
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

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

"ПРОМТЕХАУДИТ"_______________________________________________________________________
найменування юридичної особи,

49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ 20-РІЧЧЯ ПЕРЕМОГИ, буд. 25, квартира 52
місцезнаходження,

_________________________________________ 36840681 _____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____________________________ ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ,_____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

_____________ +38(096)977-09-98, +38(066)212-26-89, (056)379-00-43. promta@ukr.net_____________
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:

Дирекція ПрАТ СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» у м. Дніпро,
(найменування страхової компанії,

договір страхування ЦПВ перед ТО № 330_0014_20 від 07.10.2020 до 06.10.2021 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
___________________________________________28.09.2020 р.____________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ПАВЛОВ ЄВГЕН ОЛЕКСІЙОВИЧ
(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:

устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою. 
зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює 
або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки”;
технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного. 
хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

 - технологічне устатковання та його елементи магістральних нафтопроводів, продуктопроводів
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(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів); 
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.

(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 - 11, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 8.

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТЕХАУДИТ» орендує 
виробничі приміщення

- офісні приміщення у ТОВ «Експлуатаційна компанія НДІ будівельного виробництва» 
згідно договору оренди нежитлового приміщення № 122/16 від 13.06.2016 р. загальною площею 
154,25 м2, за адресою: пр. Гагаріна, буд. 115, корп.2, 1 поверх.

- складські приміщення, згідно договору оренди нежитлового приміщення № 5 від
02.01.2018 р. укладеного з ФОП Радіонов В.А.. загальною площею 100,00 м2, за адресою: м. Дніпро, 
вул. Гаванська, 4а.__________________________________________________________________________

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

Інші відомості: працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ПРОМТЕХАУДИТ» мають професійну підготовку, здобуту в спеціалізованих навчальних закладах 
та на навчальних курсах за напрямками та фахом:
- директор Павлов Євген Олексійович, освіта повна вища, Національна металургійна академія 
України, кваліфікація — магістр енергетики;
- інженер з охорони праці, Даукш Валентина Володимирівна, освіта - повна вища, 
Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту ім. М.І. Калініна, кваліфікація - 
інженер шляхів сполучення-будівельник, народний університет охорони праці, кваліфікація - 
інженер з охорони праці.
- начальник лабораторії неруйнівного контролю та технічного діагностування, Поліщук Володимир 
Юрійович, освіта - повна вища, Український державний хіміко-технологічний університет, 
кваліфікація - інженер-механік;
- експерт технічний з промислової безпеки, Приходько Олександр Володимирович, освіта повна 
вища, Дніпродзержинський державний технічний університет, кваліфікація — інженер хімік- 
технолог.
- начальник електротехнічної лабораторії. Шрамко Геннадій Юрійович, освіта - повна вища, 
Дніпродзержинський державний технічний університет, кваліфікація - інженер-електромеханік.
- експерт технічний з промислової безпеки, Леванков Денис Сергійович, освіта -повна вища, 
Дніпропетровський державний технічний університет залізничного транспорту, кваліфікація — 
інженер-механік.
- спеціаліст з неруйнівного контролю, Отрізний Микола Олександрович, освіта - повна вища, 
Український державний хіміко-технологічний університет, кваліфікація - інженер-механік.
- експерт технічний з промислової безпеки, Юрко Віктор Миколайович, освіта - повна вища, 
Запорізький машинобудівний інститут, кваліфікація - інженер-механік.__________________________
- директор Павлов Євген Олексійович: пройшов навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку 
знань Законодавства України про охорону праці комісією, ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу №359 від 19.11.18 р.); пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат 
«Дніпробуд» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80-18) комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 03.09.2018 р. №954);
- інженер з охорони праці Даукш В. В.: пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та 
перевірку знань Законодавства України про охорону праці комісією ГУ Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 19.11.2018 р. №272/4.5/2018); пройшла навчання в



ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (НПАОП 0.00-1.80
18) комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 22.11.2018 р. №365); 
пройшла навчання в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13) глава III (п.1.1-4.14) комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 04.12.2018 р. №1408); пройшла 
навчання в ТОВ «Учбовий комбінат Дніпробуд» та перевірку знань Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07) комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській 
області (витяг з протоколу від 22.05.2018р. №480);
- директор Павлов Є.О., інженер з охорони праці Даукш В.В. пройшли навчання в ТОВ «УКК 
ПРОФІ ЛАЙН» та перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів 
(НПАОП 40.1-1.21-98), Правил безпечної експлуатації електроустановок (НПАОП 40.1-1.01-97), 
Правил експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 40.1-1.07-01), Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів (п.1.3), Правил пожежної безпеки України (розділ 4. п.1) комісією ГУ 
Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 21.11.2018 р. №363), IV група 
електробезпеки, до 1000 В; пройшли навчання в ТОВ «УКК ПРОФІЛАЙН» та перевірку знань 
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (НПАОП 0.00 -1.81
18) комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу від 16.11.2018 р. №
354);
- директор Павлов Є.О., інженер з охорони праці Даукш В.В., експерт технічний з промислової 
безпеки Юрко В.М. пройшли навчання в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» та перевірку знань Типової 
інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00 -5.11-85), Правил 
безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15) комісією ГУ Держпраці у Запорізькій області 
(витяг з протоколу від 16.11.2018 р. № 18-770і);
- начальник електротехнічної лабораторії Шрамко Г. Ю., начальник лабораторії НК і ТД Поліщук 
В.Ю., експерт технічний з промислової безпеки Приходько О.В. пройшли навчання у ТОВ «УКК 
«Профілайн», м. Дніпропетровськ, і перевірку знань з наступних нормативно-правових актів з 
охорони праці: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці підчас виконання робіт на висоті». 
Витяг з протоколу № 58 від 05.03.2018 р.. Посвідчення №№ 01353, 01351, 01352.
- інженер з охорони праці Даукш В. В. пройшла, навчання у ПНВЗ ІПО «КСИМЕ» та перевірку 
знань у комісії Головного управління Держпраці у Київській області нормативно-правових актів з 
охорони праці, а саме: Закону України «Про охорону праці»; Порядку розслідування та ведення 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, галузевих 
нормативно-правових актів; вимог гігієни праці і промислової санітарії; надання першої допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку; електробезпеки, Правила пожежної безпеки. Витяг з 
протоколу № 38-КС08-18 від 14.02.2018 р.. Посвідчення № 80.1-16-038.09-17-01-107.
- спеціаліст неруйнівного контролю Отрізний Микола Олександрович, начальник лабораторії 
Поліщук Володимир Юрійович, експерт технічний Приходько Олександр Володимирович, 
начальник електротехнічної лабораторії Шрамко Генадій Юрійович пройшли навчання у ТОВ 
«Навчальний центр безпеки праці» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у 
Запорізькій області, наступних нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Типова 
інструкція з безпечного ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85; «Правила безпеки 
систем газопостачання» НПАОП 0.00-1.76-15. Витяг з протоколу № 18-02і від 10.01.2018 р.. 
Посвідчення №№ 1025, 1024, 1027, 1026.
- спеціаліст неруйнівного контролю Отрізний Микола Олександрович, начальник лабораторії 
Поліщук Володимир Юрійович, експерт технічний Приходько Олександр Володимирович, 
начальник електротехнічної лабораторії Шрамко Генадій Юрійович пройшли навчання у ТОВ «УК 
«Дніпробуд» та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області, наступних нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила експлуатації 
електрозахисних засобів» НПАОП 40.1-1.07-01; «Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»; «Правила пожежної безпеки» (Розділ 7,8). З привласненням IV кваліфікаційної групи з 
електробезпеки до 1000В. Дата наступної перевірки -  12.03.21 р. Виписка з протоколу № 63 від 
12.03.2018р.. Посвідчення №№ 01502, 01499, 01500, 01501.
- експерт технічний Леванков Денис Сергійович пройшов навчання у ТОВ «УК «Дніпробуд» та 
перевірку знань у комісії Г оловного управління Держпраці у Дніпропетровській області, наступних 
нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» НПАОП 40.1-1.21-98; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила пожежної безпеки» (Розділ 4). З привласненням IV
кваліфікаційної групи з електробезпеки до 1000В. Дата наступної перевірки - 20.04.21 р. Виписка з



протоколу № 361 від 20.04.2018р.. Посвідчення № 3490.

