
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

32404265
місцезнаходження,

код згідно з ЄДРПОУ,

Скрипник Олександр Жоржевич
прізвище, ім’я по батькові керівника,

номер телефону, телефаксу,

office. kiev@lafargeholcim. com
адреса електронної пошти

Кощіївська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Клесівський кар'єр 
нерудних копалин «Технобуд», вул. Центральна, 6, с. Дорогинка, Фастівський ра
йон, Київська 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 30.09.2018р., № 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, 12-13 грудня 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 (застосу
вання) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки -  техноло
гічних транспортних засобів :

- гідравлічний буровий верстат ROC L-6H, ідентифікаційний № 01469, 
двигун № 1112, 2006 року випуску, завод-виготовлювач - Atlas, Швеція, держав- 
ний номерний знак Т1227РВ;______________________________________________

(найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

буровий верстат ROC F-7-11, ідентифікаційний № 
AVO00A692/8992001464, двигун № 441.901-405-980832, 2000 року випуску, за-



вод-виготовлювач - Atlas, Швеція, державний номерний знак Т00896ВК;_______
дата виготовлення, країна походження, які експлуатуються без отримання відповідного дозволу

- гусеничний екскаватор Volvo EC460BLC, ідентифікаційний № Д- 
12Д581179А, двигун № 80293, 2006 року випуску, завод-виготовлювач - Volvo, 
Швеція, державний номерний знак ТІ2401 PB;

гусеничний екскаватор Volvo EC480DL, ідентифікаційний № 
VCE480DE00272528, двигун № D13F*414224*A, 2014 року випуску, завод- 
виготовлювач - Volvo Group Korea, державний номерний знак TOI050ВК;

- гусеничний екскаватор СЛТ-345С, ідентифікаційний № 00440, двигун № 
05724, 2008 року випуску, завод-виготовлювач - Caterpillar,Японія державний 
номерний знак Т00238ВК;

-екскаватор ЖЕ-5А, ідентифікаційний JNE 1630, двигун № б/н, 1989 року 
випуску, завод-виготовлювач - «Уралмаш», СРСР, державний номерний знак 
Т00675ВК;

- бульдозер Б10М-011-1Е, ідентифікаційний № 2004121, двигун № 19997, 
2005 року випуску, завод-виготовлювач - Челябінський тракторний завод «Урал- 
трак», державний номерний знак Т1252РВ;

колісний навантажувач Volvo L180F, ідентифікаційний № 
VCEL180FT00012130, двигун № 643723, 2008 року випуску, завод-виготовлювач 
-  Volvo, Швеція , державний номерний знак Т0362РВ;

- гідравлічний навантажувач Volvo L180E, ідентифікаційний № L- 
180EU8388, двигун № 591357, 2006 року випуску, завод-виготовлювач -  Volvo, 
Швеція , державний номерний знак Т1226РВ;

-навантажувач Volvo L180F, ідентифікаційний № L180FU11344, двигун 
№ 630792, 2007 року випуску, завод-виготовлювач -  Volvo, Швеція , державний 
номерний знак Т1440РВ;

- навантажувач Volvo L150F, ідентифікаційний № 14046, двигун № 
639275, 2008 року випуску, завод-виготовлювач -  Volvo, Швеція , державний 
номерний знак Т00130ВК;

- одноковшовий фронтальний навантажувач WHEEL LOADER L180G,
ідентифікаційний № VCEL180GC00019120, двигун № Б/Н, 2011 року випуску, 
завод-виготовлювач -  Volvo, Швеція , державний номерний знак ТО 1051ВК;

- одноковшевий фронтальний навантажувач WHEEL LOADER L180G,
ідентифікаційний № VCEL180GA00019502, двигун № Б/Н, 2012 року випуску, 
завод-виготовлювач -  Volvo, Швеція , державний номерний знак Т01050ВК;_____

1. В процесі експлуатації вище зазначених ТТЗ залучено 37 працівників:
* машиністи бурового верстата: всього -  3.
машиніст екскаватора 4р- 4;
машиніст екскаватора 5р- 5;
машиніст навантажувальної машини -  11 ;
машиніст бульдозера -  1 ;
водій автотранспортних засобів (БелАЗ) -  12 

_____водій вантажного автомобіля -  4._____________________________________
2. На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону

праці» та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, ство
рені відповідні служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати ви- 
рішення конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони праці._________
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з
Головний інженер Надточій М.І. пройшов навчання і перевірку знань За

