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НОРМАТИВНИЙ ДОКУМЕНТ 

 

Магістральні газопроводи 
ДІАГНОСТУВАННЯ 

Порядок визнання технічної відповідності організацій 

 
Main gas pipelines 
DIAGNOSTICS 

The order of recognition of technical conformity of organizations 

 

Чинний від 01-11-2019 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
1.1 Цей нормативний документ установлює порядок проведення визнання 

технічної відповідності організацій для допускання до виконання робіт з 
діагностування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд 
(тощо) об’єктів газотранспортної системи України. 

1.2 Нормативний документ поширюється на: 
- структурні підрозділи ТОВ «Оператор ГТС України»; 
- сторонні організації, які претендують на виконання робіт з 

діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, споруд 
(тощо) об’єктів газотранспортної системи України. 

1.3 Стандарт призначено для членів Комісії з перевірки організацій на 
технічну відповідність щодо діагностування об’єктів газогазотранспортної 
системи України (далі – Комісія), які опрацьовують документи сторонніх 
організацій щодо проведення визнання технічної відповідності організацій для 
допускання організацій до виконання робіт з діагностування машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, споруд (тощо) об’єктів 
газогазотранспортної системи України (далі – ГТС). 

 



НДТОВ 01-013:2019 

2 
 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 
ДСТУ 2226-93 Автоматизовані системи. Терміни та визначення 
ДСТУ 2389-94 Технічне діагностування та контроль технічного стану. 

Терміни та визначення 

НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного 

контролю  

НДТОВ 01-001:2019 Технічна експлуатація газотранспортної системи 

 

3  ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ 

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення 

позначених ними понять: 

3.1 банк даних; БнД 

Комплекс інформаційних, програмних, технічних, мовних та 

організаційно-методичних засобів, що забезпечують можливість зберігання, 

пошуку та оброблення даних (ДСТУ 2226) 

3.2 виконавець 

Фізична або юридична особа, яка виконує роботу 

3.3 діагностування 
Визначення технічного стану об'єкта з означеною (заданою) точністю 
Примітка 1. Завданнями технічного діагностування є: контроль технічного стану; 

пошук місця та визначення причин відмови (несправності); прогнозування технічного стану. 
Примітка 2. Термін "Технічне діагностування" застосовують у назвах та означеннях 

понять, коли вирішувані завдання технічного діагностування рівнозначні або основним 
завданням технічного діагностування є пошук місця та визначення причин відмови 
(несправності). Термін "Контроль технічного стану" застосовується, коли основним 
завданням технічного діагностування є визначення виду технічного стану (ДСТУ 2389). 

3.4 допускання 

Факт занесення виконавця до Реєстру організацій, допущених до 

виконання робіт з діагностування об’єктів ГТС. 
 

3.5 експерт технічний 



НДТОВ 01-013:2019 

3 
 

Експерт технічний – атестований фахівець, який має право проводити 

технічний огляд та/або експертне обстеження. 

3.6 висновок 
Документ, що містить результати проведення визнання технічної 

відповідності організацій для допускання до виконання робіт з діагностування. 

3.7 замовник 

Особа, яка отримує послуги або роботи 
3.8 контроль технічного стану 
Перевіряння відповідності значень параметрів об’єкта вимогам технічної 

документації та визначення на цій основі одного із заданих видів технічного 
стану в даний момент часу 

Примітка. Видами технічного стану є, наприклад, справний, працездатний, 
несправний, непрацездатний тощо у залежності від значень параметрів на даний момент часу 
(ДСТУ 2389) 

3.9 газотранспортна система; ГТС 
Технологічний комплекс, до якого входить окремий магістральний 

газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним 

технологічним процесом, або кілька таких газопроводів, якими здійснюється 

транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) 

виходу (Закон України "Про ринок природного газу")  

3.10 організація 
Організація, що претендує на виконання робіт з діагностування об’єктів 

ГТС.  
 
У цьому нормативному документі також наведені такі скорочення: 
ГТС – газотранспортна система України 
ВТД – внутрішньотрубне діагностування  
ДІВ – джерела іонізуючого випромінення  
ЦОВВ - центральний орган виконавчої влади"  
МГ – магістральний газопровід 
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4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
4.1 Для підвищення якості виконуваних робіт визначається технічна 

відповідність організацій, що претендують на виконання робіт з діагностування 

на об’єктах ГТС щодо заявлених видів діагностичних робіт. 

4.2 Комісія розглядає документи організацій, виконує їх перевірку, готує і 

реєструє висновки, веде Реєстр організацій, допущених до виконання робіт з 

діагностування об’єктів ГТС (далі – Реєстр). 

4.3 Угоди на виконання діагностичних робіт між ТОВ «Оператор ГТС 

України» і організаціями – виконавцями робіт укладають тільки при умові 

внесння організації – виконавця в Реєстр і виключно на роботи, що вказані в 

ньому.  

Допускання до безпосереднього виконання робіт на об’єктах ТОВ 

«Оператор ГТС України» здійснюється відповідно до вимог визначених у 

відповідній нормативній документації ТОВ «Оператор ГТС України». 

 
5 КОМІСІЯ З ПЕРЕВІРКИ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ТЕХНІЧНУ 

ВІДПОВІДНІСТЬ ЩОДО ДІАГНОСТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ГТС 

5.1 Для визнання технічної відповідності організацій виконувати заявлені 

роботи з діагностування створюють Комісію з перевірки організацій на 

технічну відповідність щодо діагностування об’єктів газогазотранспортної 

системи України (далі – Комісія). 

