
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕРЛАН»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_______52001, м. Підгородне, Дніпропетровська обл., вул. Каштанова, буд. 5_____
місцезнаходження,

__________________________ код ЄДРПОУ 24616119_____________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

________________ Голова правління Скрябін Ігор Владиславович__________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

______________телефон/факс (056) 789-94-010 e-mail info.mail@biola.ua________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
роботи виконуються на території підприємства ПРАТ «ЕРЛАН», яке _розташоване: 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
у м. Дніпро вул. Берегова, 13 5______________________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
______________ договір з П АТ «Страхова компанія «Альфа Страхування»______________

(найменування страхової компанії,
_________ строк дії полісу 1 рік до 10.01.2021 року №68.1542614.210____________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 28-29 січня 2020
(дата проведення аудиту)

Я, Скрябін Ігор Владиславович_________________________________________________
(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:

найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів,
що є ємностями для газового моторного палива:______________________________________
та/або машин, механізмів,небезпеки устатковання підвищеної небезпеки,

- ресивер заводський №510630, виготовлений 2004р., Німеччина, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 03.03.2014 №62841;

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
- ресивер заводський №314977/3, виготовлений 2003р., Німеччина, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 03.03.2014 №62842;
- ресивер заводський №82614, виготовлений 2003р., Німеччина, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 03.03.2014 №62843;

mailto:%20%20info.mail@biola.ua


ресивер заводський №6565, виготовлений 2003р., Італія, зарєєстрований у
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 03.03.20I4 №62844;
- ресивер заводський № 6II3, виготовлений 2003р., Італія, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 03.03.20I4 №62845;
- ресивер заводський №87396, виготовлений 2008р., Німеччина, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від II.03 .20I4  №62848;
- ресивер заводський №8739 7, виготовлений 2008р., Німеччина, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від II.03 .20I4  №62849;
- ресивер заводський №I680, виготовлений 2007р., Німеччина, зарєєстрований у 
Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від II.03 .20I4  №62850;
- емність для зберігання СО2 заводський №I88242, виготовлена 2003р., Данія, 
зарєєстрована у Териториальному управлінні Держгірпромнагляду від 22.04.2014 
№6285I;
- емність для зберігання СО 2 заводський №230341-50В, виготовлена 2003р., Польша, 
зарєєстрована у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 22.04.20I4 №62852;
- емність для зберігання СО 2 заводський №230341-50А, виготовлена 2003р., Польша, 
зарєєстрована у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 22.04.20I4 №62853;
- кріогенна емність для зберігання О2, N 2, Ar заводський №350755, виготовлена 2008 р., 
Франція, зарєєстрована у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 22.04.2014 
№62854;
- кріогенна емність для зберігання О2, N 2, Ar заводський №3500075/0878/02, виготовлена 
2004р., Німеччина, зарєєстрована у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду від 
22.04.20I4 №62855;
- компресор COMPRESSEURS FRANCOIS CE680, заводський №20G217, виготовлений 
2003р., Бельгія;
- компресор COMPRESSEURS FRANCOIS CE68S, заводський №20G723, виготовлений 
2008р., Бельгія;
- компресор ATLAS COPCO GA 132VSD, заводський №APFI32504, виготовлений 2008р., 
Бельгія;
- компресор ATLAS COPCO GA I32, заводський №AIF082160, виготовлений 2003р., 
Бельгія;
- автоклав для стерилізації AES-75 DRY, заводський №17639, виготовлений 2012р.,
Іспанія;
- автоклав для стерилізаціїAE-75. заводський №37245, виготовлений 2002р., Іспанія;

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
_________________________робочих місць -  16 (шістнадцять)__________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих,
__________________ у тому числі на яких існує підвищений ризик - 13 (тринадцять)______

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
на території підприємства біля будівлі купажного відділення та транспортного цеху 

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
_____________________ 1 будівля компресорного цеху, лабораторія_____________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості

Голова правління Скрябін Ігор Владиславович - пройшов курси навчання з охорони праці 
та перевірку знань Законів України «Про охорону праці» ,«Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про об ’єкти підвищеної 
небезпеки», «Правил пожежної безпеки в України», комісією ГУ  Держпраці у 
Дніпропетровської області (протокол №568 від 13.07.2020, протокол № 647 від 23.07.2020 
ТОВ УК «Дніпробуд»).