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:

1. двох експертів технічних атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають 
право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме:

- Приходько Олександр Володимирович - експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання 
вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв. 
Посвідчення № 149-04-13 від 30.10.2019 р.. Дійсне до 30.10.2022 р.

- Поліщук Володимир Юрійович - експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження обладнання 
вибухопожежонебезпечних, хімічних, нафтохімічних, нафтогазопереробних виробництв. 
Посвідчення № 104-08-17 від 30.10.2019 р.. Дійсне до 30.10.2022 р.

з напряму діяльності, а саме:

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

- устатковання, пов’язане з виробництвом (виготовленням), використанням, переробкою, 
зберіганням, транспортуванням, застосуванням, утилізацією чи знешкодженням 
вибухопожежонебезпечних і небезпечних речовин 1 і 2 класу небезпеки, маса яких дорівнює 
або перевищує нормативи порогових мас, що визначені постановою Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2002 р. № 956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 29, ст. 1357);

- технологічне устатковання хімічного, біохімічного, нафтохімічного, нафтогазопереробного, 
хлор- та аміаковикористовуючих виробництв;

- технологічне устатковання та його елементи магістральних нафтопроводів, продуктопроводів 
(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів).

2. двох експертів технічних атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають 
право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме:

- Шрамко Г еннадій Юрійович - 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 № 487-14-21 від 
25.10.2017 р.. Дійсне до 25.10.2020 р..

- Отрізний Микола Олександрович - експерт технічний з промислової безпеки з правом 
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів котлонагдяду (котлів, 
посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води). Посвідчення № 51 - 
20-1 від 08.09.2020 р.. Дійсне до 08.09.2023 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;

3. двох експертів технічних атестованих згідно з Порядком атестації фахівців, які мають 
право проводити технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме:

- Леванков Денис Сергійович - експерт технічний з промислової безпеки з правом проведення 
технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників. 
Посвідчення № 77-13-5 від 10.07.2019 р.. Дійсне до 10.07.2022 р.;

- Юрко Віктор Миколайович - експерт технічний з промислової безпеки з правом проведення 
технічного огляду та/або експертного обстеження вантажопідіймальних кранів, підйомників. 
Посвідчення № 54-03-34 від 06.06.2018 р.. Дійсне до 06.06.2021 р.;

з напряму діяльності, а саме:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%d0%a0%d1%97


- технічний огляд, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки (пункт 16 додатка 6), а саме:

- 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):
- Шрамко Г еннадій Юрійович -  фахівець з неруйнівного контролю - візуально-оптичний (УТ), 

згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 11156.УТ.2/17 від 05.07.2017р. Дійсний до
22.06.2022 р.;

- Поліщук Володимир Юрійович - фахівець з неруйнівного контролю - візуально-оптичний 
(УТ), згідно до вимог EN КО  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІІ (третій), який має право 
контролювати основний метал та зварні з’єднання у виробничому секторі: 7 - контроль перед 
введенням та в процесі експлуатації . Сертифікат № 10004.УТ.3/16 від 11.04.2016р. Дійсний 
до 05.04.2021 р.;

- Приходько Олександр Володимирович - фахівець з неруйнівного контролю - візуально- 
оптичний (УТ), згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 9983.УТ.2/16 від 01.04.2016р. 
Дійсний до 25.02.2021 р.;

- Отрізний Микола Олександрович -  фахівець з неруйнівного контролю - візуально-оптичний 
(УТ), згідно до вимог EN КО  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 . Сертифікат № 11254.УТ.2/17 від 20.09.2017р. Дійсний 
до 07.09.2022 р.;

2. ультразвуковий ЩТ):
- Приходько Олександр Володимирович - фахівець з неруйнівного контролю - ультразвуковий 

(ИТ), згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 11343. ЦТ.2/17 від 31.10.2017р. Дійсний 
до 23.09.2022 р..

