
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 - ФІРМА “СІМЕНС ГАБРО ”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________________ _________33027, м. Рівне, вул. Орлова, 47______________________________
місцезнаходження,

___________________ код ЄДРПОУ 22554294,_________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_______________________Кравчук Алентин Йосипович - дирвктоу_____;____ _______ '
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

_______________________________  тел. 0362-64-33-4;_____________ ______________
номер телефону,телефаксу,

_______________________________ siemens 2abro(a),ukr.nel._____________________________
адреса електронної пошти;

35001, м. Костопіль , вул. Комунальна , буд. 4
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (засгосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

Оформлення реєстуаиії та страхування не проводилось, договір страхування відсутній_________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
_____________ __________  Добровільний аудит з охорони праці не проводився ______

(дата проведення аудиту)

Я, Кравчук Алентин Йосипович - директор ТзОВ-фірма “Сімена Габро __________
(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 та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;_______________________________ '
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В:____________________________
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом;_____________________________________
4. Газополум ’яні роботи; _____________________________ ___________________________
5. Зварювальні роботи:
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

6. Устатковання напругою понад 1000 В, (електричне устатковання електричних станцій та 
мереж) а саме:
трансформатор ТМ- 400-10/0,4кВ зав. №738853,1970р.в., в-во СРСР; 
високовольтна комірка КСО-360, 1970р.в., виробництво СРСР;
7, Вантажопідіймальні крани та машини, а саме:
кран монтажний стріловий самохідний на гусеничному ходу ДЕК -251 зав. №2110 в/п 24,0 т, 
1979 р.в., виробництво СРСР:
кран мостовий електричний однобалочний підвісний керований з підлоги, зав. № 4411, в/п 5,0 т.



1990 у.в, виуобнттво - СРСР:
кран мостовий електричний однобалочний підвісний керований з підлоги, зав. № 4413, в/п 5,0 т, v 
1990 у.в., виуобнттво - СРСР:
8j_ Технологічні туанспоутні засоби а саме:
автонавантажувач фронтальний Liebherr L 500-776, зав. № VA1Z0776ZZB015007, 2006 у.в. , 
виробництво Німеччина:
9̂  Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, що с 
ємностями для газового моторного палива, а саме:
ресивер повітря SAG Р.В. У=1000л, зав.№ S18881, 1969р.в., виробництво Німеччина: 
балони із стисненим, зрідженим газом — кисень, ЗВГ виробництво - СРСР.
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

кількість робочих місць - 8, в тому числі тих, на якихНа підприємстві ТзОВ-фірма “Сгменс Габро 
існує підвищений ризик виникнення травм - З
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення іравм

будівель і споруд - 2:
- адміністративно-офісне приміщення в м. Рівне, вул. Орлова, буд. 47:
- каменеобробний цех в м. Костопіль, вул. Комунальна, буд. 4
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

Пля виконання зварювальних робіт на підприємстві експлуатується випрямляч зварювальний марки 
ВДУ-506 С серія 02 зав.До932, 2002 р.в., виробництво СРСР.
На постачання балонів з стисненими, зрідженими газами укладено договір від 02.01.2014№57 із 
спеціалізованою організацією ТОВ «Березнетехгаз ЛХЗ».
Технічне обслуговування устатковання напругою понад 1000 В (Трансформатор ТМ- 400-10/0,4кВ зав. 
№738853,1970р.в., в-во СРСР: високовольтна комірка КСО-260, 1970р.в., виробництво СРСР), 
комплекс вимірювальних та випробувальних робіт виконується спеціалізованою організацією ТОВ 
«СКБ ВА-Рівне» згідно договору від 01.07.20р. №1/07-20.

Наказом по підприємству .№15.18 оп від 02.01.2018 р призначені:
Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому по підприємству - директор 
Кравчук Алентин Йосипович:
Відповідальний за функціонування системи управління охороною праці - головний інженер Чевелюк 
Віктор Володимирович:
Відповідальний за безпечні умови праці - начальник виробництва Кравчук Михайло Йосипович.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають_за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки.