Головний інженер Гусак Олександр Михайлович - наказом по ПРАТ «ЕРЛАН» від
I4.0I.2020 №08 призначений відповідальним за дотримання вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки в цілому по підприємству.
Головний інженер Гусак О.М. пройшов курси навчання з охорони праці та промислової 
безпеки та перевірку знань: Законів України «Про охорону праці» ,«Про загально-



обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про о б ’єкти 
підвищеної небезпеки», комісією ГУ  Держпраці у Дніпропетровській області (протокол 
№1311 від 28.10.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (протокол №1344 від 05.11.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони 
праці під час роботи з інструментами і пристроями (протокол №1344 від 05.11.2019, 
ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, 
Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол №1260 від
18.10.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання 
(протокол №1333 від 04.11.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №1276 від 22.10.2019, ТОВ УК 
«Дніпробуд»); Правил безпеки систем газопостачання (протокол №1508 від 13.12.2019, 
ТОВ УК «Дніпробуд») та Правил пожежної безпеки (протокол №1532 від 19.12.2019, 
ТОВ УК «Дніпробуд»).

Головний енергетик Беззуб Олексій Євгенович - наказом по ПРАТ «ЕРЛАН» від 10.06.2019 
№40 призначений відповідальним за справний стан і, безпечну експлуатацію обладнання 
під тиском.
Головний енергетик Беззуб О. Є. пройшов курси навчання з охорони праці та промислової 
безпеки та перевірку знань: Законів України «Про охорону праці» ,«Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про о б ’єкти 
підвищеної небезпеки», (протокол №789 від 27.06.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №119 від 05.02.2019, ТОВ УК 
«Дніпробуд»); Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями 
(протокол №427 від 10.04.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (протокол №630 від 22.07.2020, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №348 від 27.03.2019, 
ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил безпеки систем газопостачання (протокол №1278 від
22.10.2019, ТОВ УК «Дніпробуд») та Правил пожежної безпеки (протокол №980 від
15.08.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»).

Головний механік Целуйко В.Г. пройшов курси навчання з охорони праці та промислової 
безпеки та перевірку знань: Законів України «Про охорону праці» ,«Про загально
обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та 
професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», «Про о б ’єкти 
підвищеної небезпеки», (протокол №1131 від 19.09.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (протокол №1344 від 05.11.2019, ТОВ 
УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями 
(протокол №5 від 03.01.2020, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №1093 від 11.09.2019, ТОВ УК 
«Дніпробуд»); Правил пожежної безпеки (протокол №1170 від 27.09.2019, ТОВ УК 
«Дніпробуд»).

Завідувач лабораторією Толок Валентина Миколаївна - наказом по ПРАТ «ЕРЛАН» від
23.10.2020 №59 призначена відповідальною за технічний стан, утримання та безпечну 
експлуатацію обладнання під тиском в службових приміщеннях лабораторії.
Завідувач лабораторією Толок В.М. пройшла курси навчання з охорони праці та 
промислової безпеки та перевірку знань: Законів України «Про охорону праці» ,«Про 
загально-обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», 
«Про о б ’єкти підвищеної небезпеки», (протокол №25 від 25.11.2020, ПРАТ «ЕРЛАН»);
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол 
№1270 від 22.10.2020, ТОВ УК «Дніпробуд»); (НПАОП 0.00-5.11-85) Типова інструкція з



організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (протокол №1203 від 12.10.2020, 
ТОВ УК «Дніпробуд»).
( прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 

