
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця __Товариство з обмеженою
відповідальністю «Інженерно-виробнича Ф ірм а «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,

e-mail: rta@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 «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС». с тро к

дії страхового полісу до 21.06.2021 p.. №FQ-00732529 від 18.06.2020 р.
(найменування страхової компанії, 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:

Технічний огляд, випробування машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, шо зазначені в додатках 3 і 7 до По ряд ку  видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію

mailto:rtg@rtg.com.ua


(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної 
небезпеки (п. 16 додаток 6 до По ряд ку ), а саме: посудин, що 
працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива (п. 9 додаток 
7 до По ряд ку ), а саме: балони, призначені для транспортування і 
зберігання зріджених, стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 
0,5 бар.__________________________________________________________________

(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 відповідного дозволу.
Кількість робочих місць 44, у тому числі тих, на яких існує підвищений

кількість робочих місць, у тому числі тих,
ризик виникнення травм 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. осЬіс для обладнання, будівля центрального
ocbicv. вбиральня, адміністративно-виробнича будівля, виробнича 
лабораторія, слюсарно-механічна дільниця).__________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
Цехів - 2. ДІЛЬНИЦЬ - 5. СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ - 1 0._________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор - Пиріг Едуард Анатолійович, заступник 

директора - Ко ро тиш  А нтон Ю рій о ви ч , п ро й ш ли  навчання в ТОВ 
«НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. Кривий Ріг, перевірка 
знань комісією Головного управління Аержпраці у Дніпропетровській 
області:
Законодавчих актів з охорони  праці, гігієни праці, надання першої 
(ломеличної) 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 підчас виконання робіт на
висоті (протокол  №7/128 від 18.07.2019 р.):______________________________
НПАОП 0.00-1.65-88 Правила безпеки п ри  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, шо 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.).___________
Головний інженер - Хайменов Олександр Олександрович пройшов:

- навчання в ТОВ «ГНМЦ «Укрексперт», перевірка знань комісією 
Головного управління Лержпраці у Київській області законодавчих актів
з охорони праці, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим (протокол №ОП 17-20 від 
22.06.2020 р .);_________________________________________________________________
- підвищення кваліфікації в ТОВ ((ГНМЦ «Укрексперт» за напрямком:
проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів 
котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів 
пари та гарячої води), надано право на проведення технічного огляду 
та/або експертного обстеження об’єктів котлонагляду котлів, посудин, 
що працюють під тиском, трубопроводів пари та гарячої води) 
(протокол атестаційної комісії №20-20 від 22.06.2020 р.), посвідчення
№20-20-6 від 22.06.2020 р.;_______________________________________________
- спеціальну підготовку та сертифікацію згідно вимог стандарту АСТУ 
EN ISO 9712:2012 в центрі сертифікації при УТНКТЛ (учбовий центр ТОВ 
«При д н іп ро вськи й  ALLHK ТА») на 2 (другий) кваліфікаційний рівень за 
методами контролю : VT (візуально-оптичний), UT (ультразвуковий), МТ 
(магнітний), кваліфікаційне посвідчення №10492/19 дійсне до
листопада 2024 р.

Наказом від 18.09.2020 №44/1 майстра виробничого цеху Рябуху 
Олексія Юрійовича призначено відповідальною особу за проведення 
технічного огляду, випробування посудин , щ о  працюють під тиском 
(балони, призначені для транспортування і зберігання зріджених. 
стиснутих і розчинених газів під тиском, вищим 0.5 бар), який п ро й ш о в  
навчання в ТОВ «НАВЧАЛЬНО-КУРСОВИЙ ЦЕНТР «МОНОЛІТ» м. Кривий  
Ріг, а перевірка знань комісією Головного управління Аержпраці у 
А ніпро пєтро вській  області: законодавчих актів з охорони  праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, елек
тробезпеки. пожежної безпеки (протокол  №10/119 від 31.10.2018 р.): 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони  праці підчас експлуатації об
ладнання. що працює під тиском (протокол  №11 /ЗО від 07.11.2018 р.).

