
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,

«Клесіеський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» Іспаська філія
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)lafargeholcim. com_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

адреса електронної пошти

Кощіївська філія Товариства з обмеженою відповідальністю «Клесіеський 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 2017року_____________________________________________________________________________________________________________

(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 (застосуван
ня) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра_____________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу та/або машин, механіз

мів, устатковання підвищеної небезпеки

1. У Кощіївській філії TOB ККНК «Технобуд» де які ремонтні, монтажні та
будівельні роботи виконуються на висоті понад 1,3 метра. Для безпечного вве
дення робіт що виконуються на висоті в ТОВ ККНК «Технобуд» запроваджені 
наступні організаційні та технічні заходи.___________________________________

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.

Головний інженер Кощіївської філії ТОВ ККНК «Технобуд» Надточій М.І. 
пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП до нього (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення
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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,______________________________________________________

3. Створена і функціонує служба охорони праці. Інженер з охорони праці
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 охорони 
праці» та у відповідності з річним та щомісячними планами, які затверджується 
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;
- 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:
* №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.
Вище зазначені посадові особи пройшли навчання та перевірку знань Зако

ну України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (НКК Професіонал-Фаст 
протокол № 35-17 від 11.12.15р) (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інсти- 
тут підвищення кваліфікації» № 27 від 21.02.2017).___________________________
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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 26.05.2017р. № 2/05-ОП:

- Інструкція з охорони праці «Під час виконання робіт на висоті з викорис
танням спеціальних страхувальних засобів»;

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.

На підприємстві затверджено перелік робіт іцо виконуються на висоті, а та- 
кож відповідальних керівників та виконавців робіт.___________________________

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 (протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підви
щення 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., №20-18 від 23.05.18р, протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий ін
ститут підвищення кваліфікації» № 140 від 23.12.2015, № 27 від 21.02.17р., ).

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., №20-18 від 23.05.18р, протокол ВНЗ «Київський 
міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» № 140 від 23.12.2015р).

Олішанський Олег Леонідович -  начальник зміни ( протокол НКК «Профе
сіонал Фаст» № 100-17 від 15.12.2015р., протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий 
інститут підвищення кваліфікації» № 8-18 від 26.01.2018р).

Яковенко Віталій Вікторович -  механік (протокол НКК «Професіонал Фаст» 
№20-18 від 23.05.18р, протокол ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підви- 
щення кваліфікації» № 27 від 21.02.2017, №105 від 25.10.16р)._________________

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 всту
пний інструктаж, який проводив працівник служби охорони праці, та первинний 
інструктаж на робочому місці. Після проведення первинного інструктажу і відпо
відного стажування (дублювання) працівник допускається до самостійної роботи.

З працівниками, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз в квартал 
проводиться повторний інструктаж.________________________________________
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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 проходять 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. Під час виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, в залежності від хара
ктеру робіт, умов, вимог НПАОП тощо, використовуються наступні засоби захис
ту і такелажні засоби механізації та пристрої: драбини, лази (кігті) монтерські, 
стропи, пояса запобіжні.

Випробувальним центром ДП «Рівненський ЕТЦ» у 2018 році проведені 
огляд і випробування вище зазначених засобів: протокол № 484 від 16.03.2018р.; 
протокол № 485 від 16.03.2018 р.; протокол № 522 від 24.05,2018р.._____________

9. Наказом по підприємству затверджені списки осіб, які підлягають періо
дичному 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.________________________________________________________ __

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.________________________________

Експлуатаційна документація в наявності. 
Матеріально-технічна база в наявності. 
Навчально-методичне забезпечення в наявності.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 

Управлінні Держпраці у Рівненській області «______»______________2018 р.

№

- г  f ö

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За 20

(посад», підпис)