5.2 Комісія є постійно діючим органом. Склад Комісії затверджується 

наказом ТОВ «Оператор ГТС України». Комісія формується з працівників ТОВ 

«Оператор ГТС України» (члени Комісії). Комісію очолює та організовує її 

роботу Голова Комісії. Наказом також призначаються заступник/заступники 

Голови Комісії та секретар Комісії.  

5.2.1 Голова Комісії: 

- здійснює керівництво роботою Комісії; 

- виносить на розгляд Комісії оперативні питання, скликає засідання 

Комісії (за необхідності); 



НДТОВ 01-013:2019 

5 
 

- затверджує Реєстр організацій, допущених до виконання робіт з 

діагностування об’єктів ГТС. 

5.2.2 Заступник Голови Комісії: 

- за дорученням Голови Комісії, або під час його відсутності, виконує 

обов’язки Голови Комісії щодо організації роботи Комісії; 

- виконує інші функції, визначені Головою Комісії. 

5.2.3 До обов’язків секретаря Комісії входить: 

- оформлення та ведення журналів, протоколів, Реєстру та іншої 

документації; 

- забезпечення оперативного інформування членів Комісії про дати 

проведення виїзних перевірок організацій; 

- розсилання та узагальнення інформації, необхідної для забезпечення 

роботи Комісії;  

- розміщення необхідної інформації на сайті ТОВ «Оператор ГТС 

України»; 

- зберігання необхідної документації щодо перевірки організацій. 

5.2.4 Формою роботи Комісії є участь у проведенні аналізування 

поданої документації організацій та виїзні перевірки.  

5.3 Комісія: 

- консультує організації щодо попереднього підготування необхідних 

документів; 

- приймає документи від організацій для проведення експертизи; 

- проводить аналізування документів та матеріалів, поданих для 

допускання; 

- проводить виїзну перевірку організації (за необхідності); 

- готує і надає експертні висновки щодо допускання і проект Реєстру; 

- організовує моніторинг законодавчих, правових і нормативних 

документів у сфері діагностування технологічних об’єктів МГ; 

- веде базу даних організацій, які зверталися до ТОВ «Оператор ГТС 

України» для допускання та які внесені до Реєстру; 
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- виконує внесення до Реєстру та виключення з нього, подає на 

затвердження керівництву ТОВ «Оператор ГТС України»; 

- проводить моніторинг та організовує вибірковий контроль якості 

виконання організаціями робіт з діагностування. 

 

6 ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ З ПЕРЕВІРКИ ДОКУМЕНТІВ 

6.1 Організація, що претендує на виконання робіт з діагностування на 

об’єктах ГТС, подає заяву із визначенням видів робіт на ім’я Голови Комісії 

(додаток А). Типові уніфіковані назви діагностичних робіт наведено у       

додатку Б. 

6.2 Організація додає до заяви в паперовому та в електронному вигляді 

(формат файлу *.pdf) належно оформлені документи, достатні та необхідні для 

підтвердження спроможності виконувати зазначені в заяві види технічного 

діагностування, наявність яких передбачена для цих видів технічного 

діагностування державними нормативними документами України, наприклад 

(але не обмежуючись): 

- копію дозволу(ів), який виданий(і) відповідним центральним органом 

виконавчої влади (ЦОВВ) (служба, інспекція), який здійснює державний нагляд 

у певній сфері господарської діяльності та інші дозвільні документи (дозволи, 

ліцензії, тощо), які передбачені законодавством та чинними нормативними 

документами, на право виконання окремих видів робіт, що стосуються робіт з 

діагностування, а також обов’язкових супутніх робіт до робіт з діагностування; 

- копію Свідоцтва про атестацію з відповідною галуззю випробувальної 

(вимірювальної) лабораторії або документ виданий уповноваженою 

організацією (органом), що підтверджує визнання вимірювальних 

можливостей;  

- інші дозвільні документи (ліцензія на будівельну та на господарську 

діяльність, ліцензія на право використовувати джерела іонізуючого 

випромінення (ДІВ), тощо), що стосуються заявлених видів робіт; 

- довідку про структуру організації; 
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- список фахівців, які виконують заявлені види робіт, складений зі 

штатних працівників або працівників, що працюють за трудовою угодою (без 

залучення субпідрядників) (додаток В); 

- копії кваліфікаційних посвідчень спеціалістів за методами контролю 

(кваліфікаційні посвідчення мають бути оформлені згідно з НПАОП 0.00-1.63); 

- копії посвідчень експертів технічних з промислової безпеки; 

- перелік наявних власних засобів вимірювальної техніки, обладнання, 

програмно-апаратних засобів, необхідних для виконання заявлених видів робіт 

(додаток Г); 

- перелік чинних в Україні та актуалізованих нормативних документів (в 

т.ч. нормативно-правових актів з охорони праці і організаційно-методичних 

документів необхідних для проведення випробування (руйнівного і 

неруйнівного контролю), тощо), які необхідні для виконання заявлених видів 

робіт (додаток Д); 

- перелік об’єктів, на яких працювала організація за останні не менше 3 

років (із переліком виконаних робіт, які стосуються заявлених робіт з 

діагностування). Окремо по внутрішньотрубному діагностуванню (ВТД) 

надають довідку у довільній формі про наявність досвіду надання послуг з ВТД 

трубопроводів за останні не менше 3 років, з обов’язковим наданням 

інформації: найменування оператора трубопроводу; найменування 

трубопроводу; діаметр трубопроводу; обсяги діагностування (протяжність 

ділянки (ділянок) трубопроводу, діагностування якої (яких) проводили); тип 

внутрішньотрубного інспекційного снаряду, що використовувались; рік 

обстеження; відгуки підписані уповноваженими особами трубопровідних 

компаній про надані послуги з ВТД трубопроводів та їх якість; 

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта 

підприємницької діяльності; 

- копію статуту організації. 
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У разі, якщо Організацією, що претендує на допускання є нерезидент 

України, подані документи повинні бути легалізовані в установленому порядку 

та/або мати нотаріально засвідчений переклад українською мовою.  