праці та промислової безпеки;
Згідно наказу ПРАТ «ЕРЛАН» від 22.10.2018 №48 переглянуто структуру служби 
охорони праці, начальник відділу охорони праці Мартинюк О.В. пройшов курси навчання з 
охорони праці та промислової безпеки та перевірку знань: Законів України «Про охорону 
праці» ,«Про загально-обов’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», «Про о б ’єкти підвищеної небезпеки», комісією ГУ  Держпраці у 
Дніпропетровській області (протокол №236/4.4/2018 від 22.10.2018); Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (протокол №1041 від 19.09.2018, ТОВ УК 
«Дніпробуд»); Правил охорони праці під час роботи з інструментами і пристроями 
(протокол №1101 від 02.10.2018, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів (протокол №1144 від 11.10.2018, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання (протокол №1333 від 04.11.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №1108 від 03.10.2018, 
ТОВ УК «Дніпробуд»); Правил безпеки систем газопостачання (протокол №1067 від
24.09.2018, ТОВ УК «Дніпробуд») та Правил пожежної безпеки (протокол №1424 від
05.12.2018, ТОВ УК «Дніпробуд»).____________________________________________________
На виконання вимог ст.42 Закону України «Про охорону праці» щодо інституту 
уповноважених трудовими колективами на зборах трудового колективу ПРАТ «ЕРЛАН» 
від 23.11.2018 Протокол №1, затверджено Положення про роботу уповноважених 
трудовими колективами структурних підрозділів ПРАТ «ЕРЛАН» з питань охорони 
праці. Вибрані уповноважені представники від структурних підрозділів, які пройшли 
відповідне навчання та перевірку знань з питань охорони праці в ТОВ УК «Дніпробуд».

Згідно наказів ПРАТ «ЕРЛАН»:
- від 24.09.2018 №48 затверджено нову _редакцію Положення про Службу охорони праці;
- від 01.07.2019 №50 затверджено Положення про Комісію з питань охорони праці. 
Формуються план-графіки проведення навчання та перевірок з питань охорони праці, під 
час прийняття на роботу та пріодичні перевірки;
- від 22.11.2019 №84 затверджено слад Комісії про навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці посадових осіб та працівників підприємства у складі:
Голова комісії: директор з виробництва Міхельсон О.П. (протокол Держпраці 
№ 109/4.4/2018 від 21.05.2018),
Члени комісії: головний інженер Гусак О.М. (протокол Дніпробуд №  1311 від 28.10.2019), 
головний енергетик Беззуб О.Є. (протокол Дніпробуд № 789 від 27.06.2019), начальник 
відділу охорони праці Мартинюк О.В. (протокол Держпраці № 236/4.4/2018 від 22.10.18);
- від 22.11.2019 №83 затверджено слад Комісії про перевірку знань з питань охорони 
праці під час експлуатаціі обладнання, що працює під тиском у складі:
Голова комісії: головний інженер Гусак О.М. (протокол №1276 від 22.10.2019, ТОВ УК 
«Дніпробуд»),
Члени комісії: головний енергетик Беззуб О.Є. (протокол №348 від 27.03.2019, ТОВ УК 
«Дніпробуд»), начальник відділу охорони праці Мартинюк О.В. ((протокол №1108 від
03.10.2018, ТОВ УК «Дніпробуд»);
- від 29.07.2020 №41 затверджено Систему управління охороною праці на підприємстві 
(СУОП);
- від 12.12.2018 №77 затверджено Положення про порядок проведення навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці в ПРАТ «ЕРЛАН»;
- від 12.12.2018 №78 затверджено Програми стажування для робітничих професій в 
ПРАТ «ЕРЛАН»;
- від 23.04.2019 № 37 затверджено Положення про організацію медичних оглядів в ПРАТ  
«ЕРЛАН»;



- від 08.01.2014 №03 затверджено Положення про порядок забезпечення працівників
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту в 
ПРАТ «ЕРЛАН»;
- від 01.07.2019 №49 затверджено Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, 
професійних захворювань та аварій на виробництві в ПРАТ «ЕРЛАН»;

