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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
«Західна Каолінова Компанія»

34600, вул. Зірненська, 20, м. Березне. Березнівський район. Рівненська область
місцезнаходження,

31108661_____________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Кузьменко Андрій Володимирович________________
прізвище, ім’я по батькові керівника,

10432) 55-49-71, (03653) 5-69-17-тел./факс_______________________________
номер телефону, телефаксу,

zkJc@plasmatec.com.ua
адреса електронної пошти

34600, вул. Зірненська, 20, м. Березне, Березнівський район. 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:

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

аудит не проводився___________________________________________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Кузьменко Андрій Володимирович__________________________________________
(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. Зберігання балонів із стисненим та зрідженими газами________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу та/або машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки)

1. У ТОВ «Західна Каолінова Компанія» під час виконання газополум’яних робіт 
використовуються зріджений вуглеводний газ (ЗВГ) та стиснений газ-кисень. Для 
безпечного введення робіт щодо зберігання, експлуатації балонів із зрідженими і 
стисненими газами та їх спорожнення в ТОВ «Західна Каолінова Компанія» 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, створені відповідні

mailto:zkJc@plasmatec.com.ua


служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати вирішення конкретних 
питань безпечного ведення робіт та охорони праці.

Керівник підприємства Кузьменко А.В. пройшов навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (Обласне комунальне підприємство 
«Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» 
Житомирської обласної ради, протокол від 15.06.18 № 82495).

Виконавчий директор Швистов А.Р. пройшов навчання і перевірку знань Закону 
України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення 
№6238-185-18, протокол від 07.12.18 № 185).

3. Створена і функціонує служба охорони праці. Інженер з охорони праці Жабчик 
В.І., пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №4581-150-17, протокол від 
17.11.17 № 150). 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 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:

- №0417-01 від 17.04.2018 «Про організацію робіт з підвищеною небезпекою»;
- №0418-01 від 18.04.2018 «Про призначення відповідальних осіб за стан охорони праці, 

техніку безпеки і пожежну безпеку»;
- №1128-01 від 28.11.2018 року «Про балони із стисненими і зрідженими газами» 
(Призначена відповідальна особа за безпечну експлуатацію і справний стан балонів з ЗВЕ 
та киснем, за видачу, облік та реєстрацію балонів з ЗВЕ та киснем, створена комісія по 
перевірці знань у працівників).

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 
10.04.2018р. №0410-01:
- Інструкція з охорони праці №18 “Для електрогазозварювальника”;
- Інструкція з охорони праці № 19 “Під час поводження з балонами зі стиснутими і 
зрідженими газами”;
- Інструкція з охорони праці № 28 «Під час перевезення, приймання, зберігання, видачі 
балонів зі стиснутими і зрідженими газами”;
- Інструкція з охорони праці № 39 «Під час експлуатації балонів»;
- Інструкція з охорони праці № 41 для особи відповідальної за справний технічний стан та 
безпечне зберігання і експлуатація балонів зі стиснутими і зрідженими газами.



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. Голова комісії: Швистов Андрій Ремович - виконавчий директор. Пройшов 
навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №6238-185-18, протокол 
від 07.12.18 № 185), в т.ч. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском; Вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті; Правил охорони праці під час дроблення і сортування і огрудкування руд та 
концентратів; Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями..

Члени комісії: Жабчик Василь Іванович - інженер з охорони праці. Пройшов 
навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №4581-150-17, протокол 
від 17.11.17 № 150). в т.ч. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють 
під тиском; Вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо безпечної 
експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті; Правил охорони праці під час дроблення і сортування і огрудкування руд та 
концентратів; Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями

Ярмольчук Василь Юхимович - енергетик. Пройшов навчання виявив потрібні 
знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП 
«Рівненський ЕТЦ», посвідчення №4596-1.50-17, протокол від 17.11.17 № 150). Пройшов 
навчання виявив потрібні знання в т.ч. Правил будови і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском; Вимог нормативно-правових актів з охорони праці щодо 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів; Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; Правил охорони праці під час дроблення і сортування і 
огрудкування руд та концентратів; Правила безпечної роботи з інструментами та 
пристроями

7. До виконання газополум’яних робіт допущено всього - 1 працівник, а саме: 
ремонтна служба - 1 працівник

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.

4. 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, (протокол ПДК ТОВ «Західна Каолінова Компанія»: - 
від 16.02.2018 №85).

9. В 2017 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 лікувальнопрофілактичним закладом. Працівники, які залучені до виконання 
заявлених робіт, пройшли періодичний медичний огляд. Є в наявності заключний акт, 
виданий КЗ «Березнівська 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 ТОВ «Західна Каолінова Компанія» є в наявності побутові приміщення. 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._

12. Для зберігання балонів на території підприємства обладнані спеціальні металеві 
клітки, які замикаються, мають вентиляцію і попереджувальні написи. Балони захищені 
від дії прямих сонячних променів. Забезпечене роздільне зберігання наповнених та пустих 
балонів.

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

А.В. Кузьменко
\  (підпис)

«  , т  Ь  »  *

■ _____2018 р.
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні 
Дежпраці у Рівненській області «_____» ____________2018 р. №________

г Рівненській областіІ Управління Держпращ у и в н е ^ п и  
ЗАРЕЄСТРОВАНО

.,.<М ■■**«**' /<г