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання правових^ 
організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та лікувально- профілактичних 
заходів, що спрямовані на попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у 
процесі трудової діяльності, а також контролю дотримання працівниками вимог законів та інших 
нормативних актів з охорони праці та актів з охорони праці, що діють на підприємстві ТзОВ-фір.иа 
“СіменсГабро” наказомМо 22 від 12.12.2006р., створена служба охорони праці. Виконання функції 
служби охорони праці, наказом ,№1.20 оп від 03.01.2020 р. покладено на головного інженера Чевелюка 
Віктора Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони Праці у ТОВ 
«Оазис Технолоджі». Служба охорони праці підприємства, керуючись Положенням, розробила 
Систему управління охороною праці на підприємстві та здійснює контроль за діяльністю виробничих 
структур, виконанням обов ’язків та дотриманням вимог з охорони праці відповідальними особами 
та працівниками, за створенням безпечних та нешкідливих умов праці працівників на виробництві
наявністю служби охорони праці,



На підприємстві розроблені та введені в дію інстуукиії з охорони прані, що стосуються 
зиконання робіт підвищеної небезпеки, затверджені наказом від №2.20оп від 15.01.2020: 
Інструкціям 72 З охорони пуаиі під час виконання робіт на висоті, в тому числі з риштувань; 
Інструкціям 10 З охорони праиі для електрогазо зварювальника:
Інструкція м 20 З охорони праці при експлуатації балонів :
Інструкція М  27 З охорони праиі під час виконання вогневих робіт:
Інструкція М  63 З охорони праиі для електромонтерів з ремонту та обслуговування 
електроустановок:
Інструкція М  18 З охорони праиі при виконанні навантажувально - розвантажувальних робіт: 
Інструкція М  31 З охорони праці по безпечному веденню робіт для машиністів (кранівників) 
стрілових гусеничних самохідних кранів:
Інструкція М  7 З охорони праиі для персоналу, який користується вантажопідйомною машиною, 
що управляється з підвісного пульта (кран-балки, електричні тельфери): 
наявністю інструкцій з охорони праці,

На підприємстві наявна необхідна експлуатаційна документація — паспорти на обладнання: 
настанови з експлуатації заводів-виробників обладнання: виробничі інструкції для персоналу: 
технологічні карти: транспортно-технологічні схеми: схеми стропування вантажів: схеми 
включення посудин: графіки проведення технічних обслуговувань та ремонтів обладнання: графіки 
технічних оглядів та випробувань обладнання: ведуться відповідні журнали. 
наявністю експлуатаційної документації,

