).______________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів 
До складу інспекційного органу ТОВ “ППТА” входять такі структурні підрозділи:______
- лабораторія неруйнівного контролю і технічної діагностики;_________________________
- електровимірювальна лабораторія;_________________________________________________
- будівельна вимірювальна лабораторія;______________________________________________
- кошторисно-договірний відділ._____________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Генеральний директор ТОВ «ППТА» Клиновська Наталія Михайлівна, директор 

інспекційного органу Клиновський Володимир Михайлович, інженер з охорони праці 
Лісовець Любов Дмитрівна, уповноважена найманими працівниками особа з питань 
охорони праці К у д і м о в  Дмитро Олександрович пройшли навчання та перевірку знань в 
навчальних центрах:

Генеральний директор Клиновська Н.М. пройшла навчання у ТОВ «Навчальний 
центр БЕЗПЕКА ПРАТТІ» та перевірку знань згідно Типової програми, за курсом 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; «Навчання з питань 
охорони праці посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00- 
4.12-05)». в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол від 30.01,2020р №20-66. 
посв. № 853).

Директор інспекційного органу Клиновський В.М. пройшов навчання в ДП «ГНМЦ 
Держпраці» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в комісії ГУ 
Держпраці у Київській області (протокол від 05.10.2018 р.№432-18. посв. №ОП-432-8-7).

Уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці ТОВ «ППТА” 
Кудімов Д.О. пройшов навчання в ДП «ГНМЦ Держпраці» та перевірку знань законодав
чих актів з охорони праці.гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, елект
робезпеки та пожежної безпеки в комісії ГУ Держпраці у Київській області (протокол від
08.12.2017 р. №509-17. посв. №ОП-5Р9-17-14).

Інженер з охорони праці ТОВ «ПЦТА» Лісовець Л.Д. пройшла навчання в ДГІ 
«ГНМЦ Держпраці» та перевірку знань законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.



надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки в комісії 
ГУ Держпраці у Київській області (протокол від 29.03.2019 р.№129-19. посв. №ОП-129- 
19-10).

Наказом по підприємству від 04.01.2019р. № 04-ОП створено постійно діючу комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці. Голова комісії —  генеральний директор Клинов
ська Н.М.. члени комісії: Клиновський В.М.. Лісовець Л.Д.. Кудімов Д.О.

Наказом по підприємству від 04.01.2019 р №Р5-ОП створено комісію з перевірки знань 
працівників підприємства з питань електробезпеки, у складі: голова комісії: Гнідаїтт В.І. - 
начальник електровимірювальної лабораторії: члени комісії: Клиновська Н.М.- генераль
ний директор: Лісовець Л.Д. - інженер з охорони прані: Кудімов Д.О.-уповноважений 
трудового колективу з питань охорони праці.

Начальник електровимірювальної лабораторії Гнідаш В.І. пройшов навчання та 
перевірку знань “Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів”. “Правил пожежної безпеки” в 
комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
від 24.10.2019р. № 36/57-19 (V гр. до та понад 1000В) з правом виконання спеціальних 
робіт —  випробування підвищеною напругою від стороннього джерела, посвідчення № 
908 від 24.10.2019р.

Генеральний директор Клиновська Н.М. пройшла навчання за курсом Законодавства про 
охорону праці. «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 
40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01'). 
«Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної 
безпеки» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (протокол №20-16/2 від 22.01.2020 р.. посв.№ 950) (IV гр.)

Інженер з охорони праці Лісовець Л.Д. пройшла перевірку знань «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» в комісії підприємства (IV гр. 
з правом перевірки), протокол від 06.04.2018р. №62. посвідчення №162.

Уповноважена особа трудового колективу з питань охорони праці Кудімов Д.О. 
пройшов перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-
1.07-01). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
пожежної безпеки» в комісії підприємства (IV гр.). протокол від 16.10.2019 № 78. 
посвідчення № 119.

