
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; Товариство з обмеженою відповідальністю "САМГАЗ", 
33016, м. Рівне, вул. Будівельників, 6А, код згідно з ЄДРПОУ: 31299504.
Директор- Корольков Михайло Іванович, телефон: 0362-62-25-43, e-mail: office@samgas.com.ua; 
місце виконання робіт - Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Будівельників, 6А.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний аудит з 
охорони праці на підприємстві не проводився.

Я, Корольков Михайло Іванович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодаветва з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
1. Вантажопідіймальні крани та машини:

Тельфер електричний Т 10332, заводський номер №8639000, вантажопідйомністю 1 т, 
виготовленого в 2000 р., країна виробник-Болгарія;

Кран підвісний електричний однобалковий вантажопідйомністю 2 т, заводський № 689, 
виготовлений в 1986 р., країна виробник -  СРСР.

2. Ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів підвищеної небезпеки: 
вантажопідіймальних кранів і машин:

Тельфер електричний Т 10332, заводський номер №8639000, вантажопідйомністю 1 т, 
виготовленого в 2000 р., країна виробник-Болгарія;

Кран підвісний електричний однобалковий вантажопідйомністю 2 т, заводський № 689, 
виготовлений в 1986 р., країна виробник -  СРСР.

Загальна кількість робочих місць-50, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  10.

Кількість будівель і споруд ('приміщеньї: Адміністративно-технічний корпус
розташований в одній будівлі із штампувальною дільницею та виробничий корпус в якому 
знаходиться складальна дільниця, склад, лабораторія, фарбувальна дільниця та побутові 
приміщення загальною площею 3000 м.кв., розташований за адресою: м. * Рівне,
вул. Будівельників, 6А.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці та призначено інженером з охорони 

праці — Галицького Ігоря Францовича, який пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
“Рівненський експертно-технічний центр Держпраці” законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол № 18 від
22.02.2019 року, посвідчення № 562-18-19), Правил ОП під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Мінімальні
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вимоги з ОП на тимчасових або будівельних майданчиках (протокол № 133, від 19.09.2018 року, 
посвідчення №4393-133-18), Правил ОП під час роботи з інструментами та пристроями, .Правил 
ОП під час виконання робіт на висоті. Правила ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт. 
Правила ОП на автотранспорті. Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів ( протокол № 
18/6 ВІДІ8.02.2019 року, посвідчення № 562-18/6-19), «Правил ОП під час вик ковальсько- 
пресових робіт. Загальні вимоги ТБ та виробничої санітарії для підприємств машинобудування. 
Правил ОП під час холодного оброблення металів. Правил ОП під час фарбувальних робіт», 
(протокол № 145 від 27.05.2019 року, посвідчення № 2201-145-19), Правил безпеки систем 
газопостачання. Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском. Правил ОП 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання. Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових або будівельних майданчиках ( протокол № 
18/в від 22.02.2019 року, посвідчення № 562-18/в-19).

Відповідальними за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки являються:

Корольков Михайло Іванович, директор, голова постійно-діючої комісії з перевірки знань 
з питань охорони праці, який пройшов навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський 
експертно-технічний центр Держпраці” законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол № 163 від 09.11.2018 року, 
посвідчення № 5585-163-18), „Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті”, 
“Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”. Правила ОП під час 
вантажо-розвантажувальних робіт. Правила ОП на автотранспорті (протокол № 163-6 від
05.11.2018 року, посвідчення № 5585-163/6-18 ), «Правил ОП під час вик ковальсько-пресових 
робіт. Загальні вимоги ТБ та вироби санітарії для підприємств машинобудування. Правил ОП під 
час холодного оброблення металів. Правил ОП під час фарбувальних робіт», (протокол № 360 від
17.12.2018 року, посвідчення № 6492-360-18), Правил ОП під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання. Мінімальні 
вимоги з ОП на тимчасових або будівельних майданчиках (протокол № 86 від 04.07.2018 року, 
посвідчення № 2835-86-18), Правил безпеки систем газопостачання. Правил ОП під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском (протокол № 101 від 27.07.18 року, № 3301-101- 
18), Правил ОП під час експлуатації навантажувачів. Правил ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт (протокол № 11 від 08.02.2019 року, посвідчення № 438-11-19).

Ткачук Ігор Євгенович, директор з виробництва, який пройшов навчання та перевірку 
знань в ДП “Рівненський екпертно-технічний центр Держпраці”, законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (протокол № 
168 від 16.11.2018 року, посвідчення № 5825-168-18), “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями” (протокол № 147 від 09.11.2017 року, посвідчення № 4553-147-17), 
Правил безпеки систем газопостачання. Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском, ( протокол № 101 від 27.07.18 року, №3301-101-18), Правил ОП під час експлуатації 
навантажувачів. Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт (протокол № 11 від
08.02.2019 року, посвідчення № 438-11-19), «Правил ОП під час вик ковальсько-пресових робіт. 
Загальні вимоги ТБ та вироби санітарії для підприємств машинобудування. Правил ОП під час 
холодного оброблення металів. Правил ОП під час фарбувальних робіт», (протокол № 360 від
17.12.2018 року, посвідчення № 6492-360-18), Правил охорони праці під час ковальсько-пресових 
робіт (протокол № 306 від 06.11.2017 року, посвідчення № 4465-306-17), Правил ОП під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладцання. 
Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт. Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових 
або будівельних майданчиках (протокол № 86 від 04.07.2018 року, посвідчення № 2835-86-18).