- Шрамко Г еннадій Юрійович - фахівець з неруйнівного контролю - ультразвуковий ЩТ), 
згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 11415. ЦТ.2/17 від 28.11.2017р. Дійсний 
до 02.11.2022 р..

- Отрізний Микола Олександрович - фахівець з неруйнівного контролю - ультразвуковий (ЦТ), 
згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 11323. ЦТ.2/17 від 12.10.2017 р. Дійсний 
до 12.10.2022 р..

3. акустико-емісійний (АЕ/АТ):
- Отрізний Микола Олександрович -  фахівець з неруйнівного контролю - акустико-емісійний 

(АТ), згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 11493.АТ.2/17 від 15.12.2017 р. Дійсний 
до 07.12.2022 р.;

- Шрамко Г еннадій Юрійович -  фахівець з неруйнівного контролю - акустико-емісійний (АТ), 
згідно до вимог EN КО  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 . Сертифікат № 13312.АТ.2/17 від 11.12.2019 р. Дійсний 
до 11.12.2024 р.;

4. магніто-порошковий (МТ)
- Шрамко Г еннадій Юрійович -  фахівець з неруйнівного контролю - магнітний (МТ), згідно до

вимог EN КО  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 . Сертифікат № 11155. МТ.2/17 від 05.07.2017р. Дійсний до 12.06.2022 р.;

- Поліщук Володимир Юрійович - фахівець з неруйнівного контролю - магнітний (МТ), згідно 
до вимог EN КО  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 . Сертифікат № 9982. МТ.2/16 від 01.04.2016р. Дійсний до 25.02.2021 р.;

5. капілярний (РТ)
- Приходько Олександр Володимирович - фахівець з неруйнівного контролю - капілярний (РТ), 

згідно до вимог EN КО  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 . Сертифікат № 10992. РТ.2/17 від 24.04.2017р. Дійсний 
до 19.04.2021 р.;

- Поліщук Володимир Юрійович - фахівець з неруйнівного контролю - капілярний (РТ), згідно 
до вимог EN КО  9712:2012, рівень кваліфікації - ІІІ (третій), який має право контролювати 
основний метал та зварні з’єднання у виробничому секторі: 7 - контроль перед введенням та в 
процесі експлуатації . Сертифікат № 10005. РТ.3/16 від 11.04.2016р. Дійсний до 07.04.2021 р.;

- Отрізний Микола Олександрович - фахівець з неруйнівного контролю - капілярний (РТ), 
згідно до вимог EN КО  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. Сертифікат № 11324. РТ.2/17 від 12.10.2017р. Дійсний до
28.09.2022 р.________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства та
промислової безпеки

На підприємстві функції служби охорони праці, згідно до посадової інструкції, яка 
затверджена наказом № 020418-1 від 02.04.18р. виконує інженер з охорони праці - Даукш 
Валентина Володимирівна, яка працює за сумісництвом.

Наказом № 2409/РТ від 24.09.2020 р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці та електробезпеки у складі:

Голова комісії: - Павлов Є.О. - директор;
Члени комісії: - Даукш В.В. - інженер з охорони праці;

- Шрамко Г.Ю. - начальник електротехнічної лабораторії.
Наказом № 0204/РТ від 06.04.2018 р. про призначення відповідальних осіб за проведення 

інструктажів з охорони праці призначені:
- інженер з охорони праці Даукш В.В. - за проведення ввідного інструктажу;
- експерт технічний Леванков Д.С. - за проведенні первинного та повторних інструктажів;
Наказом № 0604/РТ від 06.04.2018р. про призначення відповідальної особи за видачу

нарядів-допусків до робіт на висоті, призначений начальник електротехнічної лабораторії Шрамко 
Г.Ю.