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом №108 по п ід п ри єм ству  від 15 липня 2019 ро к у  створено 
службу з охорони  праці. Ф ункції служби охорони  праці покладені на 
заступника директора Ко ро ти ш  Антона Юрійовича (наказ від 
15.07.2019 №108). На підпри єм стві наказом від 15.07.2019 р. №109 
створена комісія з перевірки знань з питань охорони  праці: Голова 
комісії - директор Пиріг Е. А., члени комісії: Ко ро ти ш  А. Ю.. Рябуха О.
ІО _________________________________________________________________________________________
Також на п ідпри єм стві розроблені:_____________________________________
- Положення п ро  службу з охорони  праці (наказ п ро  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 систем у 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 р.), в тому числі: №11 Інструкція з охорони праці для 
вантажника: №21 Інструкція з охорони праці під час проведення 
вантажно-розвантажувальних робіт: №22 Інструкція з охорони праці 
для працівників, що виконують роботи з експлуатації, зберігання і 
транспортування балонів із зрідженими, стисненими, розчинними 
газами: №23 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт з 
обслуговування, ремонту та експлуатації обладнання, що працює під 
тиском: №29 Інструкція з охорони праці для працівників, які здійснюють 
нагляд за технічним станом  і експлуатацією обладнання, що працює 
під тиском при  проведенні технічних оглядів: №18 інструкція з охорони  
праці п ри  роботі з ручн и м  електрифікованим інструментом: №2 
інструкція з надання першої (ломеличної) допомоги постражлалим 
при  нещасних випадках на виробництві: №8 інструкція з охорони  праці 
для приймальника балонів: №7 інструкція з охорони  праці для 
наповнювача балонів: № 9 інструкція з охорони  праці для випробувача 
балонів: та інші інструкц ії.____________________________________________________
- Перелік журналів з охорони  праці, які ведуться на п ід п ри єм стві:
- 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» . ш о зайняті на 

роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд ПРИ 
п ри й о м і на роботу та періодичний медичний огляд згідно з "По ряд ко м  
проведення медичних оглядів працівників певних категорій", 
затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 № 246.______________

На п ід п ри єм стві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи 
щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та 
виробничого середовищ а, підвищення існуючого рівня охорони  праці, 
запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних
захворювань, аварій та пожеж на ТОВ «ІВФ «РЕМТЕХГАЗ» на 2020 р ік».



Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Вдовіченко С. В., пройшов навчання і здобув професію машиніст

екскаватора, електрослю сар (слю сар) черговий та з ремонту 
устаткування, електрогазозварник, стропальник в Кр и во р ізько м у  
транспортно-металургійному ліцеї, диплом від 16.01.2009 НР № 
35473304: пройшов навчання і здобув проф есію  технік-технолог
зварювального виробництва в гірничо-електромеханічному коледжі 
Криво різько го  національного університету, диплом молодшого
спеціаліста Е20 №110957від 30.06.2020 р.________________________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної
небезпеки:______________________________________________________________
Макаренко М. С. 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
(протокол  №20/1 від 11.06.2020 p.):______________________________________
Вдовіченко С. В. п ро й ш о в  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, шо 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 підчас виконання робіт на 
висоті. НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони  праці під час роботи з 
інструментом та п ри с т ро я м и . 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 р ік  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,
Для виконання робіт підвищеної небезпеки, шо декларуються. 
підприєм ство  м ає таке обладнання: інструменти. засоби 
індивідуального та колективного захисту: установка для перевірки і 
опресовування посудин високого тиску УПОС-1. країна виробник - 
Росія: вакуумний насос VACUUM TECHNOLOGY LB.5WR. 2011 ро ку  
випуску, країна виробник - Італія: компресор повітряний COMPASS LAF 
2025. 2020 ро ку  випуску країна виробник - Китай: термош аФа для 
суш ки  балонів: кутова шліфувальна машинка BOSCH GWS12-125CIE:
Ультразвуковий товщиномір УТ-98Т "СКАТ": набір для візуально-