Наказом від 15.01.2020р. № 21-ОП “Про призначення відповідальних осіб за виконання 
робіт підвищеної небезпеки” призначено відповідальних осіб за організацію і безпечне 
виконання робіт підвищеної небезпеки на території підприємств-замовників з правом 
видачі нарядів-допусків (на висоті, газонебезпечних робіт, під час обстеження вантажо
підіймальних машин, посудин, що працюють під тиском, електроустаткування).

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

Структура ТОВ “ППТА”. підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб 
наведені в посадових інструкціях, розпорядчих документах (наказах, порядках, положен
нях. і н с т р у к ц і я х  тощо), шо забезпечує додержання вимог законодавчих і нормативних 
актів з охорони праці.

На підприємстві переглянуто, затверджено та введено наказом від 26.02.2017 р.№12- 
ОП “Положення про службу охорони праці”. Функції служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони праці Лісовець Любов Дмитрівну (наказ від 26.02.217р.№ 12-ОП)

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до 
НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів з 
охорони праці, що діють на підприємстві”



На підприємстві переглянуті, затверджені та введені в дію:
- Положення гшо порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
наказ від 17.05.2017р. №56-ОП;
- Положення про систему управління охороною прапі (СУОП). наказ від 04.07.2017р. № 
62;
- Положення про порядок проведення попередніх та періодичних оглядів працівників, 
наказ від 26.02.2019р. №12-ОП;
- Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту, наказ від 15.06.2017р. №6Р-ОП:
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань 
охорони праці, наказ від 15.06.2017р. №6Р-ОП:
- Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам ТОВ “ППТА”. наказ від 15.06.2017р.№6Р-ОП:
- Порядок відсторонення від роботи працівників у стані алкогольного, наркотичного або 

токсичного сп’яніння, наказ від 26.12.2017р.№77-ОП;
- Порядок використання легкових автомобілів для поїздок, пов’язаних із виробничою 
діяльністю посадових осіб і працівників, наказ 26.12.2017р. №77;
- Положення про службу охорони праці, наказ від 26.02.2019р. № 12-ОП;
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці, наказ про затвердження від 
28.02.2017р . № 49-ОГО:
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ про затвердження від 
28.02.2017р . № 49-ОП)
- Наказом від 03.01.2019 р. №Р2-ОП «Про порядок проведення інструктажів» затверджено 
порядок проведення інструктажів у працівників підприємства з питань охорони праці, 
діям в аварійних ситуаціях та з надання домедичної допомоги під час нещасних випадків;
- Перелік інструкцій з охорони праці, затверджений директором інспекційного органу від 
04.01.2019р.. в тому числі інструкції:

• Інструкція з охорони праці № ЮП-01 при роботі з ультразвуковими та 
магнітопоротттковими дефектоскопами (затверджена наказом генерального 
директора від 14.06.2017р. №59);

• інструкція з охорони праці № ЮП-02 при проведенні випробувань 
електрообладнання (затверджена наказом генерального директора від 26.12.2017р. 
№77):

• Інструкція № ЮП-03 з надання домедичної допомоги (затверджена наказом 
генерального директора від 17.05.2017р. №56);

• Загальна інструкція № ЮП-04 про заходи пожежної безпеки (затверджена наказом 
генерального директора від 17.05.2017р. № 56):

• Інструкція з охорони праці № ЮП-07 під час обстеження димарів, повітропроводів 
(затверджена наказом генерального директора від 28.08.2018р. №98);

• Інструкція з охорони праці № ЮП-08 під час роботи в діючих електроустановках 
напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої частоти (затверджена наказом 
генерального директора від 28.08.2018р. №98);

• Інструкція з охорони праці № ІОП-28 під час виконання робіт із застосуванням 
інструменту (затверджена наказом генерального директора від 13.09.2017р. №73);

• Інструкція з охорони праці № ЮП №33 при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки (затверджена наказом генерального директора від 17.05.2017р. №56);

• Інструкція з охорони праці № ІОП-39 для працівників під час місцевих та 
регіональних службових відряджень (затверджена наказом генерального директора 
від 14.06.2017р. №59)

