ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САМГАЗ”,
(для юридичної особи: найменування

і. 33016, м. Рівне, вул. Будіве льників, 6А,код СДРПОУ — 31299504,
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника

вид діяльності за КВЕД 26.51 Виробництво інструментів і обладнання для
вимірювання, дослідження та навігації_________________________________
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,

директор - Бігун Ігор Омелянович_____________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(0362) 62-25-43, e-mail: office@samgas.com.ua___________________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

і. 33016, м. Рівне, вул. Будівельників, 6А________________________________
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:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків
можливої шкоди (за наявності) згідно постанови Кабінету Міністрів України
від 16.08.2002 р № 1788 на ТОВ «САМГАЗ» страхування не проводиться т. щ.
не є об'єктом підвищеної небезпеки.
Я, Бігун Ігор Омелянович__________________________________________ ,
(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 під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки:
1.

Експлуатація ковальсько-пресового обладнання:

№

Модель

Зав.№

Виробник

Рік випуску

Преси однокривошипні простої дії
1

ТІ 5 СЕ

14753

2017 р.

«OFFICINE S. GIACOMO srl»
Італія

Загальна кількість робочих місць — 60, в тому числі на яких існує
підвищений ризик виникнення травм -16.
Маємо дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки:
Дозвіл № 100.15.56 від 09.07.2015 р. (вантажопідіймальні крани і машини);
Дозвіл № 101.15.56 від 09.07.2015 р. (ремонт, технічне обслуговування машин,
механізмів підвищеної небезпеки, вантажопідіймальних кранів і машин).
Маємо декларації які підтверджують відповідність матеріально-технічної
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
— експлуатація ковальсько-пресового обладнання (Декларація
реєстраційний №088 від 24.11.2014 року);
— ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що
виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та
скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників, без отримання відповідного дозволу (Декларація
реєстраційний №032 від 19.06.2015 року)
Кількість будівель і споруд (п р и м іщ ен ь)Адміністративно- технічний
корпус розташований в одній будівлі із штампувальною дільницею та
виробничий корпус в якому знаходиться складальна дільниця, склад,
лабораторія, фарбувальна дільниця та битовки.
Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці та призначено начальником
інженера з охорони праці — Антонюка В. В. наказ №34-ОГІ від 19.09.2014 року.
Призначені відповідальні посадові особи:
Савчук Сергій Васильович_(начальник штампувальної дільниці)
відповідальний за безпечну експлуатацію устаткування штампувальної
дільниці;
Корольков Михайло Іванович (технічний директор) відповідальний за
утримання у справному стані устаткування штампувальної дільниці;
Антонюк Володимир Васильович (інженер з ОП) відповідальний за
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки.
На ТОВ “Самгаз” створено комісію по навчанню та перевірці знань з питань
охорони праці, наказ № 72-ОП від 27.02.2014 р., у складі, голова комісії директор Бігун ігор Омелянович, члени комісії Савчук Сергій Васильович
начальник штампувальної дільниці, Корольков Михайло Іванович технічний
директор, Антонюк Володимир Васильович інженер з охорони праці, всі вони

пройшли навчання по Закон Укаїни «Про охорону праці», «Правила безпечної
роботи з інструментом та пристроями», «Правил ТБ та ВС в ковальськопресовому і листоштампувальному виробництві», «Правил будови і безпечної
експлуатації вантажопідійма-льних кранів».___________________ _________
№
п/п

П.І.Б.

Посада

Закон Укаїни
«Про охорону
праці»

«Правил будови і
«Правила безпечної
безпечної
роботи з інструментом
та пристроями»,
експлуатації
вантажопідійма
«Правил ТБ та ВС в
льних кранів»
ковальсько-пресовому і
листоштампувальному
виробництві»

Посвідчення
№3805-11615, протокол
№116 від
30.10.15 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення №4008122/а-15, протокол
№122-авід 10.11.15 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення
№1462-48-14,
протокол №48
від 25.06.14 р.
ДП “РЕТЦ”

Корольков
Технічний
Михайло Іванович директор

Посвідчення
№3806-11615, протокол
№116 від
30.10.15 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення №4009122/а-15, протокол
№122-а від 10.11.15 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення
№1461-48-14,
протокол №48
від 25.06.14 р.
ДП “РЕТЦ”

3

Савчук Сергій
Васильович

Начальник
штампуваль
ної дільниці

Посвідчення
№3165-11116, протокол
№111 від
23.09.16 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення №2971105/а-16, протокол
№105-авід 13.09.16 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення
№1463-48-14,
протокол №48
від 25.06.14 р.
ДП “РЕТЦ”

4

Антонюк
Володимир
Васильович

Посвідчення
Інженер 3
охорони праці №3863-11915, протокол
№119 від
05.11.15 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення № 3863119/ж-15, протокол
№119-ж від 05.11.15 р.
ДП “РЕТЦ”

Посвідчення
№3863-119/в-15,
протокол № 119-в
від 05.11.15 р.
ДП “РЕТЦ”

1

Бігун Ігор
Омелянович

2

директор

Розроблена та затверджена наказом інструкція з охорони праці №20-13 для
штампувальника (холодноштампувальні роботи) наказ №116-ОП від 31 серпня
2016 року,_повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці
проводиться раз на три місяці начальником штампувальної дільниці Савчуком
С. В., щорічно проводиться навчання з питань охорони праці штампувальників
(останній протокол №24 від 27.07.16 р., допускається до роботи на пресах -16
осіб).
Працівники проходять періодичні медичні огляди за рахунок підприємства
у відділенні профоглядів Поліклініки №2 (останній заключний акт від
23.11.16р.)
Робітники забезпечені спецодягом, рукавицями, навушниками
протишумовими, черевики шкіряні з металевим носком.

На ТОВ « САМГАЗ » є паспорта на усе обладнання та схема розміщення
по виробничим дільницям, обладнання знаходиться в справному стані,
підприємство забезпечене навчальними планами, посібниками та наочними
матеріалами.

Бігун І. О.______
(ініціали та прізвище)

2017 р .
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів
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