оптичного контролю; динамометричний ключ Теспоаі 930Г; ваги; на які 
є в наявності експлуатаційна документація (паспорти, інструкції та 
настанови з експлуатації). Усе обладнання та 313 використовуються за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані з проведенням 
технічного обслуговування, ремонту, експлуатаційних випробувань 
відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників. Технічний огляд балонів проводиться в окремому 
спеціально обладнаному приміщенні. На підприємстві в наявності 
технічна документація з технічного огляду, випробування посудин, що 
працюють під тиском понад 0,05 МПа, а саме: балонів, призначених 
для транспортування і зберігання зріджених, стиснутих і розчинених 
газів під тиском, вищим 0,5 бар, а саме: МУ 3-1-99-10 «Методичні 
вказівки по технічному опосвідченню балонів по ГОСТ 949 об’ємом  40 
літрів на робочий тиск 14,7 МПа (150 кгс/см2)», ТК 03-009:2018 «Технічне 
опосвідчення та ремонт кисневих балонів», журнал випробувань. 
Згідно вимог НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском та технічної 
документації, яка в наявності на підприємстві, технічний огляд балонів 
включає: огляд внутріш ньо ї і зовніш ньої поверхонь балонів; перевірку 
маси і місткості; вимір товщини стінки; гідростатичне випробування. 
Огляд балонів здійснюється з метою виявлення на їх стінках ко ро зії, 
т р іщ и н , вм’ятин, пленів. р и с о к , раковин, надриви, вишерблення. знос 
різьби го рло ви ни , стан насадки башмаків та інших пошкоджень (для 
визначення придатності балонів до подальшої експлуатації). Перед 
оглядом балони ретельно очищуються і промиваються водою. Огляд 
внутріш ньо ї і зовнішньої поверхонь балонів ПРОВОДИТЬСЯ 
сертисЬікованим спеціалістом 2 (д руги й ) кваліфікаційний рівень за
методом контролю  УТ (візуально-оптичний). Аля огляду внутріш ньої 
поверхні використовується електричне освітлення напругою не більше 
12 В. При  проведенні огляду балонів використовується набір для 
візуального-оптичного контролю , який складається з: універсальний 
шаблон зварювальника УШС 3. лупа оглядова Зх з пілсвіткою. лупа 
оглядова 6х. лупа вимірювальна ЛІ-10. штангенциркуль ШІІ-1-125-0.1. 
лінійка металічна Л-300. набір раліусних шаблонів, набір щупів, кутик 
металічний 100x70 м м  У-90. дзеркало поворотне телескопічне, ліхтарик 
мініатюрний. Маса балонів п єрєв іряс тьс я  за допомогою ваг. Місткість 
п єрєв іряс тьс я  шляхом заповнення водою і визначається за різницею 
між вагою балона, заповненого водою, і вагою порож нього  балона. 
Також п ри  огляді балону вивчаються відомості, нанесені раніше. 
Контроль товщини стінки проводить сертиФікований спеціаліст 2
(другий) кваліфікаційний рівень за методом контролю ЦТ 
(ультразвуковий) за допомогою ультразвукового товщиноміру УТ-98Т 
"СКАТ". Метою цього контролю є  визначення витончення стінки балону 
більше, як 10% від номінальної товщини. Гідростатичне випробування
балонів проводиться за участі експерта технічного з правом



проведення технічного огляду та/або експертного обстеження об’єктів 
котлонагляду (котлів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів 
пари та гарячої води) на установці для перевірки і опресовування 
посудин високого тиску УПОС-1. Контроль зусилля затягування вентилів 
балонів виконується за допомогою ключа динамометричного Теспоаі 
930Р. Результати технічного огляду балонів записуються особою, яка 
проводила технічний огляд балонів у журнал випробувань, який має, 
зокрема, такі графи: товарний знак виробника; номер балона; дата
(місяць, рік) виготовлення балона; дата проведеного і наступного 
технічного огляду; маса, вибита на балоні, кг; м аса  балона, 
встановлена під час технічного огляду, кг; місткість балона, вибита на 
балоні, л; місткість балона, визначена під час технічного огляду, л; 
робочий тиск (Р5), бар; позначка про придатність балона; підпис 
особи, яка здійснювала технічний огляд балонів.________________________

екс плуата цій ної документа ції,
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я 

при 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 зн о су ), окуляри  захисні (до зн о су ), краги (на 6 
міс.), рукавички комбіновані (на 1 міс.). Фартух з нагрудником 
(черговий), чоботи (на 24 міс.), навушники п ро ти ш ум о ві (до зн о су ). 
респіратор газозахисний (до зн о су ); взим ку  додатково: костюм 
ватяний (на 36 міс.), куртка утеплена (на 36 міс.), підшоломник 
утеплений (на 24 міс.), які були придбані у квітні 2020 р о к у . Ведеться 
Журнал видачі і повернення спецодягу, спєцвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту._________________________________________________

засобів індивідуального захисту.
На підпри єм стві в наявності: Закон України «Пр о  о хо ро ну  праці»; 

НПАОП 0.00- 4.21-04 «Типове положення п ро  службу охорони  праці»; 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення п ро  порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони  праці»; «По ряд о к  видачі 
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин. механізмів. устатковання підвищеної 
небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107); «Пр о  внесення 
змін до По ряд ку  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 п ро  розробку інструкцій  з охорони  
праці»; НПАОП 0.00-6.03-93 «По ряд о к  опрацювання та затвердження 
роботодавцем нормативних актів з о хо ро ну  праці, що діють на 
п ід п ри єм стві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно 
забезпечення роботодавцями охорони  праці працівників»; НПАОП
0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і о хорони  зд о ро в ’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 о х о р о н и  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 підчас 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-

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

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

у журналі обліку суб ’єктів
господарювання у територіальному органі Держпраці ___

£? /  20^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, 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.” .

правові акти з охорони праці,
допомогою ІНТЄ£Г

« ЗО » «ве
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