Працівники підприємства ТОВ “ППТА”. які зайняті на роботах підвищеної небезпеки, 
проходять первинний медичний огляд при прийомі на роботу та щорічний періодичний 
медичний огляд згідно з “Порядком проведення медичних оглядів працівників певних



категорій”, затвердженим наказом МОЗ України від 2 1 .0 5 .2 0 0 7 р .  №  2 4 6 . Працівники 
підприємства пройшли медичний в жовтні 2019  року згідно договору № 72  від 
0 5 .0 9 .2 0 1 9 р . .  укладеним з Комунальним некомерційним підприємством Кам'янської 
міської ради “Центр первинної медико-санітарної допомоги №3”. Всі працівники, які 
залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки, пройшли наркологічний та 
психіатричний медогляди.

На підприємстві впроваджено систему управління охороною праці (СУОП). що забезпе
чує підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, еконо
мічних. технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя. 
з д о р о в ’я  та працездатності працівників у процесі проведення експертизи.
Інспекційний орган ТОВ “ПЦТА” має достатню кількість компетентного персоналу для 

належного виконання заявлених робіт, а саме:

Склад виконавців робіт, які мають право проводити обстеження димарів та 
повітропроводів:

1 .Директор інспекційного органу Клиновський Володимир Михайлович пройшов 
навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань 
вимог нормативних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних. хімічних. нафтохімічних. 
нафтогазопереробних виробництв (експерт технічний) в комісії Державної служби 
України з питань праці (протокол №432-18 від 10.10.2018 р.. посв. №39-96-7).

2. Експерт технічний з промислової безпеки Литовченко Євгенія Олегівна пройшла 
навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань 
вимог нормативних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження обладнання вибухопожежонебезпечних. хімічних. нафтохімічних, 
нафтогазопереробних виробництв (експерт технічний) в комісії Державної служби 
України з питань праці (протокол №195-18 від 23.05.2018 р.. посв. №215-15-7).

3.Експерт технічний з промислової безпеки (Фахівець з НК) Прядка Олексій 
Олександрович пройшов навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань вимог нормативних документів з проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників (експерт 
технічний) в комісії Державної служби України з питань праці (протокол №422-17 від 
25.10.2017р.. посв. №459-14-3). фахівець з НК - фізико-механічні випробування. II рівень, 
сертифікат №478.01 .СП термін дії до 14.03.2023р.. виданий ТОВ НТЦ «Січ Серт»:

4.Начальник електровимірювальної лабораторії Гнідаш Віталій Іванович пройшов 
навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань 
вимог нормативних документів з проведення технічного огляду та/або експертного 
обстеження електроустановок та електрообладнання (експерт технічний) в комісії 
Державної служби України з питань праці, протокол №460-19 від 04.012.2019 р.. посв. 
№126-10-2: пройшов навчання та перевірку знань “Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”. “Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів”. “Правил пожежної безпеки” в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 24.10.2019р. № 36/57-19 (V гр. до та 
понад 1000В) з правом виконання спеціальних робіт —  випробування підвищеною 
напругою від стороннього джерела.посвідчення № 908 від 24.10.2019р.

5.Експерт технічний з промислової безпеки Кудімов Д.О. пройшов навчання в ДП 
«Головний навчально-методичний центр Держпраці» та перевірку знань вимог 
нормативних документів з проведення: технічного огляду та/або експертного обстеження 
електроустановок та електрообладнання (експерт технічний) в комісії Державної служби 
України з питань праці (протокол №460-19 від 04.12.2019 р.. посв. №168-16-6): перевірку 
знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21- 
98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» в



комісії підприємства- IV група з електробезпеки (до та понад 1000В). посв. № 119 від 
16.10.2019р . .

6. Інженер з налагодження та випробування електрообладнання -  Мукан Кирило 
Віталійович пройшов перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» 
(НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил пожежної безпеки» в комісії підприємства (III група до та понад 1000В) з правом 
виконання спеціальних робіт —  випробування підвищеною напругою від стороннього 
джерела (посв. № 122 від 17.07.2019р.)