Згідно наказу ПРАТ «ЕРЛАН» від 14.01.2020 №08 (пунктом 2) призначені відповідальні 
особи з питань охорони праці в структурних підрозділах підприємства: 
начальник виробництва Дрогал Р.М. (пройшов курси навчання з охорони праці та 
промислової безпеки та перевірку знань, протокол №171 від 01.03.2018, ТОВ УК 
«Дніпробуд», начальник відділу КВП та А Дімов Д.О. (пройшов курси навчання з охорони 
праці та промислової безпеки та перевірку знань, протокол №1131 від 19.09.2019, ТОВ 
УК «Дніпробуд», начальник дільниці ТПВ та К  Грудєв М.О. (пройшов курси навчання з 
охорони праці та промислової безпеки та перевірку знань, протокол №55 від 02.02.2018, 
ТОВ УК «Дніпробуд», начальник дільниці електропостачання Бриль І. Ф. (пройшов курси 
навчання з охорони праці та промислової безпеки та перевірку знань, протокол №1131 від
19.09.2019, ТОВ УК «Дніпробуд», начальник цеху транспортного Тарасевич О.А. (пройшов 
курси навчання з охорони праці та промислової безпеки та перевірку знань, протокол 
№789 від 27.06.2019, ТОВ УК «Дніпробуд», завідувач складу Головко О.О. (пройшов курси 
навчання з охорони праці та промислової безпеки та перевірку знань, протокол №789 від
27.06.2019, ТОВ УК «Дніпробуд»;

Розроблено:
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затверджено наказом ПРАТ «ЕРЛАН» 
від 15.01.2016 №3;
- Перелік посадових осіб, які повинні проходити перевірку знань з питань охорони праці 
(додаток 6 до Положення про навчання з питань охорони праці, затверджено наказом 
ПРАТ«ЕРЛАН» від 12.12.2018 №77;

Згідно наказів ПРАТ «ЕРЛАН» від 26.12.2019 №97, від 04.02.2020 №15, від 01.07.2020 
№38, від26.08.2020 №48, від 30.10.2020 №60 та від 25.11.202020 №63 введено в дію 80 
інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт промислової безпеки в цілому 
по підприємству. Інструкції зареєстровані в Журналі реєстрації інструкцій з охорони 
праці та видані керівникам структурних підрозділів із записом в Журналі видачі 
інструкцій з охорони праці, в тому числі:
- Інструкція з охорони праці №СГІ-114-18 для машиніста компресорних та холодильних 
систем;
- Інструкція з охорони праці №149-19 для машиніста холодильних установок;
- Інструкція з охорони праці №128-18 для електрогазозварника;
- Інструкція з охорони праці №123-18 для провідного інженера-технолога лабораторії;
- Інструкція з охорони праці №152-19 для мікробіолога лабораторії;
- Інструкція з охорони праці №136-19 під час роботи з ручним не електрифікованим 
інструментом та пристроями;
- Інструкція з охорони праці №О-108-18 під час роботи з ручним електрифікованим 
інструментом;
- Інструкція з охорони праці №174-20 під час виконання робіт з експлуатації балонів зі 
стислим, скрапленим та розчиненим газом під тиском понад 0,5 бар (0,05 МПа або 0,50 
кГс/см2);
- Інструкція з охорони праці №175-20 при роботі з кріогенними рідинами (азотом -  N2, 
аргоном -  Аг, вуглекислим газом - CO2);
- Інструкція з охорони праці №145-19 з надання першої домедичної допомоги.

Працівники, які залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки пройшли відповідне 
навчання та перевірку знань «Правила охорони праці під час єксплуатаціі обладнання, що 
працює під тиском» (НПАОП 0.00-1.81.-18):
- машиніст компресорних та холодильних систем Кулік В. С. посвідчення №2988 
(протокол ТОВ УК «Дніпробуд» №96 від 28.01.2020);