кону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (протокол ВНЗ «Київсь
кий міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» № 43-17 від 05.07.2017, №42 
від 20.04.16, № 27 від 21.02.17р. ), в т.ч. Правил охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом, Правил охорони праці під час 
дроблення сортування і огрудкування руд і концентратів, Правила безпеки під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних 
засобів під час розробки рудних і нерудних корисних копалин відкритим спосо- 
бом.___________________________________________________________________

3. Створена і функціонує служба охорони праці. Очолює службу інженер з
ОП Моісеєнко І.С., який пройшов навчання та перевірку знань Закону України 
«Про охорону праці» та НПАОП до нього (НКК «Профестіонал-Фаст», протокол 
від 11.12.15 № 37-15). Робота проводиться згідно «Положення про службу охоро
ни праці» та у відповідності з річним та щомісячними планами, які затверджуєть- 
ся керівником підприємства.______________________________________________

4. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться від
повідно до нормативних актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на пі
дприємстві, 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;
- 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:
* №152.2 від 02.11.2016 «Про організацію робіт з підвищеною небезпекою»;
*№305 від 27.11.2012 «Про призначення відповідальних осіб за стан охоро

ни праці»
* №75 від 13.04.2018 «Про призначення відповідальних осіб за технічний 

стан, експлуатацію, зберігання та видачу балонів зі стиснутими та зрідженими га
зами»

* №35 від 01.04.2016 «Про призначеннявідповідального за електрогоспо
дарство»

Посадові особи відповідальні за технічний стан та безпечну експлуатацію 
обладнання:

*обладнання для видобутку та транспортування -  механік Яковенко В.В.
* дроблення та сортування корисних копалин та конвеєрних систем -  майс

тер з ремонту та експлуатації Орещенко С.А.
* електричного устаткування електричних станцій та мереж, технологічне

електрообладнання напругою понад 1000В -  енергетик Загайнов О.Ю.__________
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Вище зазначені посадові особи пройшли навчання та перевірку знань Зако

ну України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (НКК Професіонал-Фаст 
протокол № 17-18 від 19.04.18) (НКК Професіонал-Фаст протокол № 42-17е від 
05.07.2017)._____________________________________________________________

5. Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві, розро
блені і переглянуті в установленні терміни, як то вимагає «Положення про розро
бку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвердженні наказом по 
підприємству від 21.11.2016 р. № 160/2.:

- Інструкція з охорони праці №2 «Машиніст екскаватора»;
- Інструкція з охорони праці № 4 «Машиніст бульдозера»;
- Інструкція з охорони праці № 5 «Машиніст навантажувача»;
- Інструкція з охорони праці № 6 «Машиніст бурової установки»;
- Інструкція з охорони праці № 7 «Водій вантажного автомобіля»;
- Інструкція з охорони праці № 12 «Для водіїв автосамоскидів Белаз»;
- Інструкція з охорони праці №43 Для машиністів та помічників машиністів 

електрифікованих екскаваторів»;
Інструкції зареєстровані службою охорони праці в журналі реєстрації ін

струкцій з охорони праці та видані керівникам структурних підрозділів з реєстра- 
цією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці.______________________

6. На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, ін
структаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від 
25.05.2018 р. № 102 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці в складі:

Голова комісії:
Надточій Микола Іванович -  головний інженер. Пройшов навчання та ви

явив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього («Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом» Правила безпеки під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під 
час розробки рудних і нерудних корисних копалин відкритим способом, прото
кол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» № 43-17 від 
05.07.2017, №42 від 20.04.16, № 27 від 21.02.17р.;

Члени комісії:
Моісеєнко Ігор Сергійович. - інженер з охорони праці. Пройшов навчання 

виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (протокол НКК «Професіонал Фаст» № 37-15 від 
11.12.2015р., Правила безпеки під час експлуатації великовантажних автомобілів 
та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
корисних копалин відкритим способом протокол №20-18 від 23.05.18р, протокол 
ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» «Правил 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» 
(протокол № 140 від 23.12.2015, № 27 від 21.02.17р.,). Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском»

Олішанський Олег Леонідович -  начальник зміни ( протокол НКК «Профе
сіонал Фаст» № 100-17 від 15.12.2015р., («Правил охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом» протокол ВНЗ «Київський між
галузевий інститут підвищення кваліфікації» № 8-18 від 26.01.2018р).___________
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Орещенко Сергій Анатолійович - майстер з ремонту та обслуговування об

ладнання. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охо
рону праці» та нормативно-правових актів до нього (протокол НКК «Професіонал 
Фаст» № 37-15 від 11.12.2015р., «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правила безпеки систем газопостачання» прото
кол №20-18 від 23.05.18р, протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут під
вищення кваліфікації» № 140 від 23.12.2015p).