7.1нженер з вентиляції Єгоров Юрій Васильович- інженер-будівельник за спеціальністю 
“Теплопостачання і вентиляція”, закінчив Дніпропетровський інженерно-будівельний 
інститут (диплом Г-11 №208646 від 25.06.1979р.). пройшов перевірку знань законодавчих 
та нормативно-правових актів з охорони праці в комісії підприємства (протокол № 36 від
23.10.2019).

8. Інженер з вентиляції Берковська Зоя Іполитівна- інженер-будівельник за спеціальністю 
“Теплогазопостачання та вентиляція”, закінчила Харківський інженерно-будівельний 
інститут (диплом III № 073239 від 9.06.1973р.). пройшла перевірку знань законодавчих та 
нормативно-правових актів з охорони праці в комісії підприємства (протокол № 36 від
23.10.2019).

9.Провідний інженер Іваненко Володимир Михайлович пройшов перевірку 
знань«Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21- 
98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» в 
комісії підприємства (IV група з електробезпеки до та понад 1000В) з правом проведення 
випробувань підвищеною напругою від стороннього джерела (посвідчення № 0081 від 
12.09.2019р.): пройшов перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці в комісії підприємства (протокол № 36 від 23.10.2019).

Склад відповідальних осіб і виконавців робіт в діючих електроустановках 
напругою понад 1000В та в зонах дії с т р у м у  високої частоти:

1. Експерт технічний з промислової безпеки (начальник електровимірювальної 
лабораторії) -  Г під а пі Віталій Іванович, освіта вища. Дніпродзержинський 
індустріальний інститут (1974 р.в.). спеціальність — електричний привод і автоматизація 
промислових установок, кваліфікація -  інженер-електрик. диплом Я №895890; свідоцтво 
Української інженерно-педагогічної академії про підвищення кваліфікації НПК 1118 від 
22.05.2015 р.

Гнідаттт В.І. пройшов навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань вимог нормативних документів з проведення технічного 
огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання (експерт 
технічний) в комісії Державної служби України з питань праці, протокол №460-19 від
04.012.2019 р.. посв. №126-10-2; V група з електробезпеки (до та понад 1000В) з правом 
виконання спеціальних робіт —  випробування підвищеною напругою від стороннього 
джерела, посвідчення № 908 від 24.10.2019р.

Наказом по підприємству від 15.01.2020 № 21-ОП призначені відповідальні особи за 
організацію і безпечне виконання робіт в електроустановках на території підприємств- 
замовників з правом видачі нарядів-допусків:
- Гнідаттт В.І. -  начальник електровимірювальної лабораторії (Угрупа до та понад

1000В):
Кудімов Д.О. - експерт технічний з промислової безпеки (ІУгрупа до та понад 1000В).

2.Експерт технічний з промислової безпеки -  Кудімов Дмитро Олександрович.
освіта вища. Дніпродзержинський державний технічний університет (2009 р.в.).



спеціальність -  радіотехніка, кваліфікація -  бакалавр радіотехніки, диплом НР 
№36886391.

Кудімов Д.О. пройшов навчання в ДП «Головний навчально-методичний центр 
Держпраці» та перевірку знань вимог нормативних документів з проведення: технічного 
огляду та/або експертного обстеження електроустановок та електрообладнання (експерт 
технічний) в комісії Державної служби України з питань праці (протокол №460-19 від
04.12.2019 р.. посв. №168-16-6). пройшов перевірку «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації 
електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил пожежної безпеки» в комісії підприємства (IV 
група з електробезпеки (до та понад 1000В). посв. № 119 від 16.10.2019р.

З .Інженер з налагодження та випробувань електрообладнання -  Мукан Кирило 
Віталійович пройшов перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» 
(НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил пожежної безпеки» в комісії підприємства (III група до та понад 1000В) з правом 
виконання спеціальних робіт —  випробування підвищеною напругою від стороннього 
джерела (посв. № 122 від 17.07.2019р.)