При цьому, якщо законодавством України не передбачено отримання 

юридичною чи фізичною особою якогось з документів, наведеного в 

вищезазначеному переліку для виконання певного виду робіт з діагностування 

визначеного в заяві організації, відсутність даного документу не є підставою 

для не допускання.  

6.3 Комісія має право, при необхідності, вимагати у організації, яка 

претендує на виконання робіт з діагностування, додаткові документи, що 

стосуються заявлених видів робіт. 

6.4 Голова Комісії після ознайомлення з одержаними документами 

доручає членам Комісії за напрямками робіт розглянути ці документи та 

підготувати Висновок комісії. 

6.5 За дорученням Голови Комісії секретар Комісії формує реєстраційну 

справу, переглядає комплектність наданої документації, відповідність вимогам 

форм, чинність дозвільних документів та передає її на розгляд членам Комісії 

(документи передають в електронному вигляді (скан-копії) або готує лист з 

мотивованою відмовою (у разі некомплектності документації, невідповідності 

вимогам даного стандарту, відсутності або не чинності дозвільних документів, 

тощо). Лист з відмовою передають на підпис Голові Комісії. 

6.6 Члени Комісії перевіряють документи, з метою встановлення 

відповідності наступним кваліфікаційним критеріям: 

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази; 

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні 

знання та досвід; 

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання 

аналогічного договору.  

6.7 Члени Комісії в термін, що не перевищує 10 робочих днів з моменту 

отримання документів, зобов’язані розглянути документи організації і 
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підготувати відгуки щодо можливості внесення до Реєстру або щодо 

мотивованої відмови. 

У разі відсутності мотивованої відмови внесення в Реєстр має бути 

проведене у термін, що не перевищує одного місяця з дати офіційного 

отримання документів організації. 

За необхідності виїзної перевірки відповідно до 6.9, термін розгляду 

документів продовжують на строк,  необхідний для проведення такої перевірки.  

6.8 У разі невідповідності документів організації вимогам згідно з 6.2 –

 6.3 секретар Комісії в термін, що не перевищує 5 робочих днів, на підставі 

відгуків членів Комісії направляє організації лист із зауваженнями і 

відповідними рекомендаціями щодо наданих документів. При цьому 

подальший термін розгляду документів встановлюється з моменту отримання 

відповіді від організації і не перевищує одного місяця. 

Процедура розгляду документів організації призупиняється до отримання 

документів, що відповідають вимогам згідно з 6.2 – 6.3. 

6.9 Для більш детальної перевірки готовності організації до виконання 

заявлених видів робіт Голова Комісії з власної ініціативи або за поданням 

членів Комісії направляє групу фахівців в організацію з метою перевірки 

фактичної наявності та відповідність наданих матеріалів для допускання 

(оригінали дозвільних документів, парк приладів, оригінали документації щодо 

кадрового складу, нормативну документацію та інші питання). Групу фахівців 

можна формувати як із членів Комісії так і з інших фахівців ТОВ «Оператор 

ГТС України». Група фахівців письмово погоджує з організацією дату і термін 

проведення виїзної перевірки. Загальний строк, в який повинна бути проведена 

перевірка, не повинен перевищувати 30 календарних днів, крім випадків коли 

збільшення такого строку відбувається за ініціативи організації. ТОВ 

«Оператор ГТС України» не несе відповідальності за несвоєчасне внесення до 

Реєстру у разі непогодження організацією строку перевірки, в т.ч. збільшення 

такого строку за ініціативи організації.  

 

 



НДТОВ 01-013:2019 

10 
 

Група фахівців безпосередньо в організації перевіряє: 

- забезпеченість технікою, обладнанням, апаратно-програмними 

комплексами, засобами вимірювальної техніки та контролю; 

- кадровий склад фахівців; 

- наявність чинних дозвільних документів; 

- забезпеченість чинними та актуалізованими нормативними 

документами; 

- інші питання, щодо визначення можливості виконання організацією 

робіт з діагностування технологічних об’єктів ГТС. 

За результатами перевірки члени групи фахівців і 

представник/представники організації складають і підписують акт у двох 

примірниках. Один примірник акту надають секретарю Комісії, другий 

примірник залишають в організації. 

У разі виявлення недоліків процедура розгляду документів організації 

призупиняють до надання організацією підтвердження про їх усунення. 

В обов’язковому порядку проводиться виїзна перевірка організацій у 

наступних випадках: 

- первинне звернення, звернення після одного року з дати завершення 

чинності попереднього допускання; 

- звернення після дострокового виключення з Реєстру.  