На підприємстві розроблене та введене в дію «Положення про порядок проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праиі», затверджене наказом від 05.02.2007 р. М1/4, встановлює 
порядок навчання, інструктажу і перевірки знань з питань охорони праиі посадових осіб та 
працівників робочих професій на підприємстві в процесі їх трудової діяльності.
Згідно п. 3.10 НПАОП 0.00-4.12-05 в ТзОВ-фірмі “Сіменс Габро ” наказом по підприємству 
М10.20оп від 17.07.2020 р. створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони 
праиі у складі: голови: директор -  Кравчук А. К . члени комісії: гол, інженер-за суміщенням 
інженер з охорони праиі -Чевелюк В.В. Начальник виробництва — Кравчук М.И. Постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праиі організовує навчання та проводить атестацію 
навчених працівників у строки, передбачені планом — графіком та у відповідності до затверджених 
програм теоретичного курсу навчання з охорони праиі для працівників робочих професій з 
урахуванням специфіки виробництва.
Директор -  Кравчук А.И., пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праиі у т. ч.
Закону України «Про охорону праиі», (протокол МЗЗ від 17.07.2020 р., посвідчення М674-32-20) у 
ТОВ «Оазис Енерджі»:
Головний інженер Чевелюк В:.в., пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праиі у 
т.ч. Закону України «Про охорону праиі», законодавства про працю протокол МЗЗ від 17.07.2020 р., 
посвідчення М  688-33-20, ППАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праиі під час робіт з 
інструментом та пристроями», з ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання 
робіт на висоті» ,з ППАОП 45.2- 7.02-12 «ССБП. Охорона праиі і промислова безпека у будівництві. 
ДБПА.3.2-2-2009» (протокол МЗЗ-б від 17.07.2020 р„ посвідчення М688-33-6-20), ПБЕЕС: ПТЕЕС: 
ПУЕ:ПЕЕЗ (протокол від 17.07.2020 р., посвідчення МЗ690-95), у ТОВ «Оазис Технолоджі»: 
Начальник виробництва -  Кравчук М.Й, який пройшов навчання та перевірку знань з питань 
охорони праиі, V  т. ч. Закону України «Про охорону праці», законодавства про працю, (протокол МЗЗ 
від 17.07.2020 р., посвідчення М  675-33-20), з ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час 
виконання робіт на висоті, з ППАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праиі і промислова безпека у 
будівництві. ДБПА.3.2-2-2009 з ППАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праиі під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском» з ППАОП О.ОО-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання» (протокол МЗЗ-б від 17.07.2020 р., посвідчення Мя 675-33-6-20 у ТОВ «Оазис 
Технолоджі».
Механік Кравчук Т.М., який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праиі, V т.ч. 
Закону України «Про охорону праці», законодавства про працю (протокол МЗЗ від 17.07.2020 р., 
посвідчення Мо677-ЗЗ-20), з ППАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на 
висоті» з ППАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праиі і промислова безпека у будівництві. ДБП 
А.3.2-2-2009» з ППАОП 0.00- 1.81-18 «Правила охорони праиі під час експлуатації обладнання, що