- машиніст компресорних та холодильних систем Oлександpов Г.B. посвідчення №2783
(протокол TOB УК «Дніпробуд» №96 від 28.01.2020);
- машиніст компресорних та холодильних систем Литвиненко OM. посвідчення №2781 
(протокол TOB УК «Дніпробуд» №96 від 28.01.2020);
- машиніст компресорних та холодильних систем Кріпкий B.M. посвідчення №11619 
(протокол TOB УК «Дніпробуд» №1270 від 22.10.2020);
- машиніст холодильних установок Шмігель O.M. посвідчення №11620 (протокол TOB УК 
«Дніпробуд» №1270 від 22.10.2020);
- електрогазозварник Коверя A.B. посвідчення №11621 (протокол TOB УК «Дніпробуд» 
№1270 від 22.10.2020);
- провідний інженер-технолог Марценюк T.M. посвідчення №11614 (протокол TOB УК 
«Дніпробуд» №1270 від 22.10.2020);
- мікробіолог Лебідь O.Я. посвідчення №11615 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1270 
від 22.10.2020);
- мікробіолог Сінько O.B. посвідчення №11616 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1270 
від22.10.2020);
- мікробіолог Углова T.O. посвідчення №11617 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1270 
від22.10.2020);
- мікробіолог Буштець І.П. посвідчення №11618 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1270 
від22.10.2020).
Працівники, які залучаються до виконання_робіт підвищеної небезпеки пройшли відповідне 
навчання та перевірку знань (НПAOП 0.00-5.11-85) їнпова інструкція з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт:
- електрогазозварник Коверя A.B. посвідчення №1371 (протокол TOB УК «Дніпробуд» 
№114 від 03.02.2020);
- слюсар з ремонту устаткування теплових мереж Берест O.B. посвідчення №1372 
(протокол TOB УК «Дніпробуд» №114 від 03.02.2020);
- слюсар з ремонту устаткування теплових мереж Перепелиця 8.П. посвідчення №1373 
(протокол TOB УК «Дніпробуд» №114 від 03.02.2020);
- провідний інженер-технолог Марценюк T.M. посвідчення №11098 (протокол TOB УК 
«Дніпробуд» №1203 від 12.10.2020);
- мікробіолог Лебідь O.Я. посвідчення №11099 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1203 від 
12.10.2020);
- мікробіолог Сінько O.B. посвідчення №11100 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1203 від 
12.10.2020);
- мікробіолог Углова T.O. посвідчення №11101 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1203 від 
12.10.2020);
- мікробіолог Буштець І.П. посвідчення №11102 (протокол TOB УК «Дніпробуд» №1203 
від 12.10.2020);______________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
Керівники структурних підрозділів проводять 1 раз в квартал інструктажі з питань 
охорони праці з записом в Журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому
місці._______________________________________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці,
У наявності експлуатаційна документація на устатковання підвищеної небезпеки, яке 
зазначено у Декларації:
- у паспорті ресивер заводський №510630 (робочий тиск 11,0 кг/см2) є відмітка TOB СП 
« їоварнство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 16.10.2019. За результатами 
експертизи від 16.10.2019 №32349901-09-02-3486.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 16.10.2023. Наступне технічне діагностування до 16.10.2023; IB  - 16.10.2023; 
ЗO, BO - 16.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №314977/3 (робочий тиск 45,0 кг/см2) є відмітка TOB СП 
«їоварнство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 16.10.2019. За результатами 
експертизи від 16.10.2019 №32349901-09-02-3522.19 термін дії заключення промислової