6.10 Рішення про відмову у внесенні до Реєстру для конкретних видів 

робіт з числа заявлених приймають у випадку: 

- ненадання організацією необхідних документів або неправильного їх 

оформлення; 

- надання недостовірних даних; 

- відсутності кваліфікованого персоналу; 

- відсутності необхідного власного приладового парку та іншого 

матеріально-технічного забезпечення; 

- відсутності експертів технічних з промислової безпеки за заявленими 

видами робіт, які є штатними працівниками облікового складу; 
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- наявності негативного відгуку підрозділів ТОВ «Оператор ГТС 

України» щодо якості виконаних робіт (з відповідним документальним 

підтвердженням); 

- наявності інших обґрунтованих зауваг.  

6.11 Після відмови у внесенні до Реєстру організація може повторно 

подати заяву не раніше ніж через місяць від дати відмови у внесенні до Реєстру.  

6.12 У разі, якщо заявник претендує на допускання до виконання кількох 

різних видів робіт, то, при наявності зауваг до частини з них, допускають на ті 

види робіт, до яких зауваги відсутні. До решти видів робіт надають зауваги, а 

замовник може повторно подати окрему заяву про допускання на такі роботи у 

порядку, передбаченому 6.11 

 

7 ПОРЯДОК ОФОРМЛЯННЯ ВИСНОВКУ КОМІСІЇ І РЕЄСТРУ 

7.1 Після проведення перевірки наданих матеріалів (проведення 

перевірки підприємства) члени Комісії складають Висновок. 

7.2 Висновок комісії містить такі структурні елементи: 

- титульний лист (додаток Е); 

- основну частину (додаток Ж). 
Примітка. Пункти в Висновку – загальні положення, підстава для проведення 

перевірки, склад Комісії, опис об’єкта перевірки – заповнює секретар Комісії. Пункти в 

Висновку – зауваження і коментарі, висновки та рекомендації, термін допускання –

 заповнюють сумісно секретар та члени Комісії. 

7.3 Висновок комісії підписують члени Комісії і затверджує Голова 

Комісії або, у разі його відсутності, заступник Голови Комісії. 

7.4 Секретар Комісії реєструє Висновок комісії у журналі реєстрування 

(додаток И). 

7.5 На підставі затвердженого Висновку комісії секретар Комісії готує 

проект Реєстру. 

7.6 Проект Реєстру (додаток К) разом з Висновком комісії надають на 

підпис Голові Комісії. 
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7.7 Секретар Комісії забезпечує публікацію актуального Реєстру на сайті 

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 

7.8 Термін дії допускання призначається рішенням Комісії, але не більше 

п’яти років. 

Термін дії допускання не може перевищувати термін чинності дозволу, 

який виданий ЦОВВ (служба, інспекція), який здійснює державний нагляд у 

певній сфері господарської діяльності та інших дозвільних документів 

(дозволів, ліцензій) на право виконання окремих видів робіт, які передбачені 

чинними нормативними документами.  

 

8 ПОРЯДОК ВИКЛЮЧЕННЯ З РЕЄСТРУ ТА ПОНОВЛЕННЯ 

8.1 Ініціатором виключення з Реєстру можуть бути структурні підрозділи 

ТОВ «Оператор ГТС України» або члени Комісії за підсумками перевірки 

результатів робіт шляхом вибіркового контролю або перевірки ЦОВВ (служба, 

інспекція), який здійснює державний нагляд у певній сфері господарської 

діяльності. 

8.2 Підставою для виключення з Реєстру можуть бути: 

- невиконання або неналежного виконання (у тому числі – порушення 

термінів виконання) Виконавцем вимог угоди із Замовником; 

- порушення Виконавцем методики або технології ведення робіт; 

- надання Виконавцем недостовірних даних за результатами вимірювання 

та контролю; 

- створення перешкод проведенню посадовими особами Замовника або 

Комісії перевірок додержання Виконавцем умов допускання; 

- виявлення (за результатами вибіркової перевірки) порушень або 

суттєвих змін, які унеможливлюють виконання всього обсягу робіт, що 

зазначені в Реєстрі. 
Примітка. Вибіркову перевірку організації, що внесена до Реєстру призначає Голова 

Комісії за зверненням структурних підрозділів ТОВ «Оператор ГТС України» або за 

поданням членів Комісії у випадку наявності обґрунтованої (достовірної) інформації щодо 

суттєвих змін у організації (дозвільні документи, кадрові, технічне забезпечення, тощо); 
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- наявність інших обґрунтованих зауваг.  

8.3 Комісія готує подання щодо виключення з Реєстру. На основі подання 

Комісії Головою комісії затверджується актуальна версія Реєстру. 

Інформація про виключення з Реєстру направляється листом організації, 

допускання якої скасовано, та структурним підрозділам ТОВ «Оператор ГТС 

України». 

8.4 Для поновлення допускання організація може подати заяву відповідно 

до 6.1, 6.2 не раніше ніж через місяць від дати виключення з Реєстру. До заяви 

додатково надається підтвердження щодо усунення зауваг, через які було 

здійснено виключення з Реєстру.  
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ДОДАТОК А 
(обов’язковий) 

 

Форма заяви на внесення до Реєстру організацій, допущених до виконання 

робіт з діагностування об’єктів газотранспортної системи України 

 
На бланку організації 

 
 
 

 

__________________________________ 
(посада*)) 
__________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
 

ЗАЯВА 

Прошу внести до Реєстру організацій, допущених до виконання робіт з 

діагностування об’єктів газотранспортної системи України на виконання: 

  

(вказати види робіт і обладнання (об’єкти), на яких їх виконують) 
 

Додатки: документи згідно з 6.2. 
Примітка: При оформленні заяви на допускання на виконання ВТД вказують метод 

ВТД (геометричне обстеження, MFL, TFI) та діаметри газопроводів. 