Богатир Вадим Петрович, відповідальний працівник, який здійснює відомчий нагляд за 
утриманням та безпечною екеплуатацією вантажопідіймальних кранів, наказ № 23-ОП від
10.07.2020 р., який пройшов навчання та перевірку знань в ТзОВ «Оазис Технолоджі» 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки (протокол № 27 від 25.06.2020 року, посвідчення № 522-27-20), Правил ОП під 
час експлуатації навантажувачів. Правил ОП під час експлуатації вантажопідіймальних кранів.



підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, Правил ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт, Мінімальні вимоги з ОП на тимчасових або будівельних майданчиках 
(протокол № 27-в, від 25.06.2020 року, посвідчення № 522-27-В-20), Правил безпеки систем 
газопостачання. Правил ОП під час експлуатації обладнання, іцо працює під тиском, ДБНА 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві ,Правила 
ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт. Правила ОП на автотранспорті. Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями. Правил з охорони праці під час виконання 
робіт на висоті (протокол № 27-6 від 25.06.2020 року, посвідчення № 522-27-6-20), Правил ОП 
під час вик ковальсько-пресових робіт. Правил ОП під час холодного оброблення металів. Правил 
ОП під час фарбувальних робіт (протокол № 27-г від 25.06.2020 року, посвідчення № 522-27-г- 
20)

Відповідальним за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів, машин, 
мобільних підйомників, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, кранових колій, тари, 
призначений директор з виробництва Ткачук Ігор Євгенійович, (наказ № 23-ОП від 10.07.2020 р.)

Відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами, 
машинами, мобільними підйомниками (працівником, відповідальним за безпечне проведення 
робіт), призначено директора з виробництва Ткачука І.Є. (наказ № 23-ОП від 10.07.2020 р.).

В Товаристві з обмеженою відповідальністю “Самгаз” створено комісію по навчанню та 
перевірці знань з питань охорони праці, наказ № 20-ОП від 09.06.2020 р., у складі: голова комісії 
-  директор Корольков М.І., члени комісії: інженер з охорони праці Галицький І.Ф., директор з 
виробництва Ткачук І.Є.

Розроблена та затверджена наказом інструкція з охорони праці для машиніста 
вантажопідіймальних машин керуванням з підлоги, наказ № 250-ОП від 03.12.2018 року. 
Повторний інструктаж з охорони праці на робочому місці проводиться раз на три місяці 
директором з виробництва Ткачуком І.Є, щорічно проводиться навчання з питань охорони праці 
слюсарів-інструментальників, машиніста, що керує вантажопідіймальними машинами з підлоги, 
стропальників (останній протокол №05 від 19.02.2020 р., №08 від 25.03.2020 р., допускається до 
робіт підвищеної небезпеки-2 особи).

Працівники проходять періодичні медичні огляди за рахунок підприємства у відділенні 
профоглядів Поліклініки №2 м. Рівного.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 250-ОП від 03.12.2018 року, 
інструкції з охорони праці.

Наказами №№ 186-ОП-189-ОП, від 20.06.2018 року та № 255-ОП від 05.12.2018 року 
затверджені "Положення про систему управління охороною праці", "Положення про службу 
охорони праці", "Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці з додатками", "Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту".

Є в наявності та ведуться:
Журнал реєстрації вступного інструктажу;
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
Вахтовий журнал машиніста вантажопідіймального крана, машини, підйомника;
Журнал видачі наряд-допусків;
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Робітники належним чином оформлені на роботу, забезпечені спецодягом: костюмами 
робочими, черевиками робочими з металічними вставками (носками), рукавицями, касками 
захисними, жилетами та іншими засобами індивідуального захисту, пройшли періодичні медичні 
огляда та визнані придатними до виконання робіт за професіями.



в  Товаристві з обмеженою відповідальністю "Самгаз” є паспорта на усе обладнання та 
схема розміщення по виробничим дільницям, обладнання знаходиться в справному стані, 
підприємство заб езп еч ^ ^ ^ і^ ^р^ними планами, посібниками та наочними матеріалами.

М.І. Корольков

"16" липня 202'

І Управління 'Держпраці у Рівненській області
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

\ За №  БІД«

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єїсЗШ і^сп ^ ^ю вж н я  у території 
органі Держпраці_________________ 20__р. № ______ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з ме
тою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небе
зпеки 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 від
повідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".


