
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця __Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інженерно-виробнича фірма «РЕМТЕХГАЗ»__________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50106, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 
буд. 28 код згідно з ЄДРПОУ 30299519___________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Пиріг Едуард Анатолійович, (056)462-02-53_____________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

є - і т о і :  rtg@rtg.com.ua_________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

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

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

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи виконуються на території України_____________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАОВА ГРУПА «ТАС», строк
(найменування страхової компанії,

дії страхового полісу до 21.06.2021 р., №FO-00732529 від 18.06.2020 р.
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони 
праці 02 червня 2020 р.______________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Пиріг Едуард Анатолійович_________________________________________
(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:

Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне 
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі

mailto:rtg@rtg.com.ua


дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки, а саме: посудин, що працюють під тиском понад 0,05 
МПа, крім автомобільних газових балонів, що є ємностями для 
газового моторного палива: заповнення, злив і ремонт балонів, 
контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним (діоксид вуглецю, аргон, 
кисень, азот) газом, їх зберігання: зварювальні роботи: роботи, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра.________________________________

(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

Кількість робочих місць 40, у тому числі тих, на яких існує підвищений
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

ризик виникнення травм 20_______________________________________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

Кількість будівель і споруд (приміщень) 12 (будівля киснево- 
вуглекислотнонаповнювальної станції, КПП, повітрярозподільча станція, 
котельна, градирня, КТП, офіс для обладнання, будівля центрального
офісу, вбиральня, адміністративно-виробнича будівля, виробнича 
лабораторія, слюсарно-механічна дільниця).__________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

Цехів -  2, дільниць -  5, структурних підрозділів -  10._______________________
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор - Пиріг Едуард Анатолійович, заступник 
директора - Коротиш Антон Юрійович, пройшли навчання в ТОВ 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. Кривий Ріг, перевірка 
знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській 
області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (протокол №6/69 від 19.06.2019 р.);
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (IV група з електробезпеки до 1000 В) (протокол 
№7/133 від 22.07.2019 р.);
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на 
висоті (протокол №7/128 від 18.07.2019 р.):
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки при виробництві та споживанні 
продуктів розділення повітря (протокол №6/109 від 26.06.2019 р.):
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол №6/5 від 05.06.2019 р.): 
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання 
(протокол №6/12 від 05.06.2019 р.);



НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації
навантажувачів (протокол №7/130 від 18.07.2019 р.):
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (протокол №9/19 від 05.09.2019 р.).

Механік -  Поздняков Анатолій Вячеславович пройшов навчання в 
ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. Кривий Ріг, 
перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області:
Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої 
(домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (протокол №6/69 від 19.06.2019 р.):
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (протокол №9/79-1 від 18.09.2019 р.): 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол №10/43 від 30.10.2019 
р ) ________________________________________________________________________________________

Наказом від 24.06.2019 №27/8 директора Пирога Едуарда 
Анатолійовича призначено відповідальною особу за безпечне 
виконання робіт на висоті.

Наказом від 24.06.2019 №27/3 майстра виробничого цеху Рябуху 
Олексія Юрійовича призначено відповідальною особу за справний 
стан і безпечну експлуатацію обладнання, що працює під тиском, 
який пройшов навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР 
«МОНОЛІТ» м. Кривий Ріг, а перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: законодавчих актів 
з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол №10/119 від
31.10.2018 р.): НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол №11/30 від
07.11.2018 р.).

Наказом від 22.06.2020 №20/1ОП майстра виробничого цеху Рябуху 
Олексія Юрійовича призначено відповідальною особу за безпечне 
виконання зварювальних робіт, який пройшов навчання в ДП 
«Кіровоградський ЕТЦ» м. Кропивницький, а перевірка знань комісією 
Головного управління Держпраці у Кіровоградській області: НПАОП 
28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів 
(протокол №223 від18.06.2020 р.): ПБЕЕС, ПТЕЕС, ППБУ, (III група з 
електробезпеки до 1000 В) (протокол №225 від 19.06.2020 р.).__________

Наказом від 22.06.2020 №2Р/1ОП майстра виробничого цеху Рябуху 
Олексія Юрійовича призначено відповідальною особу за безпечне 
виконання робіт з ручним електрифікованим інструментом, який 
пройшов навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. 
Кривий Ріг, а перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області: НПАОП 0.00-1.71-13 Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями

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



(протокол №11 /96 від 21.11.2018 р.)_____________________________________ .
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №108 по підприємству від 15 липня 2019 року створено 
службу з охорони праці. Функції служби охорони праці покладені на 
заступника директора Коротиш Антона Юрійовича (наказ від
15.07.2019 №108). На підприємстві наказом від 15.07.2019 р. №109 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці: Голова 
комісії - директор Пиріг Е. А., члени комісії: Коротиш А. Ю., Рябуха О.
Ю _________________________________________________________________________________________
Також на підприємстві розроблені;_____________________________________
- Положення про службу з охорони праці (наказ про затвердження 
№40 від 01.09.2018 р.);____________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про 
затвердження №40 від 01.09.2018 р.);____________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці (наказ про затвердження №40 від 01.09.2018 р.); 
-_ Положення про систему управління охороною праці (наказ про 
затвердження №40 від 01.09.2018 р.);__________________________________
- Програма вступного інструктажу з питань охорони праці (наказ про 
затвердження №40 від 01.09.2018 р.);
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці (наказ 
про затвердження №40 від 01.09.2018 р.).
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження №83 від
03.12.2018 p.), в тому числі: №20 Інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт на висот; №18 Інструкція з охорони праці при роботі з 
ручним електрифікованим інструментом; №2 Інструкція з надання 
першої (домедичної) допомоги постраждалим при нещасних 
випадках на виробництві; №19 Інструкція з охорони праці при роботі з 
ручним немеханізованим інструментом; № 7 Інструкція з охорони 
праці для наповнювача балонів; № 9 Інструкція з охорони праці для 
випробувача балонів; №22 Інструкція з охорони праці для робітників, які 
виконують роботи по експлуатації, зберіганню і транспортуванню 
балонів з газами та інші інструкції.
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці; 

журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці; журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань
охорони праці, ремонтний журнал.____________________________________
Працівники підприємства ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» , що зайняті на 

роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при 
прийомі на роботу та періодичний медичний огляд згідно з "Порядком 
проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246._____________

На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці,



запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних 
захворювань, аварій та пожеж на ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» на 2020 рік». 

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________

Гриценко І. С., пройшов навчання за професією електрогазозварник 
в професійно-технічному училищі № 86 м. Кривий Ріг, диплом від
30.06.1999 ДК ВК№ 018153.______________________________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Коркошко П. П., Удовенко М. А., Арсієнко Н. В., Гриценко І. С., Куценко 
А. С., Трегубенко С. А., Пилипенко А. П., Ільків Р. М., Команак Р. М., 
Бойко О. І., Макаренко М. С., Тирінов О, О., пройшли навчання та 
перевірку знань в комісії підприємства згідно законодавчих актів з 
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки, інструкцій з охорони 
праці по професії та видам робіт, НПАОП 0.00-1.81-18 Правил будови
та безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском, НПАОП 
0.00-1.65-88 Правил безпеки при виробництві та споживанні продуктів
розподілення повітря (протокол №20/1 від 11.06.2020 р.)________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Бойко О. І., Гриценко І. С. пройшли навчання та перевірку знань в 
комісії підприємства згідно: НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони 
праці під час виконання робіт на висоті (протокол №20/2 від 11.06.2020 
р.): НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями (протокол №20/3 від 12.06.2020 р.): 
НПАОП 28.52-1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання
металів (протокол №20/4 від 22.06.2020 р.).______________________________

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Коркошко П. П., Удовенко М. А., Арсієнко Н. В., Гриценко І. 
С. пройшли навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» 
м. Кривий Ріг, перевірка знань комісією Головного управління
Держпраці у Дніпропетровській області:________________________________
Правила охорони праці під експлуатації обладнання, що працює під
тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол №10/144 від 30.10.2019 р.)._______

Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Куценко А. С., Трегубенко С. А., Пилипенко А. П., Ільків Р. М. пройшли 
навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. Кривий 
Ріг, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області:___________________________________________
Правила охорони праці під експлуатації обладнання, що працює під
тиском НПАОП 0.00-1.81-18 (протокол №2/7 від 05.02.2020 р.).



Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Куценко А. С., Трегубенко С. А., Пилипенко А. П., Ільків Р. М., Удовенко 
М. А., Гриценко І. С., А р с іє н к о  Н. В., Команак Р. М. пройшли навчання 
в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. К р и в и й  Ріг, 

перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у

Дніпропетровській області:_____________________________________________
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 
40.1-1.21-98, «Правила пожежної безпеки України» (протокол №2/18 від
05.02.2020 p.).________________________________________________________________________

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний 
огляд у  КЗ «Криворізька центральна районна лікарня №78» 
Дніпропетровської обласної ради» (Заключний акт від 31.10.2019 
р о к у )._________________________________________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони

праці,

Д ля виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, 
підприємство має таке обладнання: інструменти, засоби 
індивідуального та колективного захисту: зварювальні апарати: МW 
2500 Job G/F, Magic Wave 5000 Gobe, Maaic Wave 2600 Fuzzv G/W/Z, 
інвертор зварювальний: кутові шліфувальні машинки: Makita GA 9020 
2639, WQ1400 Metabo 91394, Makita GA9020SF, DeWalt 917855: пряма 
шліфувальна машинка Makita: дриль ударний BOSCH PSB 530 RE: бур 
DeWALT EXTREME: набір пристосувань для аргон дугового зварювання; 
драбина 3х секційна Agrimotor 3*10 (акт випробування від 29.09.2019 
p.); набір інструментів 128 одиниць; набір інструментів 8 одиниць; 
трубогиб р у ч н и й  гідравлічний ТГР-25; трубогиб УГТ-1. на які є  в наявності 
експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та настанови з 
експлуатації), стрічки сигнальні, каски захисні універсальні, Усе 
обладнання та ЗІЗ використовуються за призначенням, зберігаються у  

технічно справному стані з проведенням технічного обслуговування, 
ремонту, експлуатаційних випробувань відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників. Наказом № 114 
від 17.07.2019 р. створена комісія з випробування поясів, драбин, 
іншого устатковання, що використовуються під час виконання робіт на 
висоті. На підприємстві в наявності технічна документація (настанови з 
експлуатації, інструкції з монтажу, п у с к у ,  регулювання, технічні умови 
та інше) з монтажу, ремонту, налагоджування посудин, що працюють 
під тиском понад 0,05 МПа._____________________________________________

е ксплуа таційної докуме нта ції,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я 
п р и  використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці» НПАОП 0.00-7.17-18, працівники підприємства 
забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту: костюм (на 12 міс.), черевики (на 12 міс.), рукавички (на 0,25 
міс.), каска захисна (до зносу), о к у л я р и  захисні (до зносу), краги (на 6



міс.), рукавички комбіновані (на 1 міс.), фартух з нагрудником 
(черговий), чоботи (на 24 міс.), навушники протишумові (до зносу), 
респіратор газозахисний (до зносу): взимку додатково: костюм 
ватяний (на 36 міс.), куртка утеплена (на 36 міс.), підшоломник 
утеплений (на 24 міс.), щиток захисний (до зносу), костюм для 
зварника (на 12 міс.), які були придбані у квітні 2020 року. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту._________________________________________________

засобів індивідуального захисту,

На підприємстві в наявності: Закон України «Про охорону праці»: 
НПАОП 0.00- 4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»: 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: «Порядок видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107): «Про внесення 
змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 03.03.2020 р. 
№ 207): НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»: 
НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»: НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з охорону праці, що діють на 
підприємстві»: НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»: НПАОП 
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці»: НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті»: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів»: НПАОП 40.1-1.07-01 
«Правила експлуатації електрозахисних засобів»: «Правила 
улаштування електроустановок»: «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»: НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями»: НПАОП 0.00
1.65.88 «Правила безпеки при виробництві та споживанні продуктів 
розділення повітря»: НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском»: НПАОП 0.00
1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт»: НПАОП 28.52-1.31-13 «Правил охорони праці під час зварювання 
металів» та інші нормативно-правові акти в друкованому вигляді
знаходяться у вільному доступі на підприємстві._________________________
На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені 
тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-



На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення 
навчання та перевірки знань з питань о х о р о н и  праці, розроблені 
тестові білети по професіям з перевірки знань з питань о х о р о н и  праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- 

шо регулярно оновлюються за 
видань. 
бази навчально-методичного забезпечення)

__________ Пиріг Е. А.__________
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів 
господарювання ' у територіальному органі Держпраці   

Ж  20
[\|о _________ .

Примітки: 1. Фізична о с о б а  —  п ідприєм ець своїм  п ідписом  н ад а є  згоду на
об роб ку  персональних даних з м етою  забезпечення виконання вимог 
Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) м аш ин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний н о м е р  облікової картки платника податків не
зазначається ф ізичними осо б а м и , які через свої релігійні переконання 
відмовляються від його прийняття та повідомили про  це відповідному 
органу держ авної податкової служби і м аю ть відмітку в паспорті.”.

правові акти з охорони праці,
допомогою ійтеї ^та друкованих

нормативно-і ально-технічної

« 22 » «че