Наказом № 0904/РТ від 09.04.2018р. про призначення відповідальної особи за 
електрогосподарство, призначений начальник електротехнічної лабораторії Шрамко Г.Ю.

Наказом № 11 від 02.01.2018р. про призначення відповідальної особи за метрологічну 
повірку засобів вимірювальної техніки, призначений начальник лабораторії НК і ТД Поліщук В.Ю.

Наказом № 13 від 02.01.2018р. про призначення відповідальної особи за функціонування 
системи управління якістю, призначений начальник лабораторії НК і ТД Поліщук В.Ю.

Наказом № 26 від 12.06.2015р. щодо введення в дію Системи управління якістю, 
призначений відповідальним за контроль якості виконання робіт начальник лабораторії НК і ТД
Поліщук В.Ю._____________________________________________________________________________

з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці,
На підприємстві ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОМТЕХАУДИТ», переглянуті та введені в дію наказом № 2409/РТ від 24.09.2020р.
- Положення про службу охорони праці.
- Положення про систему управління охороною праці.
- Положення про забезпечення працівників спецодягом.
- Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці.
- Положення про медичний огляд.

Розроблені та введені в дію наказом № 020418-1 від 02.04.18р. посадові інструкції: 
директора, інженера з охорони праці, технічного експерта по діагностиці об’єктів котлонагляду 
випробувальної лабораторії неруйнівного контролю і технічної діагностики, спеціаліста 
випробувальної лабораторії неруйнівного контролю і технічної діагностики, начальника
випробувальної лабораторії.



Розроблені та введені в дію наказом № 2509/0Т від 25.09.2020 р. інструкції з охорони праці:
- №1-ПБ Інструкція про заходи пожежної безпеки в приміщеннях ТОВ «ПРОМТЕХАУДИТ»;
- №2 Інструкція з охорони праці для фахівців неруйнівного контролю;
- №3-з Інструкція з охорони праці для персоналу при технічному огляді і діагностиці 

резервуарів;
- №4-з Інструкція з охорони праці при роботі на персональному комп’ютері;
- №5-е Інструкція з охорони праці при виконанні робіт із застосуванням спеціальних 

страхувальник пристосувань;
- №6-м Інструкція з охорони праці при виконанні ремонтних робіт механічного устаткування 

ВПН;
- №7-м Інструкція з охорони праці при виконанні ремонтних робіт електричного обладнання 

ВПН;
- №8-з Інструкція з охорони праці з загальних питань електробезпеки;
- №9-з Інструкція з охорони праці для працівників малих підприємств;
- №10-е Інструкція з охорони праці при роботах з ручним електрифікованим інструментом;
- № 11-гз Інструкція з охорони праці для електрозварника ручного зварювання;
- №12-е Інструкція з охорони праці під час виконання електромонтажних турбот в діючих 

електроустановках;
- №13-гд Інструкція з охорони праці при виконанні газонебезпечних робіт;
- №14-гз Інструкція з охорони праці для газозварника;
- №15-гз Інструкція з охорони праці під час проведення електрогазозварювальних робіт;
- №16-м Інструкція з охорони праці під час монтажу і демонтажу трубчастих лісів;
- №17-м Інструкція з охорони праці при роботах з ручними інструментами та пристроями;
- №18 Інструкція з охорони праці для слюсаря КВП і А;
- №19 Інструкція з охорони праці для монтажника технологічного устаткування та пов'язаних з 

ним конструкцій;
- №20 Інструкція з охорони праці для електромеханіка, який здійснює технічне обслуговування 

і ремонт ліфтів;
- №21 Інструкція з охорони праці для слюсаря по ремонту та експлуатації газового обладнання;
- №22 Інструкція з охорони праці по організації і виробництву робіт підвищеної небезпеки;
- №23 Інструкція з охорони праці для фахівців неруйнівного контролю (при проведенні 

