
Додаток 8 
(в редакції постанови КМУ 
від 07 лютого 2018 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

_____ Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Клесівський кар ’єр нерудних копалин «Технобуд»
34550, вул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський р-он, Рівненська 

область__________________________________________________________ _______
місцезнаходження,

32404265____________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

_____ Скрипник Олександр Жоржевич______________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника,

_____ (044)391-32-00, 296-78-41-факс, (03657) 5-00-12 -  тел./факс_______________
номер телефону, телефаксу,

_____ office. kiev(a)Jafargeholcim. com__________________________________________
адреса електронної пошти

34550, вул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський р-он, Рівненська 
область__________________________________________________________________

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ«СК «ПЗУ Україна», до 30.09.2018 p., № 347.99412546.0045, 01.10.2017р.

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
аудит - LafargeHolcim, 18-22 вересня 2017 року_______________________________

(дата проведення аудиту)

_______ Я, Скрипник Олександр Жоржевич_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 в колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу та/або машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки

1. У TOB ККНК «Технобуд» вище зазначені роботи проводяться під час 
ремонтних робіт, робіт з обслуговування виробничого обладнання тощо. Даний 
вид робіт проводиться в дробильно-сортувальному цеху, залізничному цеху, 
ремонтно-відновлювальній дільниці, ремонтно-механічній майстерні тощо.

Для безпечного введення робіт в ТОВ ККНК «Технобуд» запроваджені
наступні організаційні та технічні заходи.____________________________________
_____ 2. На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону
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праці» та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, 
створені відповідні служби і призначені посадові особи, які повинні 
забезпечувати вирішення конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони 
праці.

Керівник підприємства Ковальчук О.В. пройшов навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Рівненський 
ЕТЦ», протокол від 30.04.15 № 43), в т.ч. Правил охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом. Правил охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концентратів (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 № 239), Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, Правила безпеки 
систем газопостачання (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.04.2015 № 43-6)

3. Створена і функціонує служба охорони праці. Очолює службу заступник 
директора з ОП Шерстюк А.К., який пройшов навчання та перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 30.04.15 № 43). Робота проводиться згідно «Положення про службу 
охорони праці» та у відповідності з річним та щомісячними планами, які 
затверджується керівником підприємства.

4. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться 
відповідно до нормативних актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на 
підприємстві, а саме:

- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про навчання з питань охорони праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- Положення про нарядну систему;
- Положення про биркову систему організації ремонтних робіт;
- Порядок організації робіт і технічного обслуговування устаткування;
- Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з 

питань охорони праці;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, на які видається наряд-допуск;
- Положення про порядок оформлення і видачі письмового наряду-допуску 

на виконання робіт з підвищеною небезпекою та їх проведення.
Накази про призначення відповідальних осіб:
* №69-ОП від 15.01.2016 «Про організацію робіт з підвищеною

небезпекою»;
*№22-ОП від 02.01.2018 «Про призначення відповідальних осіб за стан 

охорони праці та безпечне виконання робіт в структурних підрозділах»
Посадові особи відповідальні за організацію робіт з підвищеною 

небезпекою, технічний стан, безпечну експлуатацію обладнання:
*залізничний цех -  начальник ЗЦ Грицкевич П.С., механік ЗЦ Мізинець

М.К..
_____ * дробильно-сортувальний цех (ДСЦ) -  начальник ДСЦ Майданюк О .В.,



з
механіки ДСЦ: Макарицький В.У., Абрамчук О.М.;

*ремонтно-механічна майстерня (РММ), ремонтно-відновлювальна 
дільниця (РВД) -  начальник РММ,РВД Яковенко О.В., майстер РММ Мельник 
О.Б.;

Вище зазначені посадові особи пройшли навчання та перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (протокол ПДК ТОВ 
ККНК «Технобуд» від 10.09.2015 №1) та щорічне спеціальне навчання та 
перевірку знань відповідних НПАОП (протокол ПДК ТОВ ККНК «Технобуд» від
23.02.2018 р.№ і).

5. Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві, 
розроблені і переглянуті в установленні терміни, як то вимагає «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвердженні 
наказом по підприємству від 10.10.2016 р. № 212-А.:

- Інструкція з охорони праці № 7 «Під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів»;

- Інструкція з охорони праці № 14 «Під час виконання технологічної 
операції із зачистки та облаштування вагонів перед завантаженням на під’їзних 
коліях»;

- Інструкція з охорони праці № 26 «Для електрогазозварника»;
- Інструкція з охорони праці № 28 «Для слюсаря-ремонтника (слюсар з 

ремонту технологічного обладнання)»;
- Інструкція з охорони праці № 51 «Для бункерувальника»;
- Інструкція з охорони праці № 77 «З безпечного виконання робіт в 

колодязях, траншеях, котлованах, замкнутому просторі».

Інструкції зареєстровані службою охорони праці в журналі реєстрації 
інструкцій з охорони праці та видані керівникам структурних підрозділів з 
реєстрацією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці.

6. На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, 
інструктаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від
03.01.2018 р. № 36-ОП створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці в складі:

Голова комісії: Ковальчук Олександр Володимирович -  виконавчий 
директор. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 30.04.15 № 43). Пройшов навчання виявив потрібні знання «ПОП під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», Правил охорони 
праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 
№ 239) Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, 
Правила безпеки систем газопостачання (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від
27.04.2015 №43-6);

Заступник голови комісії: Поляк Володимир Пилипович -  головний 
інженер. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ»,
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протокол від 28.01.16 № 3). Пройшов навчання виявив потрібні знання «ПОП під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», Правил охорони 
праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 01.02.16 
№ 3-д), Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями (ДП 
«Рівненський ЕТЦ», протокол від 25.01.2016 № 3-б).