4. Технік з налагодження та випробувань електрообладнання -  Кудімов Артем 
Дмитрович пройшов перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» (НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» 
(НПАОП 40.1-1.07-01). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». 
«Правил пожежної безпеки» в комісії підприємства (III група до та понад 1000В) з правом 
виконання спеціальних робіт —  випробування підвищеною напругою від стороннього 
джерела (посв. № 122 від 17.07.2019р.)

5. Інженер з налагодження та випробувань електрообладнання -  Полинь Сергій Івнович 
пройшов перевірку знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
(НПАОП 40.1-1.21-98). «Правил експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-
1.07-01). «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів». «Правил 
пожежної безпеки» в комісії підприємства в комісії підприємства (IV група до та понад 
1000В). посв. № 181 від 18.10.2019.

Перед направленням фахівців для виконання робіт згідно укладених договорів з 
підприємствами-замовниками на підприємстві видається наказ про “Призначення 
відповідальних осіб та дотримання трудової дисципліни” на кожну групу фахівців, які 
будуть виконувати заявлені роботи, з призначенням:
- відповідальної особи, який несе загальну відповідальність за забезпечення виконання 
умов договору при наданні конкретних послуг:
- безпосереднього керівника групи, який має право видачі нарядів-допусків та 
призначається відповідальною особою за дотримання правил охорони праці, пожежної 
безпеки та об'єктового режиму членами групи на території підприємства-замовника:
- фахівців підприємства, які входять до складу групи.

Всі працівники, які направляються у відрядження, ознайомлюються з наказами під 
розпис. Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об'єктах замовників працівники 
підприємства проходять вступний інструктаж безпосередньо на підприємстві замовника 
та отримують допуск до виконання робіт. При проведенні вступних інструктажів 
працівники ТОВ “ПІЇТА” ознайомлюються з небезпечними факторами, що діють на 
території підприємств-замовників. правилами внутрішнього трудового розпорядку, з 
умовами пропускного режиму, вимогами до наявності спецодягу, спецвзуття. та інших 
засобів індивідуального та колективного захисту.

Для всіх працівників експертної організації переглянуті та затверджені посадові 
інструкції, що визначають їх завдання, права, обов’язки, відповідальність, а також 
кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи):



- посадова інструкція начальника електровимірювальної лабораторії ШІ-12 від
20.02.2018 р Л:

- посадова інструкція начальника лабораторії неруйнівного контролю і технічної 
діагностики (ПІ-10 від 20.02.2018);

- посадова інструкція експерта технічного з промислової безпеки (ПІ-14 від 15.02.2018
еЛ;

- посадова інструкція експерта технічного з промислової безпеки електровимірюваль
ної лабораторії (ПІ-14/1 від 21.04.2018 p.);

- посадова інструкція фахівця з неруйнівного контролю (ПІ-16 від 15.02.2018 p.); 
посадова інструкція інженера з налагоджування та випробування електрообладнання 
(ПІ-19 від 25.04.2018 р.):
посадова інструкція техніка з налагоджування та випробування електрообладнання 
(ПІ-18 від 15.02.2018 р.):

- посадова інструкція інженера з охорони праці (ПІ-22 від 22.02.2017 p.).
Всі новоприйняті працівники проходять в с т у п н и й  інструктаж, який проводить інже

нер з охорони праці, та первинний інструктаж, який проводять безпосередні керівники 
структурних підрозділів з записом в журнали реєстрації під розпис.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з охорони праці, 
експлуатації, паспортами обладнання, методиками підприємства з проведення випробу
вань та передбачає проведення цільових інструктажів та складання нарядів-допусків та 
наказів, за якими відповідальність покладається на керівників робіт.

Результати інструктажів з питань охорони праці реєструються в наступних журналах: 
-журнал реєстрації в с т у п н о г о  інструктажу з питань охорони праці:

- журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці (в кожному 
структурному підрозділі);
- журнали реєстрації інструктажів з пожежної безпеки (в кожному структурному 
підрозділі).

