
Додаток 8 до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця:

Найменування юридичної особи: ТОВ « Колор С.І.М.»

Місцезнаходження юридичної особи : 35312, смт Клевань Рівненського району Рівненської області,
вул. Центральна, 38

Код згідно з ЄДРПОУ: 31299514

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Іващук Зоя Ананівна

Номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: тел. (0362) 62-35-12 факс (0362) 62-35-11, 
e-mail: office@colorsim.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки): 35312, смт Клевань Рівненського району 
Рівненської області, вул. Центральна, 38

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_____ відсутній____________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____26.07.2019р.________
(дата проведення аудиту)

Я, Іващук Зоя Ананівна, директор ТОВ «Колор С.І.М.» 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 мапіин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Найменування виду робіт підвищеної небезпеки: 
експлуатація вантажопідіймальних машин, а саме:

- талі електричної ВТ32-511, заводський номер 49350,2001р., Киргизія;
- талі електричної ВТ 10432, заводський номер 326530,2004р., Болгарія;
- тельфера електричного, Т-45312, заводський номер 0724339, 2007р., Болгарія.

експлуатація ліфта, а саме:
- ліфта вантажного ГВ3005, заводський номер 802616, 2011р. Білорусія.

експлуатація посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

- реактор, об’єм 9,2м ,̂ заводський номер 1 ,1998р., Україна;
- реактор, об’єм 6,3м^ заводський номер 2 ,1998р., Україна;
- ресивер повітря, об’єм 10,0 м ,̂ заводський номер 243-410, 1984р., СРСР;

mailto:office@colorsim.com


- ресивер, об’єм 2,2 м̂ , заводський номер 1711, 1987р., Україна;
, - посудина, що працює під тиском СУГ-25П, об’єм 25,Ом  ̂ заводський номер 530342, 2015 р.,

Україна;
- посудина, що працює під тиском СУГ-25П, об’єм 25,Ом  ̂ заводський номер 510300, 2015 р., 

Україна;
посудина, що працює під тиском ПЦТ-12, об’єм 12,00м\ заводський номер 561, 1986 р., 
СРСР;

- посудина, що працює під тиском ППЦТ-10, об’єм 10,56м^ заводський номер 518, 1987 р., 
СРСР.

експлуатація водогрійних котлів теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, а саме: 
котел ТН 13/25, заводський номер 6.079, 2008р., Німеччина;

- котел ТН 13/25, заводський номер 6.080, 2008р., Німеччина.

Кількість робочих місиь, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 154 чоловік, з них 8 чоловік виконує роботи підвищеної небезпеки

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адміністративно-технічний корпус розташований в 
триповерховій будівлі.

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підуозділів): ТОВ «Колор С.І.М.» має 
наступну структуру:

адміністративно-керівний склад; 
виробництво лако-фарбових матеріалів;

- цех по виготовленню лаків (плівкоутворювачів);
- ремонтно-механічна служба; 

служба охорони;
виробничо-дослідницька лабораторія.

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідстьних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони пуаиі та промислової безпеки:
Відповідальний за створення на ТОВ «Колор С.І.М.» умов праці відповідно до законодавства з 
охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 
галузі охорони праці -  директор - Іващук Зоя Ананівна.

Наказом № 29-ОП від 07 лютого 2020 року призначено начальника виробництва лако
фарбових матеріалів Кидуна В. Г. (посвідчення № №240-7/в-19 від 28.01.2019р. видане Рівненським 
ЕТЦ) відповідальною особою за безпечне проведення робіт вaнтaжoпiдiймaJ^ьними механізмами і 
машинами у виробництві лако-фарбових матеріалів.

Наказом № 13-ОП від 23 серпня 2019 року призначено енергетика Брежицького І.В. 
(посвідчення № №234-7/6-19 від 28.01.2019р., видане Рівненським ЕТЦ) відповідальною особою за 
справний стан ліфта.