пуаиює під тиском» з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правша безпеки систем газопостачання» {протокол  ̂
№33-6 від 17.07.2020 р., посвідчення №667-23-6-20), у ТОВ «Оазис Технолоджі».
Виконавець робіт Кравчук П.А.. який пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, у 
т.ч. Закону України «Про охорону праці», законодавства про працю (протокол №33 від 17.07.2020 
р., посвідчення №2676-33-20), з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті», з НПАОП 45.2-7.02-12 «ССБП. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. ДБН
A. 2.2-2-2009» з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правша охорони праці під час експлуатації обладнання, то 
працює під Списком», з НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» (протокол 
№33-6 від 17.07.2020 р., посвідчення №676-33-6-20) у ТОВ «Оазис Технолоджі».
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про охорону праці» у підприємстві наказом № 22 від 
12.12.2006р., створена служба охорони праці. Виконання функції служби охорони праці, наказом 
,№1.20оп від 03.01.2020 р. покладено на головного інженера — за суміщенням інженера з охорони 
праці Чевелюка В.В. Наказом №1.20е. г. від 19.08.2020 р. призначена відповідальна особа за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства -  головний інженер Чевелюк
B. .В. Vгрупа з електробезпеки до і вище1000В, який пройшов навчання та перевірку знань 
Законодавства України про охорону праці, ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, ПЕРШ, (посвідчення № 
3690-95 від 25.08.11р.: протокол №1 від 13.08.2020р. у ТОВ «Оазис Технолоджі».
Наказом №17.20оп від 17.07.2020р. призначена відповідальна особа за безпечне виконання робіт 
підвищеної небезпеки: -газополум ’яних, газонебезпечних робіт: робіт, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра;- начальник виробництва -  Кравчук М.И., який пройшов навчання та перевірку 
знань із загальних питань охорони праці, з НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском» НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем 
газопостачання», з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол №33-6 від 17.07.2020 р., посвідчення №675-33-6-20) у ТОВ «Оазис Технолоджі».
Наказом №16.20аг від 17.07.2020 р., призначена відповідальна особа за безпечну експлуатацію авто 
навантажувача -механік Кравчук Т.М., який пройшов навчання та перевірку знань «Правш будови і 
безпечної експлуатації навантажувачів» (протокол №33-в від 17.07.2020 р., посвідчення №о677-3З-в- 
20), «Правил охорони праці під час навантажно - розвантаоїсувальних робіт»(протокол (№33-6 від 
17.07.2020 р., посвідчення №677-33-6-20) у ТОВ «Оазис Технолоджі».
Наказом № І6.20оп від 17.07.2020р. призначена особа, яка здійснює нагляд за утргшанням та 
безпечною експлуатацією вантазісопідйомних кранів - головний інженер Чевелюк В..В,, який пройшов 
навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (протокол №33-в від 17.07.2020р., 
посвідчення №688-33-в-20) у ТОВ «Оазис Технолоджі».
Наказом №1б.20оп від 17.07.2020 р., призначена особа відповідальна за справний стан 
вантажопідйомних кранів - механік Кравчук Т.М., який пройшов навчання та перевірку знань 
«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання», (протокол ПеЗЗ-в від 17.07.2020 р., посвідчення (№бб7-33-в-30ї у ТОВ 
«Оазис Технолоджі».
Наказом №16.20оп від 17.07.2020 р., призначена особа відповідальна за безпечне проведення робіт з 
переміщення вантажів кранами -  начальник виробництва Кравчук М.Й., який пройшов навчання та 
перевірку знань «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (протокол №33-в від 17.07.2020 р., посвідчення 
№675-33-в-30), «Правил охорони праиі під час навантажно - розвантажувальних робіт»(протокол 
№33-6 від 17.07.2020 р., посвідчення №675-33-6-20) у ТОВ «Оазис Технолоджі». Наказом (№17.20оп 
від 17.07.2020р. призначена відповідальна особа за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки - 
начальник виробництва Кравчук М.Й.,, який пройшов навчання та перевірку знань з ППАОП 0.00- 
1.71-13 «Правила охорони праиі під час робіт з інструментом та пристроями» », з ППАОП 0.00- 
1.15-07 «Правила охорони праиі під час виконання робіт на висоті, з ППАОП 45.2- 7.02-12 «ССБП. 
Охорона праиі і промислова безпека у будівництві. ДБПА. 3.2-2-2009» (протокол №яЗЗ-б від 
17.07.2020р., посвідчення №675-33-6-30 ) у ТОВ «Оазис Технолоджі».;
Навантажно - розвантажувальні роботи автонавантажувачем, та роботи, що виконуються за 
допомогою тельферів виконує кваліфікований та навчений персонал, а саме Кравчук Т.М., який 
пройшов навчання та перевірку знань «Правил охорони праиі під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», (протокол 
№33-6 від 17.07.2020р.. посвідчення №б77-33-в-20), у ТОВ «Оазис Технолоджі» та посвідчення



пропальника, водія автонавантажувача НКК «Рівнебуд» №682 від 29.072020р.. Роботи в діючих 
глектроустановках виконує кваліфікований та навчений пеусонал, а саме Куавчук А.М., який 
пройшов навчання та перевірку знань вгшог ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ, (посвідченням 771-38-а- 
20 від 13.08.20р.; протокол №38а від 13.08.2020р. у ТОВ «Оазис Технолоджі» посвідчення 
електромонтера Костопільського FEM Міненерго України №49 від 15.01.1978р.