Керівник організації 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

М.П. 

 

__________________ 
٭(  Посада особи, призначеної наказом ТОВ «Оператор ГТС України» Головою Комісії або, у 

разі його відсутності, заступника Голови Комісії. 
  



НДТОВ 01-013:2019 

15 
 

ДОДАТОК Б 
(довідковий) 

 
Типовий перелік робіт з діагностування об'єктів ГТС 

 
Ч.ч. Найменування робіт (діючий перелік робіт) 

1. Обладнання лінійної частини МГ 
1.1 Внутрішньотрубне діагностування (ВТД) 

1.1.1 Обстеження газопроводів внутрішньотрубними інспекційними снарядами 
1.1.2 Аналіз результатів ВТД 
1.1.3 ДДК дефектів за результатами ВТД 
1.2 Технічне діагностування лінійної частини газопроводів 

1.2.1 Технічне діагностування – оцінка технічного стану газопроводу 
1.2.2 Діагностування газопроводів в зоні шахтних виробіток 
1.2.3 Діагностування газопроводів на зсувонебезпечних ділянках 

1.2.4 Контрольні виміри (оцінка) напружено - деформованого стану ділянок магістральних 
газопроводів 

1.2.5 Технічне діагностування (в шурфах) на потенційно-небезпечних ділянках ЛЧМГ 
1.2.6 Неруйнівний контроль металу трубопроводу 
1.2.7 Неруйнівний контроль труб і деталей трубопроводів (аварійний запас, поставка) 
1.2.8 Неруйнівний контроль трубопроводу - визначення рівня рідини 
1.3 Технічне діагностування надземних переходів газопроводів 

1.3.1 Технічне діагностування надземних переходів газопроводів 
1.3.2 Технічне діагностування надземних переходів газопроводів з опорами в русловій частині рік 
1.3.3 Технічне діагностування надземних переходів - топографо-геодезичні роботи 
1.4 Діагностування переходів газопроводів через водні перешкоди 

1.4.1 Діагностування переходів газопроводів через водні перешкоди (без водолазного обстеження) 
1.4.2 Діагностування переходів газопроводів через водні перешкоди (з водолазним обстеженням) 
1.4.3 Діагностування переходів газопроводів через водні перешкоди - топографо-геодезичні роботи 
1.5 Технічне діагностування переходів газопроводів через автодороги та залізниці 
1.6 Комплексне обстеження засобів протикорозійного захисту та корозійного стану ЛЧ МГ, РГ 
1.7 Технічне діагностування ТТО/обладнання ГРС, ГВС 

1.7.1 Неруйнівний контроль (товщинометрія) ТТО ГРС, ГВС 
1.7.2 Визначення (оцінка) напружено-деформованого стану обв'язки ГРС 
1.7.3 Технічне діагностування підігрівачів газу ГРС 
1.7.4 Неруйнівний контроль металу  
1.8 Технічне діагностування устаткування (обладнання) лінійної частини газопроводів 
1.9 Паспортизація ЛЧ газопроводів, ГРС, ГВС 

1.10 Контроль якості зварних з’єднань 
1.11 Діагностування ємностей (для зберігання одоранту, тощо) 
1.12 Контроль якості захисного покриття  

2. Обладнання компресорних станцій МГ 

2.1 Паспортизація технологічних трубопроводів обв’язок (ТТО) обладнання компресорної 
станції 

2.1.1 Топографо-геодезичні роботи 
2.1.2 Вимірювання товщини стінки ТТО обладнання КС 
2.1.3 Вимірювання параметрів вібрації трубопроводів та їх опор 
2.1.4 Неруйнівний контроль зварних з'єднань та металу ТТО обладнання КС 
2.1.5 Проведення розширених діагностичних обстежень ТТО обладнання КС 
2.1.6 Формування паспорта ТТО обладнання КС 
2.2 Визначення додаткового ресурсу відцентрових нагнітачів 
2.3 Визначення додаткового ресурсу газових турбін 
2.4 Неруйнівний контроль обладнання КС 

2.4.1 Товщинометрія обладнання КС (корпусу ВЦН, трубопроводів технологічної обв’язки, 
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пиловловлювачів, сепараторів, фільтр-адсорберів, запірної арматури, димових труб тощо) 

2.4.2 Технічне діагностування (визначення технічного стану) газопроводів підключення КС 
2.4.3 Неруйнівний контроль металу  
2.4.4 Дефектоскопія вузлів та деталей ГПА 

2.4.5 Твердометрія металу обладнання КС (корпусу ВЦН, трубопроводів технологічної обв’язки, 
сепараторів, пилеуловлювачів тощо) 

2.4.6 Контроль якості зварних з’єднань 
2.5 Контроль за станом будівельних конструкцій КС 

2.5.1 Геодезичні спостереження за деформаціями й осіданнями інженерних споруд, будівель і 
технологічного обладнання КС 

2.5.2 Геодезичний контроль за деформаціями підкранових колій КЦ 
2.5.3 Обстеження стану бетонних і залізобетонних опорних конструкцій будівель і споруд КС 

