
Додаток 8 
До Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого2018р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
Відомості про роботодавця
Найменування юридичної особи: ТОВ «Західметал»
Місцезнаходження юридичної особи: 34500, Рівненська обл., м. Сарни,
вул. Грушевського, 4.
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 32646801 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Жошко Олег Павлович 
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти:
0365533097, zahidmetal.o@ukr.net
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: об’єкти замовників по 
Україні.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.

я, Жошко Олег Павлович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 
праці під час виконання таких робіт підвиш;еної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

jYo Тип М арка Заводський Р ік Країна
п/п крана номер виготов

лення
виробник

1. Автомобільний КС3575А 0458 1983р. Україна

Кількість робочих місць, у  тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм:

Кількість робочих місць -  18 працівників, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм -  7 працівників

Кількість будівель і споруд (приміщень): 1- офісне приміщення 
Інщі відомості:

В ТОВ «Західметал» наказом № 1-ОП від 02.01.2020р. функції служби 
охорони праці покладено на інженера з охорони праці Цицюру Павла Ігоровича. 
Наказом № 2-ОП від 02.01.2020р. затверджено положення про службу охорони 
праці, положення про систему управління охороною праці на підприємстві, 
положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці, мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці.

mailto:zahidmetal.o@ukr.net


Інформація про інструкції:
В ТОВ «Західметал» розроблені та затверджені наказом (№ 3-ОП від 

02.01.2020р.) посадові інструкції про права, обов’язки посадових осіб з питань 
охорони праці та відповідальність за покладені на них функції, а також інструкції з 
охорони праці по професіях згідно штатного розпису.
- особи відповідальної за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними 

кранами
- особи відповідальної, яка здійснює нагляд за безпечною експлуатацією 
вантажопідіймальних кранів
- особи відповідальної за утримання вантажопідіймальних кранів у справному 
стані

На підприємстві затверджено інструкцію з охорони праці № 18 під час робіт 
ручними інструментом та пристроями, інструкцію з охорони праці № 26 для 
машиніста автокрана, інструкцію з охорони праці № 27 під час виконання вантажно- 
розвантажувальних робіт

На підприємстві заведені журнали: реєстрації вступного інструктажу та 
інструктажів на робочому місці, журнал реєстрації інструкцій з охорони праці та 
обліку видачі інструкцій з охорони праці, журнал протоколів перевірки знань, 
журнал перевірки, огляду та обліку 313, журнал обліку робіт, ш;о виконуються за 
нарядами та розпорядженнями, вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального 
крана, журнал періодичного огляду вантажопідіймальних кранів, журнал обліку 
вантажопідіймального обладнання, журнал технічних обслуговувань і ремонтів в\п 
механізмів, журнал видачі та повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту.
Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці:

В ТОВ «Західметал» працівник який допускаються до заявленого виду робіт 
пройшли спеціальне навчання та перевірку знань безпечних методів роботи. 
Розроблені програми та плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці працівників підприємства.

Відповідно до наказу за № 4-ОП від 03.01.2020р. створена комісія для перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії: Жошко Олег Павлович — директор 
Члени комісії:

- головний інженер -  Цицюра Ігор Павлович
- інженер з охорони праці -  Цицюра Павло Ігорович
- виконавець робіт -  Сорочинський Павло Анатолійович
Члени комісії пройшли, в установленому порядку, навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці та мають відповідні посвідчення:
Голова комісії -  Жошко Олег Павлович, перевірка знань з охорони праці, 

посвідчення № 1032-40-19 від 27.12.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 3843-128- 
16 від 27.12.2019р., III група допуску з електробезпеки. Правила охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями № 1032-40-6-19 від 27.12.2019р., Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБПА. 3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці», Охорона праці і промислова безпека в будівництві», 
«Правила ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнанні, Мінімальних вимог з ОП на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках. Правила ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт».



Члени комісії:
Головний інженер - Цицюра Ігор Павлович, перевірка знань з охорони праці, 

посвідчення № 1044-40-19 від 27.12.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, посвідчення 
№ 1843-74-17 від 27.12.2019р., IV група допуску з електробезпеки. Правила
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями № 1044-40-6-19 від 
27.12.2019р. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці». Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». «Правила ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнанні. Мінімальних вимог з ОП на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Правила ОП під час 
вантажно-розвантажувальних робіт».

Інженер з охорони праці - Цицюра Павло Ігорович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 1045-40-19 від 27.12.2019р р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
3892-128-19 від 27.12.2019р., IV група допуску з електробезпеки. Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями № 1045-40-6-19 від 27.12.2019р 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці». Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». «Правила ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнанні. Мінімальних вимог з ОП на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Правила ОП під час 
вантажно-розвантажувальних робіт».

Виконавець робіт Сорочинський Павло Анатолійович, перевірка знань з охорони 
праці, посвідчення № 1041-40-19 від 27.12.2019р. виданий Рівненським ЕТЦ, № 
3891-128-16 від 27.12.2019., III група допуску з електробезпеки. Правила охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями № 1041-40-6-19 від 27.12.2019р., 
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці». Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». «Правила ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнанні. Мінімальних вимог з ОП на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках. Правила ОП під час 
вантажно-розвантажувальних робіт».

На підприємстві згідно наказу № 18-ОП від 16.01.2020р. призначено 
відповідального за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів в/п кранами 
-  виконавця робіт -  Сорочинеького П. А.

На підприємстві згідно наказу № 19-ОП від 17.01.2020р. призначено 
відповідального за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані - 
головного інженеру Цицюру І.П.

На підприємстві згідно наказу № 20-ОП від 17.01.2020р. призначено 
відповідального по нагляду за безпечною експлуатацією ^вантажопідіймальних 
кранів - директора Жопіка О.П.

Заявлений вид робіт виконується по наряду-допуску, на проведення робіт з 
підвищеною небезпекою згідно встановленої форми і з проведенням цільового 
інструктажу. Згідно наказу № 17-ОП від 16.01.2020р. відповідальним за видачу 
наряд -допусків призначено головного інженера Цицюру І.П. , затвердження наряд- 
цопусків покладено на директора Жопіка О.П.



Експлуатаційна документація:
В ТОВ «Західметал» на кран автомобільний КС3575А є наявна вся 

експлуатаційна документація: паспорт,експертне обетеження, пройшов технічний 
огляд -  02.05.2019р..

Працівник, який виконує роботи підвиш;еної небезпеки пройшов навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці (Протокол № 8 від 20.02.2020 року) має 
відповідну кваліфікацію, медичний огляд та психофізіологічну експертизу, висновки 
позитивні.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
В ТОВ «Західметал» працівник, який працює на роботах з підвиш;еною 

небезпекою, згідно наказу № 11 від 04.01.2020р. забезпечений спецодягом, 
спецвзуттям (костюм бавовняний, черевики шкіряні,рукавиці комбіновані) та 
засобами індивідуального захисту (каска, сигнальний жилет, окуляри захисні 
закриті,) відповідно до особистої картки обліку та «Мінімальних вимог безпеки і 
охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту 
на робочому місці.

ТОВ «Західметал» забезпечені нормативно-правовою та матеріально- 
технічною базою в повнозйу обсязі.

; Г Жошко О.П.
(прізвище, ініціали)

« 1̂  » 0 3 20 .

Декларація зареєстрована 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.
(Додаток8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018)