Крім того, на підприємстві в наявності такі журнали:
- журнал протоколів засідання постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони 
праці;
- журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки:
- журнал реєстрації нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;
- журнал реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків на виробництві;
-журнал реєстрації випадків невиробничого травматизму;
- журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці для працівників підрозділів 
підприємства;
-журнал обліку і випробувань електрозахисних засобів;
-журнал обліку і періодичних випробувань поясів монтажних;
- журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 
перетворювачів частоти та переносних світильників;
- журнал приймання та огляду риштувань та помостів;
- журнал обліку і випробувань драбин;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- журнал обліку та огляду такелажних засобів, механізмів та пристроїв._________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, підприємство має таке 

обладнання, пристрої, інструменти та всю необхідну експлуатаційну документацію:
- дефектоскоп магнітний РМ-5. зав.№ 170151:
- зразок компаратор для магнітопорошкової дефектоскопії, зав. С35; 

контрольний зразок для капілярної дефектоскопії, зав. №2017-1032;
- ультразвуковий дефектоскоп с датчиком DIO 1000. зав.№18.078/18.045;



ультразвуковий товщиномір УТ-507. зав.№205: 
перетворювачі:
ПІ 12-5-010/2-А-01 (в комплекті), зав. №136: П112-10-6/2-А-01 (в комплекті з УТ- 
507 нов.), зав. №171: ПІ 12-5-10/2-А-05 (в комплекті з УТ-507 нов.), зав. №220: 
ультразвуковий товщиномір УТ-51. зав.№895: 
перетворювачі:
ПІ 12-2.5-12/2-Б-01 (в комплекті), зав. №036: ПІ 12-5-10/2-А-01. зав. №085:
ПІ 12-10-06/2-А-01. зав. №196:
магнітометр NOVOTEST МФ-1. зав. №0070761217:
датчик ПХ-100А. зав. №0070761217:
стандартний зразок підприємства СЗП-1. зав. №1:
комплект мір ультразвукових V I. V2. зав. №1610.1612:
дефектоскоп ультразвуковий УД2-41. зав.№088;
перетворювачі:
ПІ 11-2.5-Ю2-03. зав. №076: П121-2.5-65-003. зав. №210:П121-5-70-003. зав. №210: 
ПІ 12-5-10/2-Т-003. зав. №1886: ПІ 11-2.5-К12-003. зав. №1649:
П121-2.5-50-М-003. зав. №810: П121-5-65-М-003. зав. №574: П121-5-70-М-003. зав.
№607: П 121-5-73-М-003. зав. №047: П121-10-70. зав. №32: П121-2.5-65-М-003. зав.
№850: П111-5-К6-003. зав. №518: П121-2.5-50-М-003. зав. №691: П121-2.5-50-М-
003. зав. №810: П121-5-70-М-003. зав. №607: П121-5-73-М-004. зав. №008: П121-5-
65-М-004. зав. №301: П121-10-70. зав. №036:
люксметр Ю -116. зав.№16177;
лінійка металева (2 од.). зав.№№3. 2:
рулетка вимірювальна металева ('0-7500). зав.№1:
набір щупів вимірювальних зав.№01;
тахометр 10-10. зав. № 532-09-0/16235:
твердомір динамічний NOVOTEST Т-УДЗ. зав.№ 009.868.0917: 
міри твердості №№1.2.3. зав.№№ 1033.3380.897: 
набір зразків шорсткості поверхонь. зав.№4192: 
товщиномір покриття NOVOTEST ТП-1 зав. №0011061214:
ЕР 180 вимірювач петлі «фаза-нуль», зав. № 07071557: 
ендоскопічна камера №3023880340101; 
динамометр ДПУ-100-1-УХЛ2 зав. №04;
сигналізатор-аналізатор кисню Д030Р-С-Пв-КИСЛ0ГОД.зав-№5341;
течошукач газовий ТГМ-3. зав.№512450;
пірометр НИМБУС-760. зав.№189;
лазерний дальномір HILTI PD5. зав.№№342113532;
міст постійного струму РЗЗЗ. зав.№3186;
міра товщини ультразвукового контролю (сходинка 3-48) У\У2-7-ми ступінчагий. 
зав. №83011105010: 
віброметр VP-3410-M зав. №562992; 