2.6 Комплексне обстеження засобів протикорозійного захисту та корозійного стану 
технологічних трубопроводів обв’язки КС 

2.7 Вібраційні обстеження обладнання КС 
2.7.1 Вібраційні обстеження ГПА 
2.7.2 Вібраційні обстеження трубопроводів технологічної обв’язки ГПА 
2.7.3 Вібраційні обстеження ТТО, опорних конструкцій та фундаментів АПО 
2.8 Комплексні обстеження ГПА 
2.9 Теплотехнічне обстеження ГПА 

2.10 Теплотехнічні та аеродинамічні обстеження АПО  
2.11 Тепловізійне обстеження обладнання КС 
2.12 Оперативне діагностичне обстеження ГПА 

3.     Обладнання КВПА 
3.1 Обстеження технічного стану САК ГПА, КЦ 
3.2 Обстеження технічного стану КВПіА 
3.3 Обстеження в частині захисту від вторинних проявів блискавки 
3.4 Діагностування технічного стану елементів пам'яті EPROM 
3.5 Обстеження пристроїв блискавкозахисту встановлених в засобах автоматизації 
3.6 Технічне діагностування хроматографічного обладнання  

3.7 Діагностування хроматографічного обладнання шляхом міжлабораторного порівняння 
результатів вимірювань компонентного складу і властивостей газу 

3.8 Моніторинг роботи ультразвукових лічильників газу 
3.9 Технічне діагностування ультразвукових лічильників газу  

3.10 Технічне діагностування об'єктів УМГ в частині обліку природного газу 
4.     Енергетичне обладнання/устаткування 

4.1 Контроль технічного стану електроустаткування п/ст, розподільчих установок (пристроїв) 
понад 1000В 

4.1.1 Контроль технічного стану п/ст 110/35/10(6)кВ, 110/10(6)кВ, 110/10(6)/10(6)кВ, 35/10(6)кВ 
4.1.2 Контроль технічного стану РП-10(6)кВ, РУ-10(6)кВ, ЗРУ-10(6)кВ, КРУ-10(6)кВ, КРУЗ-10(6)кВ 
4.1.3 Контроль технічного стану КТП-10(6)/0,4 кВ, ТП-10(6)/0,4 кВ 

4.2 Контроль технічного стану електроустаткування розподільчих установок (пристроїв) до 
1000В 

 Контроль технічного стану АЩСУ, ЩС, ЩУ, РЩ, ВРП, ЩО 
4.3 Перевірка та випробування вторинних кіл, пристроїв релейного захисту, автоматики 

4.4 Перевірка та випробування зарядно-підзарядних пристроїв, акумуляторних батарей, 
систем постійного струму 

4.4 Перевірка та випробування інверторів, конверторів  
4.6 Перевірка та випробування конденсаторних установок  

4.6.1 Перевірка та випробування конденсаторних установок понад 1000 В 
4.6.2 Перевірка та випробування конденсаторних установок до 1000 В 
4.7 Перевірка та випробування електроустаткування резервних (аварійних) електростанцій 

4.7.1 Перевірка та випробування електроустаткування резервних (аварійних) електростанцій понад 
1000 В 
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4.7.2 Перевірка та випробування електроустаткування резервних (аварійних) електростанцій до 1000 
В 

4.8 Перевірка та випробування електричних машин 
4.8.1 Перевірка та випробування електричних машин понад 1000 В 
4.8.2 Перевірка та випробування електричних машин до 1000 В 
4.9 Перевірка та випробування силових та освітлювальних мереж 

4.10 Контроль технічного стану заземлювальних пристроїв 

4.10.1 Перевірка та вимірювання опору заземлювального пристрою /кола між заземлювачами і 
заземленими елементами устаткування 

4.10.2 Перевірка та вимірювання значення повного опору петлі "фаза-нуль" (струму однофазного 
замикання) 

4.11 Випробування (вимірювання) ізоляції 
4.11.1 Випробування (вимірювання) ізоляції силових кабельних ліній напругою понад 1000 В 
4.11.2 Випробування (вимірювання) ізоляції силових кабельних ліній напругою до 1000 В 

4.11.3 Випробування (вимірювання) ізоляції пристроїв захисту від перенапруг (ОПН, розрядники, 
тощо) 

4.11.4 Випробування (вимірювання) ізоляції електробладнання (роздільних, знижувальних, 
зварювальних трансформаторів, електроінструменту тощо) 

4.11.5 Випробування (вимірювання) ізоляції твердих та рідких діелектриків (діелектричних олив) 
4.11.6 Випробування (вимірювання) ізоляції електрозахистних засобів  
4.12 Локалізація пошкоджень кабельних ліній 
4.13 Тепловізійний контроль стану електроустаткування 
4.14 Експертне обстеження основного електроенергетичного обладнання  
4.14 Експертне обстеження пристроїв блискавкозахисту будівель і споруд 
4.16 Діагностування (опосвідчення) котлів 

4.16.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) котлів 
4.16.2 Технічний огляд (первинний) котлів 
4.16.3 Технічний огляд (періодичний) котлів 
4.16.4 Технічний огляд (позачерговий) котлів 
4.17 Режимно-налагоджувальні випробування котлів 
4.18 Налагодження водно-хімічного режиму котелень 
4.19 Налагодження систем деаерації (знекиснення) котелень 
4.20 Технічне опосвідчення трубопроводів пари і гарячої води 
4.21 Перевірка димових каналів промислових об'єктів 
4.22 Вібраційні обстеження електроприводів основних та допоміжних механізмів ГПА  

