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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САМГАЗ”.
(для юридичної особи: найменування

і. 33016. м. Рівне, вул. Будіве льників. бА.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 — Пурій Андрій Ярославович____________________________________
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.

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.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 04.06.2018 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Пурій Андрій Ярославович_____________________________________ ,

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:

1. Технологічні транспортні засоби:

- автонавантажувач моделі ДВ-1818.56.1, ідентифікаційний №9002108511, двигун 
№292382, державний номерний знак — Т0857РВ, свідоцтво про реєстрацію - РВ 
№898, 1990року випуску, завод виготовлювач - Балканкар, Болгарія.

Загальна кількість робочих місць — 60, в тому числі на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм -10.

ТОВ “Самгаз” має дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки:
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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).

ТОВ “Самгаз” має 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 (приміщень): Адміністративно- технічний корпус 
розташований в одній будівлі із штампувальною дільницею та виробничий корпус в 
якому знаходиться складальна дільниця, склад, лабораторія та битовки.

Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці та призначено начальником 
інженера з охорони праці — Антонюка В. В. наказ №34-ОП від 19.09.2014 року.

Призначені відповідальні посадові особи:
Ткачук Ігор Євгенійович (директор з виробництва) відповідальний за безпечну 

експлуатацію та технічно справний стан автонавантажувача ДВ 1818.56.1, наказ 
№180-ОП від 30.05.2018 р.;

Антонюк Володимир Васильович (інженер з ОП) відповідальний за дотримання 
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

На ТОВ “Самгаз” створено постійнодіючу комісію по навчанню та перевірці 
знань з питань охорони праці, наказ № 179-ОП від 30.05.2018 р., у складі;

голова комісії - директор Пурій Андрій Ярославович (Закон Укаїни «Про охорону 
праці» Посвідчення №4433-145-17, протокол №145 від 03.11.17 р; Правила безпечної 
роботи з інструментом та пристроями Посвідчення №4549-147-17, протокол №147 від 
09.ll.17p;);

члени комісії:
Ткачук Ігора Євгенійовича — директор з виробництва (Закон Укаїни «Про 

охорону праці» Посвідчення №ОП204-16-12, протокол №204-16 від 25.05.16 р.; 
Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями Посвідчення №4553-147-17, 
протокол №147 від 09.11.17 р; Правила з охорони праці на автомобільному транспорті 
Посвідчення №1589-100-18, протокол №100 від 23.04.18 р,; Правил ТБ та ВС в 
ковальсько-пресовому і листоштампувальному виробництві Посвідчення №4465-306- 
17, протокол №306 від 06.11.17 р);

Антонюк Володимир Васильович - інженер з охорони праці (Закон Укаїни «Про 
охорону праці» Посвідчення №3863-119-15, протокол №119 від 05.11.15 р.; Правила



безпечної роботи з інструментом та пристроями Посвідчення №3863-119/6-15, 
протокол №119-6 від 02.11.15 р; Посвідчення з електробезпеки №664-17 від 02.11.15 р. 
IV група до 1000В; Правил ТБ та ВС в ковальсько-пресовому і листоштампувальному 
виробництві Посвідчення №3863-119/ж-15, протокол №119-ж від 05.11.15 р).

Водій навантажувача (другого розряду) — Кук Михайло Васильович пройшов 
навчання в КЗ “Навчально курсовий комбінат” та отримав посвідчення № 20459 від 14 
лютого 2018 року за професією водій навантажувача другого розряду, пройшов 
вступний інструктаж згідно затвердженої програми вступного інструктажу та 
первинний інструктаж на робочому місці 16.01.2018 року, пройшов навчання з 
охорони праці на підприємстві протокол № 35 від 18 січня 2018 року, пройшов 
повторний інструктаж на робочому місці 29.05.2018 року згідно затвердженої 
інструкції з охорони праці № 24-17 для водія навантажувача, затверджена наказом № 
165 - ОП від 13.11.17р., пройшов медичний огляд у відділенні профоглядів 
Поліклініки №2 18.01.2018 р., забезпечений спецодягом, рукавицями, взуттям, 
сигнальним жилетом.

Автонавантажувач моделі ДВ-1818.56.1 — пройшов технічний огляд технічним 
експертом ДП “Рівненським експертно-технічним центром Держпраці” 18 липня 2017 
року акт №160-17, Висновок експертизи за результатами експертного обстеження 
№22560691-09-08-17.17 від 10.08.2017 року, заключений договір на технічне 
обслуговування та ремонт автонавантажувача з ПП “Навантажувач — Сервіс”, 
паспорт на автонавантажувач наявний (позначення паспорта РВ000579).

Нормативно-правове та навчально- методичне забезпечення:

2694-ХІІ від 
14.10.1992р.

НПАОП 0.00-1.32-01

НПАОП 40.1-1.07-01

Закону України "Про охорону праці" зі змінами і 
доповненнями.

Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних електроустановок.

Правила експлуатації електрозахисних засобів

Постанова КМУ від 
30.01.2013р. №62 

Постанова КМУ від 
26.10.2011 № 1107

НПАОП 0.00-4.21-93 
НПАОП 0.00-4.12-05

НПАОП 0.00-4.15-98 
НПАОП 0.00-6.03-93

НПАОП 0.00.-4.01-08

НПАОП 0.00-1.71-13 

НПАОП 0.00-1.62-12

Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин

“Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”
Типове положення про службу охорони праці 
Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці.

Положення про розробку інструкцій з охорони праці. 
Порядок опрацювання та затвердження власником 

нормативних актів про охорону праці, що діють на 
Товаристві.

Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спецвзуттям, та іншими засобами 

індивідуального захисту.
Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями.
"Правила охорони праці на автомобільному транспорті".



НПАОП 0.00-1.22-08 
ГОСТ 12.2.003-91

ГОСТ 12.2.064-81

ГОСТ 12.3.002-91

ГОСТ 12.4.026-76 
ГОСТ 8769-75 (СТ СЗВ 

4122-83)

ГОСТ ИСО 5353 
ГОСТ 16215-80

ГОСТ-24366-80

ГОСТ 21753-76

ДСТУ 3649-97 

ДСТУ ГОСТ 2.601-2006

Правила будови і безпечної експлуатації навантажувачів. 
ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности.
ССБТ. Органы управления производственным 
оборудованием. Общие требования безопасности. 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности.

ССБТ.Цвета сигнальные и знаки безопасности.
"Прибори внешние световые автомобилей, автобусов, 
троллейбусов, тракторов, прицепов и полуприцепов. 
Количество, расположение, цвет, углы видимости". 

Контрольная точка сиденья.
"Автопогрузчики вилочные общего назначения. Общие 

технические условия".
"Авто - и електропогрузчики вилочные общего 
назначения. Грузозахватные приспособления.

Общие технические условия".
Система человек-машина. Рычаги управления. Общие 
эргономические требования.
Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги 
безпеки до технічного стану та методи контолю. 

Експлуатаційні документи.

Пурій А. Я.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці «___» __________20__ р. №___________
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