термоанемометр TESTO-425. зав. № 02405964; 
твердомір ТКР-45. зав. №072; 
мегаомметр МІ 102/1. зав.№201719;
пристрій електровимірювальний багатофункційний цифровий ЕР180. зав.№7071557;
вольтамперфазометр ВАФ-85-М1. зав.№70209;
кліщі струмовимірювальні цифрові К4570/1П. зав.№710003;
вимірювач опору заземлення М416. зав.№245884;
мегаомметр ЭС02Р2/2-Г. зав.№31430;
кіловольтметр Є378. зав. №371698;
пристрій для випробування ізоляції високовольтного обладнання АИИ-70.



зав.№7409;
мікроометр Ф-415. зав.№852:

- секундомір електричний ПВ-53-Ш. зав.№5317607:
- комплект вимірювальний К50-2М. зав.№336:
- мікроамперметр М-906. зав.№89790:
- кіловольтметр 330. зав.№5048:
- мегаометр М4100/5, зав.№133720:
- амперметр 3-59. зав.№241473;
- вольтметр 3-59. зав.№241321;
- випробувач ізоляції 2500В. 50Гц. зав.№51:
- шунт постійного струму. зав.№8971627:
- мілівольтметр М45М. зав. №079815;
- омметр ЗСО 212. зав.№ 14034;
- токовимірювальний затискач (2 од.) А1018, А 1019. зав. №№19020661. 18450123:
- вимірювач опору заземлення МІ 3121. зав. №18350185

Усі засоби вимірювальної техніки пройшли калібровку та повірку в ТТН «ДІЕКС. ДП 
«Харьківстандартметрологія. ДП «КРИВБАССТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ».

Орендовані приміщення інспекційного органу для проведення експертизи відповідають 
вимогам законодавства про охорону праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно- 
гігієнічним та державним будівельним нормам. Загальна площа адміністративних примі
щень -  206.75 кв.м. Загальна площа виробничих приміщень -  108.8 кв.м. Умови доступу у 
приміщення працівників, а також умови доступу осіб, що не внесені до складу підприємс
тва. контролюються. Офісні приміщення ТОВ “ППТА” оснащені:
- необхідними засобами зв'язку: телефони, інтернет;
-персональними комп'ютерами, принтерами та комп'ютерними мережами;
-відповідною кількістю офісних меблів (робочі столи, комп'ютерні столи, шафи) та 
стелажів для зберігання приладів;
-вогнегасниками вуглекислотними у необхідній кількості;
-мережею електроживлення з заземленням, відповідними приладами освітлення; 
-сантехнічною мережею.

В ГОВ “ППТА” автотранспорт, офісне обладнання, прилади та пристрої знаходяться в 
справному стані, придатні для безпечного застосування. Все обладнання закріплено для 
щоденного контролю справності за фахівцями, які його застосовують. Наказом по 
підприємству від 21.10.2019 № 19-ОП призначено експерта технічного з промислової 
безпеки Хрипка A.B. відповідальною особою за здійснення загального контролю за 
засобами індивідуального захисту, що застосовуються під час виконання робіт на висоті, 
та ведення журналів.

Додержання безпечних умов праці забезпечено рівнем кваліфікації фахівців та 
застосуванням тільки придатного обладнання, що має відповідну експлуатаційну 
документацію.