візуально-оптичного контролю);
- №24 Інструкція з охорони праці для фахівців неруйнівного контролю (при проведенні 

ультразвукового контролю);
- №25 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з приставних драбин;
- №26 Інструкція з охорони праці для фахівців неруйнівного контролю (при проведенні 

магніто-порошкового контролю);
- №27 Інструкція з охорони праці при проведенні технічного обстеження вантажопідіймальних 

механізмів;
- №28 Інструкція з охорони праці під час випробування запобіжних поясів та переносних 

драбин;
- №29 Інструкція з охорони праці з електробезпеки для 1 групи;
- №30 Інструкція з охорони праці для слюсаря з ремонту та обслуговування ВПМ;
- №31 Інструкція з охорони праці для електромонтера з ремонту та обслуговування ВПМ;
- №32 Інструкція з охорони праці при виконанні вогневих робіт;
- №33 Інструкція з охорони праці для осіб, які проводять випробування вантажозахватних 

пристроїв;
- №34 Інструкція з охорони праці при проведенні повного технічного огляду 

вантажопідіймальних механізмів;
На підприємстві ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та

охорони праці:
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал вступного інструктажу.
- Журнал протоколів перевірки знань
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку і видачі засобів індивідуального захисту і ручного інструменту.
- Журнал обліку і випробувань засобів захисту.
- Журнал обліку і огляду такелажних засобів, механізмів і знімних вантажозахватних

пристроїв.



- Журнал обліку, перевірки і випробувань електроінструменту і допоміжного обладнання до
нього.

- Журнал огляду риштувань.
- Журнал огляду драбин.
- Журнал перевірки вогнегасників.
- Журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань ОП.
- Журнал реєстрації наряд-допусків на проведення газонебезпечних робіт.

_______- Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями.__________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На підприємстві у відповідності до настанови з якості функціонує система якості згідно 
ДСТУ КО 9001, зокрема процедури:

- документована процедура системи якості ДП 7.5.1-01 «Виконання замовлення».
- документована процедура системи якості ДП 7.2 -01 «Пошук, прийом та обробка 

замовлення».
- документована процедура системи якості ДП 8.3 -01 «Управління невідповідними 

послугами».
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 
Матеріально-технічна база, що використовується під час виконання заявлених робіт:

- дефектоскоп ультразвуковий УД4-Т, зав. № 7030, сертифікат калібрування від 18.02.2019 р.;
- дефектоскоп на постійних магнітах МАГЕКС-1М, зав. № 180, сертифікат калібрування від

18.02.19 р.;
- дефектоскоп на постійних магнітах МАГЕКС-1П, зав. № 012, сертифікат калібрування від

18.02.19 р.;
- універсальний шаблон зварника УШС-3, зав. № 100287, сертифікат калібрування від

13.03.2019 р.;
- система акустичної емісії МАЛАХІТ АС-15А, зав. № 191-2013, сертифікат калібрування від

11.03.2019 р.;
- мегомметр ЭС0202/2-Г, зав. № 94004, сертифікат калібрування від 21.04.2020 р.;
- вимірювач опору заземлення М416 зав.№ 47691, сертифікат калібрування від 21.04.2020 р.;
- вимірювач опору заземлення ЦС 4105 з, сертифікат калібрування від 21.04.2020 р.
- прилад вимірювальний багатофункціональний цифровий ЕР180М, зав. № 1011166, 

сертифікат калібрування від 21.04.2020 р.;
- товщиномір ультразвуковий УТ-98Т СКАТ, зав. № 1079, сертифікат калібрування від

18.02.2019 р.;
- товщиномір ультразвуковий УТ-507, зав. № 138, сертифікат калібрування від 18.02.2019 р..
- штангенциркуль ТТТТТ-ІІ-250-0,1, зав. № Д005654, сертифікат калібрування від 13.03.2019 р..
- рулетка лазерна CONDTROL Мейго 60, зав. № 0016457, сертифікат калібрування від