ЗО, ВО -16.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №82614 (робочий тиск 11,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП  
«Товариство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 16.10.2019. За результатами 
експертизи від 16.10.2019 №32349901-09-02-3485.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 16.10.2023. Наступне технічне діагностування до 16.10.2023; ГВ - 16.10.2023; 
ЗО, ВО -16.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №6565 (робочий тиск 42,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП  
«Товариство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 17.10.2019. За результатами 
експертизи від 17.10.2019 №32349901-09-02-3489.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 17.10.2023. Наступне технічне діагностування до 17.10.2023; ГВ - 17.10.2023; 
ЗО, ВО -17.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №6113 (робочий тиск 42,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП  
«Товариство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 16.10.2019. За результатами 
експертизи від 16.10.2019 №32349901-09-02-3483.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 16.10.2023.Наступне технічне діагностування до 16.10.2023; ГВ - 16.10.2023; 
ЗО, ВО -16.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №87396 (робочий тиск 11,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП  
«Товариство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 17.10.2019. За результатами 
експертизи від 17.10.2019 №32349901-09-02-3489.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 17.10.2023. Наступне технічне діагностування до 17.10.2023; ГВ - 17.10.2023; 
ЗО, ВО - 17.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №87697 (робочий тиск 11,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП  
«Товариство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 16.10.2019. За результатами 
експертизи від 16.10.2019 №32349901-09-02-3484.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 16.10.2023.Наступне технічне діагностування до 16.10.2023; ГВ - 16.10.2023; 
ЗО, ВО -16.10.2023;
- у паспорті ресивер заводський №1680 (робочий тиск 45,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП  
«Товариство технічного нагляду» посвідчення технічного експерта №66-01-11 про 
проведення позачергового технічного опосвідчення від 17.10.2019. За результатами 
експертизи від 17.10.2019 №32349901-09-02-3488.19 термін дії заключення промислової 
безпеки до 17.10.2023. Наступне технічне діагностування до 17.10.2023; ГВ - 17.10.2023; 
ЗО, ВО -17.10.2023;
- у паспорті емності для зберігання СО? заводський №188242 (робочий тиск 16,0 кг/см2) є 
відмітка ТОВ «ІВТЦ Техно-Сервіс» посвідчення технічного експерта №233-13-13 про 
проведення періодичного технічного огляду від 16.08.2018. За результатами технічного 
огляду наступне ЕО - 31.12.2022; ЗО, ВО - 16.08.2022;
- у паспорті емності для зберігання СО2 заводський №230341-50В (робочий тиск 17,5 
кг/см2) є відмітка ТОВ «ІВТЦ Техно-Сервіс» посвідчення технічного експерта №233-13-13 
про проведення періодичного технічного огляду від 16.08.2018. За результатами 
технічного огляду наступне ЕО - 31.12.2022; ЗО, ВО - 16.08.2022;
- у паспорті емності для зберігання СО2 заводський №230341-50А (робочий тиск 17,5 
кг/см2) є відмітка ТОВ «ІВТЦ Техно-Сервіс» посвідчення технічного експерта №233-13-13 
про проведення періодичного технічного огляду від 16.08.2018. За результатами 
технічного огляду наступне: ЕО - 31.12.2022; ЗО, ВО - 16.08.2022.
- у паспорті кріогенної емності для зберігання О 2, N 2, Аг заводський №350755 (робочий 
тиск 9,0 кг/см2) є відмітка ТОВ СП «Товариство технічного нагляду» посвідчення 
технічного експерта №66-01-11 про проведення позачергового технічного огляду від
18.11.2019. За результатами експертизи від 18.11.2019 №32349901-09-02-3854.19 термін



18.11.2023; ГБ - 18.11.2023; ЗO, BO - 18.11.2023;
- у паспорті кріогенної емності для зберігання O 2, N 2, Ar заводський №3500075/0878/02 
(робочий тиск 9,0 кг/см2) є відмітка TOB СП «Іовсіриство технічного нагляду» 
посвідчення технічного експерта №66-01-11 про проведення позачергового технічного 
огляду від 18.11.2019. За результатами експертизи від 18.11.2019 №32349901-09-02
3853.19 термін дії заключення промислової безпеки до 18.11.2023. Наступне технічне 
діагностування до 18.11.2023; TB - 18.11.2023; ЗO, BO - 18.11.2023;
- компресор COMPRESSEURS FRANCOIS CE680, заводський №200217, (робочий тиск
40.0 кг/см2), пройшов сервісне обслуговування, протокол TOB «Констрак» від 01.07.2020;
- компресор COMPRESSEURS FRANCOIS CE68S, заводський №20G723, (робочий тиск
40.0 кг/см2), пройшов сервісне обслуговування, протокол TOB «Констрак» від 01.07.2020;
- компресор ATLAS COPCO GA 132VSD, заводський №APF132504, (робочий тиск 13,8 
кг/см2), пройшов сервісне обслуговування, протокол TOB «Констрак» від 26-28.11.2019;
- компресор ATLAS COPCO GA 132, заводський №AIF082160, (робочий тиск 8,5 кг/см2), 
пройшов сервісне обслуговування, протокол TOB «Констрак» від 31.03.2020;
- у паспорті автоклава для стерилізації AES-75 DRY, заводський №17639 (робочий тиск 
2,2 кг/см2), є відмітка ДП  «Придніпровський ПІЦ» посвідчення технічного експерта №15 
про проведення технічного огляду від 14.12.2020. За результатами експертизи від
14.12.2020 №821.20.12.1-25.29 термін дії заключення промислової безпеки до 14.12.2028. 
Наступне технічне діагностування: TO (BO, SO) до 14.12.2022; EO до 14.12.2028;
- у паспорті автоклава для стеріалізації AE-75. заводський №37245, (робочий тиск 2,2 
кг/см2), є відмітка ДП  «Придніпровський Е'Щ» посвідчення технічного експерта №15 
про проведення технічного огляду від 14.12.2020. За результатами експертизи від
14.12.2020 №821.20.12.1-25.29 термін дії заключення промислової безпеки до 14.12.2028. 
Наступне технічне діагностування: TO (BO, ЗР) до 14.12.2022; EO до 14.12.2028;