Рівень оснащеності приладами, автотранспортом, електроінструментом, засобами 
вимірювальної техніки, засобами оргтехніки і зв'язку відповідає заявленим роботам щодо 
оцінки технічного стану і рівня безпеки обладнання (об’єктів).Для виконання робіт 
інспекційний орган має риштування, драбини, пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К в кількості 
10 одиниць (протокол випробування від 09.12.2019р.) із металевими стропами; засоби 
індивідуального та колективного захисту; захисні каски: жилети сигнальні; захисні 
окуляри: респіратори; протигази фільтруючі та шлангові ПШ-1. Усе обладнання та 313 
використовуються за призначенням, зберігаються у технічно справному стані з 
проведенням технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробників.

експлуатаційної документації,



У відповідності з “Мінімальними вимогами безпеки і охорони з д о р о в 'я  при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці” НПАОП 0.00-7.17-18 
працівники підприємства забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м  та 
іншими засобами індивідуального захисту згідно діючих “Норм безоплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам ТОВ “ППТА”. Ведуться особисті картки обліку спеціального одягу. 
спеціального взуття та інших засобів інливідуального захисту, де фіксується видача і 
повернення 313. Працівники постійно забезпечуються також миючими та 
знезаражувальними засобами, аптечками з засобами домедичної допомоги.

засобів індивідуального захисту,
На підприємстві затверджений Перелік законодавчих та нормативно-правових актів з 

охорони праці, знання яких входить до функціональних обов'язків працівників ТОВ 
“ППТА”. Фонд нормативних документів та технічної документації є достатнім для 
виконання заявлених робіт. Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти, 
стандарти та нормативні акти з охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою 
інтернету та друкованих видань. Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знахо
дяться у вільному доступі в бібліотеці підприємства.

У товаристві є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці:
- Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами);
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуа
тацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі 
змінами);
- “Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного 
діагностування) матттин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки” (постанова КМУ 
від 26.05.2004 № 687);
- Наказ Мінсоцполітики від 29.05.2018р. № 785 Про внесення змін до “Порядку атестації 
фахівців, які мають право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження 
устаткування підвищеної небезпеки”;
- Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04 зі змінами):
- Положення про розробку і н с т р у к ц і й  з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98; зі змінами);
- Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене 
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого 
нагляду від 21.03.2007 № 55;
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці (НПАОП 0.00-4.12-05):
- Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);
- Правила охорони прані під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-1.71-
т
Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій 
на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 
№ 337:
- Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 
засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18):
- НПАОП 0.00-6.03-93 “Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві;
- НПАОП 0.00-7.11-12 “Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони 
праці працівників”;
- НПАОП 0.00-7.17-18 ’’Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці”;
- НПАОП 0.00-1.27-09 «Правила з безпечної експлуатації систем вентиляції в хімічних 
виробництвах»;
- «Правила улаштування електроустановок».



- «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».
- ДСТУ 3000-95 Вентилятори радіальні та осьові загального призначення. Методи
визначення вібраційних характеристик.
- ДСТУ ГОСТ ИСО 10816-1:2007 Вібрація. Контролювання стану машин за результатами 
вимірювання вібрації на необертових частинах. Частина І. Загальні вимоги.
- ДСТУ EN 14127:2014 «Неруйнівний контроль. Ультразвукове вимірювання товщини».
- ДСТУ 4046-2001 «Обладнання технологічне нафтопереробних, нафтохімічних і хімічних 
виробництв. Технічне діагностування. Загальні технічні вимоги».
- Інструкція з експлуатації ультразвукового товщиноміра УТ-507.
- MBB 01-03 Методика виконання УЗТ.

Матеріально-технічна база ТОВ “ППТА” та кваліфікація керівників та спеціалістів 
відповідають вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при 
виконанні заявлених видів робіт підвищеної небезпеки.

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевір
ки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки 
знань з питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та наглядними посібниками. С необхідні нормативно- правові 
акти з охорони праці, що регулярно,.оновлюються за допомогою Інтернету та друкова
них видань s
нормативно-правової та матеріалі^ю-технічної'бази навчально-методичного забезпечення)

Клиновська Н.М.__________
(підпис) /  (ініціали та прізвище)

Ж  "лютого” 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2020 р.

№ _ ^ _______ .
Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з 

метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, 
які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це 
відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