4.23 Випробування та налагодження систем вентиляції на санітарно-гігієнічні вимоги до 
повітря робочого середовища 

5.     Діагностування посудин, що працюють під тиском 
5.1 Діагностування посудин, що працюють під тиском, на об’єктах ГРС/ЛЧ МГ 

5.1.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) посудин, що працюють під тиском 
5.1.2 Технічний огляд (періодичний) посудин, що працюють під тиском 
5.1.3 Технічний огляд (первинний, позачерговий) посудин , що працюють під тиском 
5.2 Діагностування посудин, що працюють під тиском, на об’єктах КС 

5.2.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) посудин, що працюють під тиском 
5.2.2 Технічний огляд (періодичний) посудин, що працюють під тиском 
5.2.3 Технічний огляд (первинний, позачерговий) посудин , що працюють під тиском 
5.3 Діагностування посудин, що працюють під тиском, на інших об’єктах  

5.3.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) посудин, що працюють під тиском 
5.3.2 Технічний огляд (періодичний) посудин, що працюють під тиском 
5.3.3 Технічний огляд (первинний, позачерговий) посудин , що працюють під тиском 
5.3.4 Опосвідчення балонів 

 
6.     Діагностування вантажопідіймальних машин, механізмів 

6.1 Діагностування вантажопідіймальних кранів (механізмів) та підйомників на об’єктах 
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ГРС/ЛЧ МГ 

6.1.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та 
підйомників 

6.1.2 Технічний огляд (періодичний) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та підйомників 

6.1.3 Технічний огляд (первинний, позачерговий) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та 
підйомників 

6.2 Діагностування вантажопідіймальних кранів (механізмів) та підйомників на об’єктах КС 

6.2.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та 
підйомників 

6.2.2 Технічний огляд (періодичиний) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та підйомників 

6.2.3 Технічний огляд (первинний, позачерговий) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та 
підйомників 

6.3 Діагностування вантажопідіймальних кранів (механізмів) та підйомників на об’єктах 
cлужб АТГ 

6.3.1 Експертне обстеження (технічне діагностування) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та 
підйомників 

6.3.2 Технічний огляд (періодичний) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та підйомників 

6.3.3 Технічний огляд (первинний, позачерговий) вантажопідіймальних кранів (механізмів) та 
підйомників 

7.     Обстеження і паспортизація будівель і споруд 
7.1 Обстеження і паспортизація будівель і споруд ГРС/ЛЧ МГ 
7.2 Обстеження і паспортизація будівель і споруд КС 
7.3 Обстеження і паспортизація будівель і споруд інших 
7.4 Тепловізійне обстеження будівель та споруд 
7.5 Енергоаудит об'єктів 

7.5.1 Теплотехнічний аудит об'єктів 
7.5.2 Енергоаудит будівель та споруд 
7.5.3 Обстеження інженерних систем будівель і споруд 
7.5.4 Комплексний енергоаудит промислових об'єктів ГТС 

8.     Контроль витоків природного газу в атмосферу 
8.1 Контроль витоків природного газу в атмосферу на обладнанні і трубопроводах ЛЧ 

8.1.1 Контроль витоків природного газу в атмосферу на обладнанні і трубопроводах 
8.1.2 Контроль витоків природного газу в атмосферу на переходах через автодороги і залізниці 
8.2 Контроль витоків природного газу в атмосферу на обладнанні і трубопроводах ГРС 
8.3 Контроль витоків природного газу в атмосферу на обладнанні і трубопроводах КС 

9.  Еколого – технічне обстеження об'єктів 
9.1 Еколого-технічне обстеження паливоспоживаючого обладнання КС 

9.1.1 Еколого-технічне обстеження ГПА 
9.1.2 Еколого-технічне обстеження котлів, підігрівачів газу, резервних електростанцій 

9.2 Дослідження навколишнього середовища з метою визначення міри забруднення територій 
і приземного шару атмосфери 

9.2.1 Дослідження навколишнього середовища з метою визначення міри забруднення територій і 
приземного шару атмосфери КС 

9.2.2 Дослідження навколишнього середовища з метою визначення міри забруднення територій і 
приземного шару атмосфери ГРС 

9.2.3 Дослідження навколишнього середовища з метою визначення міри забруднення територій і 
приземного шару атмосфери об'єктів допоміжного виробництва 

9.3 Еколого-технічні обстеження паливоспоживаючого обладнання ГРС 
9.4 Еколого – теплотехнічне обстеження та налагодження обладнання КС, ГРС, ГВС, котелень 

9.4.1 Еколого – теплотехнічне обстеження ПГА 
9.4.2 Налагодження та розробка режимної карти ПГА 
9.4.3 Еколого – теплотехнічне обстеження котлів 
9.4.4 Налагодження та розробка режимної карти котлів 
9.4.5 Еколого-технічні обстеження ПГОУ 
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Ч.ч. Найменування робіт (діючий перелік робіт) 
9.5 Екологічний контроль автотранспорту 
9.6 Інвентаризація стаціонарних джерел викидів 
9.7 Розробка дозвільних документів на право викидів шкідливих речовин в атмосферу 
9.8 Аналіз стічних вод 
10.  Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для 

атестації робочих місць 

10.1 Санітарно-гігієнічні дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу 
для атестації робочих місць 