25.03.2019 р.;
- стандартний зразок СО-1, зав. № 100, сертифікат калібрування від 05.03.2019 р.;
- стандартний зразок СО-3Р, зав. № 821, сертифікат калібрування від 05.03.2019 р.;
- стандартний зразок підприємства СОП УЗК 4-0,1х0,8-0,1, зав. № 30116441014, сертифікат 

калібрування від 05.03.2019 р.;
- стандартний зразок підприємства СОП УЗК 6-1,5х1,0-1,0, зав. № 3011661014, сертифікат 

калібрування від 05.03.2020 р.;
- стандартний зразок підприємства СОП УЗК 15-2,5х2-1,0, зав. № 30, сертифікат калібрування 

від 05.03.2019 р.;
- робочий стандартний зразок РСО УЗК S-10, зав. № 114, сертифікат калібрування від

05.03.2019 р.;
- робочий контрольний зразок РСО-МД, зав. № 03-14, сертифікат калібрування від 01.03.2019 ;
- стандартний зразок підприємства РСО-КД, зав. № 23-13, сертифікат калібрування від

01.03.2019 р.;
- твердомір комбінований NOVOTEST Т-УД 1, зав. № 0021330813, сертифікат калібрування 

від 18.02.2019 р.;
- ультразвукова міра товщини «Ступенька 2-8», зав.№1, сертифікат калібрування від

11.03.2019 р.;
- дефектоскоп (намагнічуючий пристрій) B100S, зав.№ 12232, сертифікат калібрування від

18.02.2019 р.;________________________________________________________________________



- зразок чутливості магнітопорошковий Тип 1, зав.№РК 15 0226, сертифікат калібрування від
18.02.2019 р.;
Вимірювальна техніка проходить калібрування в калібрувальній лабораторії ТОВ СП 

"ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС"
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та за порядком ,що 

затверджений наказом МОЗ 21.05.2007 № 246, працівники ТОВ "ПРОМТЕХАУДИТ" проходять 
періодичний медичний огляд згідно договору № 47 від 25.06.2020 р. з КОМУНАЛЬНИМ 
НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- 
САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 8".

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 на підприємстві складає понад 100 

видань, який при необхідності поповнюється та актуалізується за договором. Відповідальність за 
формування фонду нормативно-правової документації наказом № 10 від 02.01.18 р. покладено на 
начальника лабораторії Поліщука Володимира Юрійовича. Підприємство має в достатньому обсязі 
законодавчі акти та нормативні акти з охорони праці.

навчально-методичного забезпечення)

_______________ Є.О. ПАВЛОВ
(підпис) (ініціали та прізвище)

20__р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці________________ 20__ р. № ______________________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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зразок чутливості магнітопорошковий Тип 1. зав.№РК 15 0226, сертифікат 
калібрування від 18.02.2019 р.;
Вимірювальна техніка проходить калібрування в калібрувальній лабораторії ТОВ 

СП "ТОВАРИСТВО ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ДІЕКС".
Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці» та за порядком ,що 

затверджений наказом МОЗ 21.05.2007 № 246, працівники ТОВ "ПРОМТЕХАУДИТ" 
проходять періодичний медичний огляд згідно договору № 47 від 25.06.2020 р. з 
КОМУНАЛЬНИМ НЕКОМЕРЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР 
ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 8".

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 на підприємстві складає 
понад 100 видань, який при необхідності поповнюється та актуалізується за договором. 
Відповідальність за Формування фонду нормативно-правової документації наказом № 10 
від 02.01.18 р. покладено на начальника лабораторії Поліщука Володимира Юрійовича. 
Підприємство має в достатньому обсязі законодавчі акти та нормативні акти з охорони
праці.________________________________________________________________________ ________

навчально-методичного забезпечення)

Є.О. ПАВЛОВ
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці^ ^  2йг&ф. № ______.

Примітки: 1. Фізична рсоба - 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.