Члени комісії:
Шерстюк Андрій Костянтинович -  заступник виконавчого директора з 

питань охорони праці. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський 
ЕТЦ», протокол від 30.04.15 № 43). Пройшов навчання виявив потрібні знання 
«ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 
№ 239) Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, 
Правила безпеки систем газопостачання (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від
27.04.2015 №43-6).

Козоровський Олег Іванович -  заступник виконавчого директора з питань 
виробництва. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 08.10.2015 № 105). Пройшов навчання виявив потрібні знання «ПОП 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концентратів (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від
08.10.2015 № 105-г), Правил з охорони праці під час експлуатації
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під 
час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом (ДП «Рівненський 
ЕТЦ», протокол від 23.12.2016 № 365)

Климець Василь Григорович -  головний механік. Пройшов навчання виявив 
потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 30.04.15 № 43). Пройшов 
навчання виявив потрібні знання «ПОП під час розробки родовищ корисних 
копалин відкритим способом», Правил охорони праці під час дроблення і 
сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів (ДП 
«Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 № 239), Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями, Правила безпеки систем газопостачання 
(ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.04.2015 № 43-6).

Потрубач Віктор Володимирович -  головний енергетик. Пройшов навчання 
виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 30.04.15 № 43). 
Пройшов навчання виявив потрібні знання «ПОП під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом», Правил охорони праці під час дроблення 
і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів 
(ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 № 239), Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями, Правила безпеки систем 
газопостачання (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.04.2015 № 43-6).
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7. До виконання заявлених робіт допущено всього -  ЗО працівників, а саме: 
*бурова дільниця (БД) -  1 працівник
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  1 
*гірничий цех (ГЦ) -  3 працівника
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  З
* дробильно-сортувальний цех (ДСЦ) -1 2  працівників 
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  12
* автотранспортний цех (АТЦ) -  1 працівник
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  1 
*залізничний цех (ЗЦ) -  3 працівника
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  З 
*ремонтно-відновлювальна дільниця (РВД) -  7 працівників 
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  7 
*ремонтно-механічна майстерня (РММ)- 3 працівника 
електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням -  З

8. Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП 
проходили попереднє спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно 
конкретних робіт, які вони виконуватимуть. Є в наявності протоколи комісії з 
перевірки знань.

Працівники мають відповідну кваліфікацію.
Всі робітники проходили вступний інструктаж, який проводив працівник 

служби охорони праці, та первинний інструктаж на робочому місці. Після 
проведення первинного інструктажу і відповідного стажування (дублювання) 
працівник допускається до самостійної роботи.

З працівниками, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз в квартал 
проводиться повторний інструктаж.

Позаплановий інструктаж проводиться з робітниками при перерві в роботі 
більш, як ЗО днів, у разі зміни технологічного процесу тощо.

У разі виконання разових робіт, на які оформляються наряд-допуск, з 
працівниками проводиться цільовий інструктаж.

Відмітки про проведення інструктажів робляться у відповідних журналах.
Всі працівники, зайняті на роботах, зазначених у Переліку робіт з 

підвищеною небезпекою, щорічно проходіть спеціальне навчання та перевірку 
знань відповідних нормативних актів з охорони праці, (протоколи ПДК ТОВ 
ККНК «Технобуд»: ЗЦ -  від 19.02.2018 №5, від 20.02.2018 №6, від 21.02.2018 №7; 
бурова дільниця -  від 06.03.2018 №19, ДСЦ -  від 23.02.2018 №9, РММ (РВД) -  від
28.02.2018 № 13).

9. В 2014 році, згідно договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» 
проведена чергова атестація робочих місць та оформлена відповідна 
документація.

Наказом по підприємству затверджені списки осіб, які підлягають 
періодичному медогляду в терміни, які погоджені з районним лікувально- 
профілактичним закладом.

Працівники, які залучені до виконання заявлених робіт, пройшли 
періодичний медичний огляд. С в наявності заключний акт від 20.07.2017 р.,
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виданий поліклінічним відділенням КЗ «Сарненська центральна районна 
лікарня».

10. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-3.07-09 (Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості) та НПАОП 0.00-3.10-08 (Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничодобувної промисловості).

11. У TOB ККНК «Технобуд» є в наявності побутові приміщення В склад 
побутових приміщень входять гардероби для верхнього одягу, душові для 
чоловіків та жінок, приміщення для сушіння робочого одягу, туалети, пральня, 
майстерня по ремонту одягу, приміщення для особистої гігієни жінок, медпункт. 
На підприємстві є їдальня.

Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на дробарно- 
сортувальному заводі встановлено вентиляційне та аспіраційне устаткування, 
проведено укриття місць виділення пилу. В теплу пору року для зниження 
пилоутворення застосовується штучний водяний туман в дробарно- 
сортувальному та залізничному цехах, кар’єрні автошляхи в суху пору року 
постійно зволожуються водою за допомогою поливомийних автомашин на базі 
автомобілів КрАЗ-255Б та KpA3-66053 .

На підприємстві налагоджено питний режим всі цехи та дільниці 
забезпечені «кулерами» з холодною та гарячою питною водою та одноразовими 
стаканами.

Для запобігання дії на робітників шуму, пилу та вібрації використовуються 
індивідуальні захисні засоби -  віброзахисні рукавиці, протишумові навушники, 
респіратори та інше.

Експлуатаційна документація в наявності.

Матеріаль^^ЙІІі^щїа база-в наявності.
Навчайй^методйчЩзабезпечення в наявності.

О.Ж. Скрипник
(ініціали та прізвищ е)

«_____»___________ 2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в

Управлінні Держпраці у Рівненській області «______»______ 2018 р .
І Управління Держпраці у Рівненській області;

----------------------------------  : ‘ З А Р Е Є С Т Р О В А Н О№