Наказом № ЗО-ОП від 13 лютого 2020 року призначено директора цеха по виготовленню лаків 
(плівкоутворювачів) Джурджич Л. (посвідчення №332-11-в-18 від 02.02.2018р., видане Рівненським 
ЕТЦ) відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію посудин, що працюють під 
тиском, в тому числі за справний стан та безпечну експлуатацію реакторів та ресиверів повітря в 
цеху по виготовленню лаків (плівкоутворювачів) та енергетика Брежицького І.В. (посвідчення №234- 
7/в-19 від 28.01.2019р. видане Рівненським ЕТЦ) відповідальною особою за справний стан та 
безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском, в тому числі за справний стан та безпечну 
експлуатацію парових та водогрійних котлів.



Розроблені посадові інструкції
- начальника виробництва лако-фарбових матеріалів, затверджена наказом № 24-ОП від 20 грудня 

2019 року;
- директора цеха по виготовленню лаків (плівкоутворювачів), затверджена наказом № 50-ОП від 

26.09.2016 року;
- енергетика, затверджена наказом № 50-ОП від 26 вересня 2016 року.

Наявність служби охоуони пуаиі: Наказом № 47-ОП від 21 вересня 2016 року створена служба 
охорони праці. Керівником служби охорони праці призначений інженер з охорони праці Майоров 
Є.О. (посв. № 334-11-18 від 02.02.2018р.). Наказом № 53-ОП від 30 вересня 2016 року затверджено 
положення про службу та наказом № 52-ОП від 30 вересня 2016 року затверджено положення про 
систему управління охороною праці на підприємстві.

Інфоумаиії про інстткиії: Наказом №14-ОП від 26 вересня 2019 року затверджений та введений в 
дію Перелік інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт, а саме:

- інструкція №1 з надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на 
виробництві;

- інструкція з охорони праці №2 з електробезпеки для робітників і службовців;
- Інструкція з охорони праці №5 під час експлуатації ручної і електричної талі;
- Інструкція з охорони праці №20 під час ручного переміщення вантажів;
- Інструкція з охорони праці №24 для апаратника диспергування пігментів та барвників;
- Інструкція з охорони праці №38 для підсобного робітника;
- інстрзчсція з охорони праці №40 для машиніста компресорних установок;
- інструкція з охорони праці №51 для оператора котельні;
- інструкція з охорони праці №54 при виконанні газонебезпечних робіт;
- Інструкція з охорони праці №56 для працівників, що користуються вантажним ліфтом та 

підйомником шахтним;
- Інструкція з охорони праці №68 під час виконання робіт на висоті;
- Інструкція з охорони праці №73для стропальника.
- інструкція з охорони праці №74 під час роботи в замкнутому просторі.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Наказом № 76-ОП від 27 листопада 2017 року затверджено положення про порядок 

проведення навчання з питань охорони праці працівників ТОВ «Колор С.І.М.». Сформований та 
оприлюднений план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці 
працівників підприємства. Наказом № 10-ОП від 15 лютого 2018 року створено комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці.

Голова комісії -  директор Іващук Зоя Ананівна,
посв. №331-11-18 від 02.02.2018р., видане Рівненським ЕТЦ;

Члени комісії -  заступник директора по виробництву Росіцький Віктор Сергійович, 
посв. №333-11-18 від 02.02.2018р., видане Рівненським ЕТЦ; 

інженер-механік Лавренчук Володимир Валерійович,
посв. №4037-135-19 від 08.11.2019р., видане Рівненським ЕТЦ; 

інженер з охорони праці Майоров Свгеній Олександрович, 
посв. №334-11-18 від 02.02.2018р., видане Рівненським ЕТЦ.

Працівники пройшли відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці. Результати проведення інструктажів з питань охорони праці відображені у відповідних 
журналах, а результати перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства 
оформлюються протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.



Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, а саме: 
костюмами бавовняними, черевиками шкіряними, рукавицями для захисту рук згідно Норм видачі 
спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних актів та 
Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці в ТОВ “Колор С.І.М.” (наказ №35-ОП від 21.02.2020р.).

Експлуатаиійна документаиія: На ТОВ «Колор С.І.М.» є паспорти, інструкції з експлуатації та 
технічна документація на талі та тельфер електричні, ліфт вантажний, реактори, ресивери повітря, 
посудини, ш;о працюють під тиском та котли, що знаходяться на балансі підприємства.

ТОВ «Колор С.І.М.» забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

Івашук З.А.
(ініціали та прізвшце)

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.".

Управління Держ праці у Рівненській області
ЗД РВеГ -ТРО ВА Н О


