
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 -
mail: 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;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

_____________________на___________________території України

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______________ 2 02 0
р ___________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

mailto:rtg@rtg.com.ua


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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім ав

томобільних газових балонів, що є ємностями для газового 
моторного

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
палива: кріогенний резервуар 736116 МІ, 1969 р. в., Італія; 
кріогенна ємність САР.EVS 5000/15, 1981 р. в., Італія;_____

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
9890 Lt. кріогенний горизонтальний резервуар, 2016 р.в., 
Туреччина

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць 44, у тому числі тих, на яких 

існує підвищений
відповідного дозволу

ризик 
24

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 і вище

кількість робочих місць, у тому числі тих,
виникнення травм

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 експлуатації 
обладнання, що працює під тиском (протокол №6/5 від 
05.0 6.2019 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 В'ячеславович 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 №27/3 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

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
07 . 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___________ №4 0___________ від___________ 01.09.2018
р. );______________________________________________________
- Положення про комісію з питань охорони праці (наказ про
затвердження___________ №4 0___________ від___________ 01.09.2018
р.);______________________________________
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці (наказ про затвердження №4 0 
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___________ №4 0___________ від___________ 01.09.2018
р. ) ;______________________________________
- Програма первинного інструктажу з питань охорони праці
(наказ_____про_____затвердження_____№4 0_____від_____01.09.2018
р. ).__________________________________
- Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про 
затвердження №83 від 03.12.2018 p.), в тому числі: №23 
Інструкція з охорони праці під час виконання робіт по 
ремонту і обслуговуванню обладнання, що працює під тиском; 
№2 Інструкція з надання першої (домедичної) допомоги 
постраждалим при нещасних випадках на виробництві; №19 
Інструкція з охорони праці для робітників, котрі здійснюють 
нагляд за технічним станом і експлуатацією обладнання, що
працює__________ під__________ тиском__________ 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.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з
питань охорони праці,

Працівники підприємства, які експлуатують посудини, що 
працюють під тиском понад 0,05 МПа: Коркошко П. П., 
Удовенко М. А., Арсієнко Н. В., Гриценко І. С., Макаренко 
М. С. 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 p.); Вдовіченко С. 
В. пройшов 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, 
НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті, НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями, НПАОП 28.52
1.31-13 Правила охорони праці під час зварювання металів 
(протокол №20/6 від 02.07.2020 p.) . _
Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний 
медичний огляд у КЗ «Криворізька центральна районна лікарня 
№7 8» Дніпропетровської обласної ради» (Заключний акт від 
31.10.2019
року) ._________________________________________________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна
документація____ (паспорти,____ інструкції____з____монтажу____та
експлуатації, настанови на всі посудини, що працюють під 
тиском понад 0,05 МПа, що декларуються). У визначений 
нормативною документацією термін проводяться технічні 
огляди та технічні діагностування (позачерговий технічний 
огляд кріогенного резервуару 736116 МІ від 28.10.2019 р.
проведений____ експертами____ ДП____ «Кіровоградський____ ЕТЦ»,
позачерговий технічний огляд кріогенної ємності САР.EVS 
5000/15 від 28.10.2019 р. проведений експертами ДП 
«Кіровоградський ЕТЦ», первинний технічний огляд 9890 Lt. 
кріогенного горизонтального резервуару від 14.08.2020 р. 
проведений експертами ДП «Кіровоградський ЕТЦ»).

експлуатаційної документації,
Працівники_____підприємства_____забезпечені_____ спецодягом,

спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм 
видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту
(каски,___ рукавички,____захисні окуляри,____та інше) ,___ у
відповідності до чинних нормативних актів. На кожного 
працівника заведена особиста картка видачі ЗІЗ. Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спецвзуття та інших
засобів_________________________________________ індивідуального
захисту.

засобів індивідуального захисту



інших засобів індивідуального захисту (каски, рукавички, захисні 
окуляри, та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На 
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. 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»; НПАОП 0.00-7.17- 
18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»; 
НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, щ о працює підтиском»; 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 проф есіям  з перевірки знань з питань охорони праці. 
Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно- 
правові акти з о х о р о н и  праці, що регулярно оновлюються за

видань._________________________
бази навчально-методичного забезпечення)

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

у журналі обліку суб'єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці __

оГЗ  20£<3р.

№ М У  Я

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.” .



Головне управління Держпраці 
у Дніпропетровській області

.. •> /1.09 /о?