Яковенко Віталій Вікторович -  механік («Правила охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «Правила безпеки систем газопостачан
ня» протокол №20-18 від 23.05.18р, протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий ін- 
ститут підвищення кваліфікації» № 27 від 21.02.2017, №105 від 25.10.16p)._______

7. Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП проходи
ли 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 прове
дення 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 30 днів, у разі зміни технологічного процесу тощо.

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

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

ною небезпекою, щорічно проходіть спеціальне навчання та перевірку знань від
повідних нормативних актів з охорони праці, (протоколи ПДК КФ TOB ККНК 
«Технобуд»: від 09.01.2018 №1-4, від 10.01.2018 №5; від 11.01.2018 №6, від 
12.01.2018 №9,10,14; від 16.01.2018 №8,12.__________________________________

8. В 2017 році, згідно договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» проведе
на чергова атестація робочих місць та оформлена відповідна документація.

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

Працівники, які залучені до виконання заявлених робіт, пройшли періодич
ний медичний огляд. Є в наявності заключний акт від 18.12.2017 р., виданий Фас
тівською ЦРЛ.

9. 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
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працівникам гірничодобувної промисловості)._______________________________

10. У ТОВ ККНК «Технобуд» є в наявності побутові приміщення
Для забезпечення санітарно-гігієнічних умов праці на дробарно- 

сортувальному заводі встановлено устаткування для зрошення продукції, прове
дено укриття місць виділення пилу. В теплу пору року для зниження пилоутво
рення застосовується штучний водяний туман в дробарно-сортувальному, 
кар’єрні автошляхи в суху пору року постійно зволожуються водою за допомогою 
поливомийної автомашини на базі автомобіля КрАЗ-66055.

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

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

11. Технологічним транспортним засобам перед державною реєстрацією та 
щорічно в процесі експлуатації проводиться технічний огляд (ДП «Рівненський 
ЕТЦ», акт державного технічного огляду технологічного транспортного засобу 
від 12.09.2017 №17).

12. З метою безпечної експлуатації ТТЗ на підприємстві впроваджена 
система планово-попереджувальних ремонтів /ППР/, яка складається з 
планування, підготовки і організації деяких видів технічного обслуговування і 
ремонта з заданою послідовностю і періодичністю.

При підготовці ремонтів складаються річний і місячні графіки ППР 
гірничо-транспортного і дробарно-сортувального обладнання.

Основою для складання річного графіка ППР є дані про технічний стан 
обладнання, накоплені в процесі його експлуатації і технічних обслуговувань, 
нормативи періодичності і часу находження обладнання в ремонті, перспективний 
графік капітальних ремонтів.

Річний графік ППР ув’язується з планами ведення гірничих робіт і 
модернизацією обладнання і затверджується керівництвом підприємства.

Місячні графіки ППР складаються на основі річного графіка з уточненням 
дати ремонтів і їх періодичності.

Частина ремонтних (відновлювальних) робіт проводяться за договорами- 
підряду.

Для механізації ремонтних робіт застосовують різні типи механізмів 
(пневмотичний і електрифікований інструмент, підйомники і домкрати, дизель- 
електрична миюча машина, вантажопідіймальні і транспортні пристрої) які 
характеризуються універсальністю застосування для різних типів машин: 
транспортабельністю, невеликими габаритами і вагою, простота підключення до 
джерела енергії, висока продуктивність і простота в керуванні, безпечність в 
використанні.

Для ремонтів технологічного устаткування, розроблено інструкцію з 
охорони праці щодо безпечного виконання робіт, якими встановлюється порядок і 
послідовність виконання робіт, необхідні пристрої та інструменти, що 
забезпечують їх безпеку. За веденням ремонтних робіт в виробничих підрозділах 
призначені відповідальні особи (механіки, майстри), а робітники, які зайняті на 
ремонті, ознайомлені з вказаними інструкціями і технологічними картами.



Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 

Управлінні Держпраці у Рівненській області « »______________2018 р.