Записи про проведення інструктажів виконуються в журналі реєстрації вступного інструктажу з 
питань охорони праці та в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праиі на робочому 
місті. Щорічно працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять перевірку знань 
з питань охорони праиі. Роботи на висоті та роботи електроустановках проводяться по наряду- 
допуску, у якому передбачені організаційні та технічні заходи по підготовки та безпечному 
виконанню цих робіт. Робітники забезпечуються технічно справним обладнанням, інструментом, 
спеиодягом. спеивзуттям, засобами індивідуального захисту 
про проведення навчання з питань охорони праці, інструктажу,

Забезпечення працівників спеиодягом. спеивзуттям та 313, порядок їх утримання здійснюється з 
обов'язковим врахуванням:
- “Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеиіальнгш взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту” (затверджене наказом Держгірпромнагляду 24.03.2008 
року за № 52, зареєстрованим в Мінюсті України 21.05.2008 року за № 446/15137):
- “Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості ” (затверджені наказом 
Держгірпромнагляду за№  62 від 16.04.2009 року, зареєстрованим в Мінюсті України 12.05.2009 
року за № 424/16440, НПАОП 0.00-3.07- 09) і т.д.
Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечуються спеиодягом. спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту, захисними та запобіоісними засобами, відповідно до 
вимог статті 8 Закону України «Про охорону праиі». Перевіряється на відповідність стандартам 
(ДСТУ) якість спеиодягу, спецвзуття та 313, що закуповується та поступає до складу. Регулярно 
ведеться оперативний контроль за якістю спеиодягу, спеивзуття та 313 що використовується 
працівниками, стан та ступінь їх забезпеченості. Облік спеиодягу, спецвзуття та 313, їх видачі та 
повернення відбувається за встановленими наказом “Про затвердження типових форм первинних 
облікових документів з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів” від 22.05.1996 року за 
№145 Мінстату України. Основним запобіжним засобом від падіння з висоти працівників 
підприємства є запобіжні пояси. ЗапобЬюні пояси перед вводом в експлуатацію та в процесі 
експлуатації (1 раз у б місяців) піддаються випробуванням на механічну міцність статичним 
навантаженням 400 кгс.. Результати випробувань оформлені протоколами механічних випробувань. 
Результати випробувань заносяться в «Журнал обліку, видачі та зберігання засобів захисту, 
забезпечення засобами індивідуального захисту,
Усі працівники, згідно Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, 
затвердзісеного Наказом МОЗ від 21.05.2007 року№ 246, під час прийняття на роботу і періодично 
проходять медичні огляди, мають відповідну кваліфікацію та пройшли психофізіологічну 
експертизу.

Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють на підприємства (затверджені наказами 
директора), а сам'&:
- «Положення про систему управління охороною праиі»f №922 від 12.12.2006р.):
- «Положення про слурюбу охорони праиі підприємства»(№22 від 14.12.2006р.):
- «Полооюення про порядок проведення навчання з питань охорони праиі»f  №я1/4 від 05.22.2007р.):
- «Пололсення про розробку інструкцій з охорони праиі»(№12 від 15.03.2008р.):
- «Полорісення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеиіальнгш взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту»(№1/5 від 05.02.2007р.):
- «Полорісення про організацію попереднього та періодичних медичних оглядів»^ 1№11 від 
05.02.2007р.):
- «Тематичний план і програма навчання з питань охорони праиі посадових осіб»:
- «Програми попереднього спеціального навчання робітників основних професій»(№2.20ег від 
02.01.2020р.):
- «Програма вступного інструктажу»0№1/5від 05.22.2007р.):



- «Пеуелік інструкиій з безпечного ведення уобіт»{№2.20оп від 21.01.2020р.);
- «Журнали нагляду за технічним станом обладнання, ремонтні журнали, обліку видачі ключ-мати, 
вахтові журнали машиніста куана, обліку та видачі наряд-допусків»:
- «Журнали реєсттиії інстткиій: таці, обліку видачі інструкиій з охорони праці на підприємстві 
інстууктажів з питань охорони, уеєстраиії інструктажів з питань пооісежної безпеки»: 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

. ч

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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ М 48 від 07.02.2018}