експлуатаційної документації 
Працівники забезпечені спецодягом та справними засобами індивідуального захисту 
(зхисні окуляри, навушники, беруші, протигаз ПШ-1С, тощо) відповідно до Синових
галузевих норм НПAOП15.0-3.09-98 та Колективного договору________________________

засобів індивідуального захисту,

Підприємсво забезпечене законодавчим та нормативно-правовими актами з питань 
охорони праці:
- Закон України «Про охорону праці»;_________________________________________________
- Закон України «Про загальнообов ’язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності;____________________________________________________________________
- Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництві, затверджений ПКЫ Увід 17.04.2019 № 337;_____
- Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затверджений 
постановою КЫ У від 26 жовтня 2011 р. №  1107 (зі змінами);__________________________
- Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов ’язковим 
професійним медичним оглядам. Порядок проведення обов ’язкових профілактичних 
медичних оглядів та видачі особових медичних книжок, затверджений постановою КЫУ  
від 23 травня 2001 р. №  559 (зі змінами);
- Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджений 
постановою КЫ У від 01 серпня 1992 р. № 442 (зі змінами);__________________________
- Перелік заходів та засобів з охорони праці, затверджений постановою R M Y  від 
27 червня 2003р. № 994 (зі змінами);
- їехнічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою від 
21.08.2019 № 771 (набирає чинності з 30.08.2021);
- Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском (НПAOП
0.00-1.81-18);



- Правша безпеки систем газопостачання (НПАОП 0.00-1.76-15);
- Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98):
- Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07);
- Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями (НПАОП 0.00-1.71-13);
- Правила охорони праиі на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12);
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-2.01-05);
- Правила охорони праиі під час вантажно-розвантажувал. робіт (НПАОП 0.00-1.75-15);
- Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних 
напоїв (НПАОП 15.9-1.28-17);
- Правша охорони праиі під час роботи в хімічних лабораторіях (НПАОП 73.1-1.11-12);
- Типове положення про службу охорони праиі (НПАОП 0.00-4.21-04);
- Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праиі (зі змінами) (НПАОП 0.00-4.12-05);
- Типове положення про комісію з питань охорони праиі (НПАОП 0.00-4.09-07);
- Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 
питань охорони праиі (НПАОП 0.00-4.11-07);
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98);
- Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі, затверджений спільним наказом 
МОЗ та Держкомнагляду України від 23.09.1994 №263/121;
- Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт (НПАОП 0.00- 
5.11-85).

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праиі та промислової безпеки і дозволяє дотримуватись вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт, які декларуються, в 
ПРАТ «ЕРЛАН» є куток з охорони праиі, оснащений плакатами, нормативно-правовими
актами та програмою навчання._____________________________________________________

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

І.В. Скрябін 
(ініціали та прізвище)

Декларація : -зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ^г&/гг47г£> 2(Х^/  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, устаткування 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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