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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ»

В ідом ості про р оботодавця

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50106, Дніпропетровська обл.,м . Кривий

РІГ,

вул. Коломойцівська, буд. 28

місцезнаходження,
____ ______________________________________________ КО Д

ЄДРПОУ 30299519 ____________________ ___

код згідно з ЄДРПОУ

Пиріг Едуард Анатолійович
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

(056) 404 - 15 - 79
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;

м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 28
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин,

механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Інформація
про
наявність
договору
страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
A T «Українська пожежно - страхова компанія»
(найменування страхової компанії,
________________________________________________________________________________

Договірно ОПН- 1741 від 02.11.2018р.

___________________________________________________________________ ________

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Пиріг Едуард Анатолійович___________________ ___________________________________
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

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:
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В та в зонах дії струму високої
ЦІЄЮ

_______________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
__________________________

частоти

____________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

_______________________

39 робочих місць, серед яких 19 на яких існує підвищений ризик виникнення травм

______________

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

Офісне приміщення, одна виробнича база, а також санітарно- побутові приміщення,

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

_____

та має Комплектну трансформаторну підстанцію типу КТПН-72к-400, напругою 10/0,4 кВ
споруди розташовані за адресою: 50106 м .Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, буд. 28
Інші відомості:
На ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ», наказом № 60 від 12.10.2018 по підприємству
призначений відповідальним за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по
підприємству директор Пиріг Едуард Анатолійович, який пройшов відповідне
та перевірку знань з курсу «Охорона праці - загальний курс» в ТОВ «НКЦ «Моноліт»
(Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровський області
№ 1/47 від 15.01.2017р.);

____ __________________

_______________

___________________________________________

__________________________

_____________________________ _____

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю підприємства
функціонування системи управління з охорони праці, підготовку керівних рішень та контроль
за їх реалізацією -інж енер з охорони праці Толчинська Наталя Анатоліївна;
наказом по підприємству від 24.06.2019 року № призначено відповідального за справний
етан і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства енергетика Білана Андрія
Павловича, який пройшов навчання та перевірку знань з курсу «Охорона праці - загальний курс»
в ТОВ «НКЦ «Моноліт» (Протокол перевірки знань комісією ГУ Держпраці у
Дніпропетровський області № 6/10 від 05.06.2019 посв.№ 7325); пройшов навчання та
перевірку
знань з Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 і
підтверджено Vгрупу з електробезпеки (Протокол № 6/14 від 05.06.2019 посв.№ 7113}
Наказом по підприємству від 06.09.2018 № 36 створено постійно діючу комісію з
перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли перевірку знань згідно
протоколів та мають посвідчення про перевірку знань з Законодавчих і нормативно-правових
актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої допомоги потерпілим при нещасних
випадках, електробезпеки і пожежної безпеки та Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98
______________________________

____________________________________________

______________ __

-

______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________

__________________

дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

№
п\
п

Прізвище, ім ’я, по
батькові

1

Коновалов Д .І
голова комісії

2

Толчинська Н А.
член комісії

Посада

№, дата
посвідчення
навчання з
охорони праці

Начальник
виробничого
цеху

Протокол
№ 10/119
відЗО. 10.2018р.
Посв .№ 14423
Протокол
№ 10/119
відЗО.10.2018р.

Інженер 3
охорони
праці

№, дата посвідчення
навчання з Правша
безпечної
експлуатації
електроустановок
споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98
Протокол № 11/18
від 07.11.2018р.
Посв .№ 14672
ІУгр.
Протокол № 11/18
від07.11.2018р.
Посв .№ 14673

Місце
проведення
навчання

ТОВ
«НКЦ
«Моноліт»
ТОВ
«НКЦ
«Моноліт»

Посв .№ 14422
IV гр.
ТОВ
Уповноваже
Протокол
№
02
Протокол
№ 11/19
3
«НКЦ
ний
від 09.11.2018р.
від 07.11.2018р.
трудового
Посв .№ 0087
Посв .№ 14684
«Моноліт»
колективу
ІПгр
Перевірка знань проведена комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області
На ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» Наказом від 30.10.2018 № 74 створена служба з охорони
Косяк П. І
член комісії

_________________________________________ наявністю служби охорони праці,______________________ ______________

праці, Наказом№ 40 від 10.09.2018 затверджено Положення про службу з охорони праці
та Наказом № 39 від 10.09.2018 затверджено Положення про систему управління охороною
праці на підприємствіНа ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» Наказом від 20.09.2018№ 45розроблені
та затверджені Інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, в тому числі:
інструкцій про проведення навчання та Інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації

Інструкція з охорони праці № 05 для електротехнічного персоналу (II група допуску)
На ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» наказом № 40 від 10.09.2018 року затверджено
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці,
робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі
з питань охорони праці;
На ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» є затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети з перевірки знань з питань охорони
праці, Наказ № 4 8 від 26.09.2018 року
На ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» ведуться журнали з охорони праці в тому числі:
Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місті;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту
Працівники, що виконують заявлені роботи, пройшли навчання та перевірку знань з Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98).
Навчання та перевірка знань, проводиться на підприємстві, згідно затвердженої програми,
щорічно. Робітникам, які підтвердили достатній рівень знань видається посвідчення.
(Протокол перевірки знань № 05 від 16.11.2018р.)
-

___________________________________________________________________________________________________________________________________

'______________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ __

-

_______________________

-

-

_________________

-

____________________________ ■

________________

__________________________________________ ____________________________ _______________ ______________________

На ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» в наявності необхідна експлуатаиійна документація на
обладнання, в тому числі те що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
Працівники ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» забезпечені спецодягом та засобами
_____________________________________________

засобів індивідуального захисту,

Індивідуального захисту в повному обсязі відповідно до НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги
безпеки і охорони здоров 'я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту
на робочому місці. Мегаометр, діелектричні боти, діелектричні чоботи, діелектричний
килим, бокорізи, викрутки, мультіметр цифровий MAS830 використовуються за
призначенням, зберігаються в технічно - справному стані та проводиться їх технічне
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробника. (Протокол випробування діелектричних рукавиць,
чобіт та килима № ЕТДЛ-ПВ-0351/19 від 23.04.2019; Протокол випробування мегаометра
№ ЄСО 202/1 від 16.04.2019; Протокол випробування бокорізов і викруток № ЕТДЛ-ПВ -0352/19
від 23.11.2018; Протокол випробування мікрометру цифрового MAS830 №ЕТДЛ-ПВ-0343/19
__________________

від 06.09.2018).
Матеріальна

-

технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони

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

праці та промислової безпеки.
На підприємстві у наивности куточок з охорони праці забезпеченийплакатами,
наглядною агітацією, розроблені програми навчання та перевірки знань. Навчально методичне забезпечення поповнюється за допомогою Інтернету та періодичних видань.

Е.А. Пиріг

L

(ініціали та прізвище)
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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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