11.  Лабораторні дослідження шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища 
11.1 Лабораторні дослідження шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища 

11.1.1 Лабораторні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища (санітарно-
технічна паспортизація об’єктів) 

11.1.2 Лабораторні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища (відповідність 
вимірювальних хіміко-аналітичних лабораторій санітарним нормам) 

11.1.3 Лабораторні дослідження шкідливих факторів виробничого середовища (визначення 
категорій працівників, які підлягають медичному огляду) 
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ДОДАТОК В 
(обов’язковий) 

 

Форма облікового складу фахівців організації 

 
Список фахівців, які виконують заявлені види робіт 

 
 

ПІБ Посада Освіта 

Навчальний 
заклад, № 

диплома, рік 
закінчення 

Стаж 
роботи за 

видом 
діяльності 

Форма 
підвищення 
кваліфікації 

Данні про 
атестацію 

(сертифікацію) 

№ 
посвід-
чення 

Виробни-
чий 

сектор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
 

Керівник організації 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

 
 
Виконавець 
 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

(телефон)     

  



НДТОВ 01-013:2019 

21 
 

 
ДОДАТОК Г 
(обов’язковий) 

 

Форма переліку наявних власних засобів вимірювальної техніки, 
необхідних для виконання заявлених видів робіт 

 

Перелік наявних власних засобів вимірювальної техніки, 
необхідних для виконання заявлених видів робіт 

 

Н
аз

ва
 за

со
бі

в 
ви

мі
рю

ва
ль

но
ї 

те
хн

ік
и 

та
 їх
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ти

ки
 

М
од

ел
ь 

Рі
к 

ви
го

то
вл

ен
ня

 

За
во

дс
ьк

ий
 

но
ме

р 

Метрологічне забезпечення ЗВТ 

О
со

ба
, 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

а 
за

 т
ех

ні
чн

е 
об

сл
уг

ов
ув
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ня

 

Д
ат

а 
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рв
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ї 
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ці

ї 

О
рг
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із

ац
ія

, 
щ
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Д
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а 
ос
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ьо
го

 
по

ві
ря

нн
я 

П
ер

іо
ди

чн
іс

ть
 

по
ві

ря
нн

я 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

Керівник організації 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

Виконавець 
 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

(телефон)     
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ДОДАТОК Д 
(обов’язковий) 

 

Форма переліку наявних нормативних документів,  

необхідних для виконання заявлених видів робіт 

 

Перелік наявних нормативних документів, 

необхідних для виконання заявлених видів робіт 

 

О
б’

єк
т 

об
ст

еж
ен

ня
 

Нормативний документ, що регламентує 
показники об’єкта 

Нормативний документ, що регламентує 
методики вимірювання 

П
оз
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та

 н
аз

ва
 Н

Д
 

П
ок

аз
ни

к 
 

об
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В
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Н
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 (т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 
 

Керівник організації 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

Виконавець 
 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
 

(телефон)     
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ДОДАТОК Е 
(обов’язковий) 

 

Форма титульного листа висновку комісії 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Комісії, 
(посада) 

 
(ПІБ) 

 
 

ВИСНОВОК  КОМІСІЇ 

№________ від "_____" ____________ 20__ р. 
 

щодо допускання 
(назва підприємства) 

 
на виконання робіт з діагностування  

об’єктів газотранспортної системи України 
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ДОДАТОК Ж 
(обов’язковий) 

 

Форма висновку комісії 

 

 

Загальні положення ___________________________________________________ 
(об’єкт перевірки, адреса) 

 

Підстава для проведення перевірки ____________________________________  
 

(номер і дата заяви, вхідні номери  листа, тощо) 
 

Склад Комісії ______________________________________________ 
(прізвище та ініціали членів Комісії, їх посади) 

 
Опис об’єкта перевірки _______________________________________________ 

(необхідно вказати всі види робіт, на виконання яких претендує 
організація, наявність основних приладів та основоположних нормативних документів) 

 

Зауваження і коментарі ________________________________________________ 
(записують зауваження та пропозиції до об’єкта (суб’єкта) перевірки, 

 
підкреслюють необхідність дотримуватися нормативних документів з метрології, охорони праці) 
 

Висновки та 
рекомендації _________________________________________________________ 

(записують висновки та рекомендації) 
 

 

Підписи членів Комісії: 

 

     
(посада)  (особистий підпис)  (прізвище, ім’я, по 

батькові) 
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Додаток И 

(обов’язковий) 
 

Форма журналу 
реєстрування висновків комісії 

 
Журнал 

реєстрування висновків комісії 
 
 

Ч.ч. 
Висновок 

комісії Організація № справи 
№ дата 

1 2 3 4 5 
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ДОДАТОК К 
(обов’язковий) 

 

Форма Реєстру організацій, допущених до виконання робіт з 
діагностування об’єктів газотранспортної системи України 

 
 

Додаток 1  
 

«Затверджую» 
Голова комісії  

………………………… 
 

П.І.Б. 
 
 

Реєстр  
організацій, допущених до виконання робіт з діагностування  

об’єктів газотранспортної системи України 
станом на ___________ 20__ р. 

 
№  
п/п 

Назва 
організації  Перелік діагностичних робіт  Термін дії 

допускання 
    
    

 
 
 

Посада                  підпис             П.І.Б.          
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Код УКНД 03.120.20 
 

Ключові слова: діагностування, Реєстр, Комісія, Висновок комісії, 

магістральні газопроводи 
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