
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Томашгородський щебеневий 
завод», 34240, Рівненська область, Рокитнівський район, смт. Томашгород, вулиця Поліська, 7, 
ЄДРПОУ 01003414, директор Бунечко Віктор Власович, тел, (03635) 2-63-19, TshchZ@ukr.net.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - Рівненська область, Рокитнівський район, смт. 
Томашгород, вулиця Поліська, 7.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір страхування відсутній.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
Я, Бунечко Віктор Власович

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: технологічні транспортні засоби:

Зберігання балонів та інших ємностей із стисненим, зрідженим газом.
Зварювальні роботи

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  б 
Підприємство має адміністративно- побутовий корпус та будівлі виробничих цехів;
Інші відомості:

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції керівника служби охорони праці згідно 
наказу № За від 11 січня 2013року покладено на заступника директора з охорони праці Горпиніча 
Григорія Пилиповича, який пройшов навчання та перевірку знань в Рівненському експертно -  
технічному центрі Держпраці (посвідчення № 3937-121-18 від 07. 09. 2018р. Законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
посвідчення №3937-121/6-18 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2- 
2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил охорони праці на 
автотранспорті», посвідчення №3937-121/в-18 «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском «. «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
посвідчення №3937-121/д-18 «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежнонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», посвідчення №3937-121/г-18 «Правил охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», «Правил ОП під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах» «Правил ОП під час дроблення 
і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», «Правил ОП під час 
експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом».

На підприємстві наказом № 83 від 25 жовтня 2018року відповідальними за справний технічний 
стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання призначено в гірничому цеху -  в. о. 
начальника цеху Семенюка Володимира Матвійовича, протокол перевірки знань №19 від 18 вересня 
2018р.. №36 від 06 листопада 2018 року Приватного акціонерного товариства «Томашгородський 
щебеневий завод», Закону України «Про охорону праці», «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», «Правил охорони 
праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів 
під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Правил охорони праці під час 
експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах», «Правил безпеки 
систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в 
дробарко -  сортувальному цеху №2 -  майстра цеху Борщевич Миколу Володимировича, протокол 
перевірки знань №)9 від 18 вересня 2018 року, №36 від 06 листопада 2018р. Приватного акціонерного
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товариства «Томашгородський щебеневий завод», Закону України «Про охорону праці», «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», «Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим 
способом», «Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на 
відкритих гірничих роботах», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», в дробарко -  сартувальному цеху - начальника цеху 
Таргонія Володимира Гнатовича, протокол перевірки знань № 19 від 18 вересня 2018 року, №36 від 06 
листопада 2018 року Приватного акціонерного товариства «Томашгородський щебеневий завод», 
Закону України «Про охорону праці», «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», «Правил охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і 
нерудних копалин відкритим способом», «Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах». «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», в ремонтно- 
механічній майстерні -  начальника РММ Кушнір Віктор Вікторович, протокол перевірки знань №19 
від 18 вересня 2018 року, №36 від 06 листопада 2018р. Приватного акціонерного товариства 
«Томашгородський щебеневий завод», Закону України «Про охорону праці», «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», «Правил 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних 
транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Правил 
охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах», «Правил безпеки систем газопостачання,'Правил ОП під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском».

Наказом № 73а від 01. 10. 2018 р. для обслуговування та виконання електрогазозварювальних робіт 
призначено електрогазозварника Прит Сергія Володимировича (посвідчення № 692 від 28. 07, 2011р.)

Наказом № 73а від 01.10 2018р. для обслуговування та виконання електрогазозварювальних робіт 
призначено електрогазозварника Мільто Віктора Івановича (диплом № 021 875 від 26.06, 1996р.)

Наказом № 21 к від 07. 03. 2018р. для обслуговування та виконання електрогазозваювальних робіт 
призначено електрогазозварника Сорочук Віталія Олександровича (свідоцтво б/н від 23. 03, 2017р.).

Наказом № П ік  від 13.12.2018р. для обслуговування та виконання електрогазозварювальних робіт 
призначено електрогазозварника Глабець Валентина Володимировича (диплом ДЕ № 021877 від 27.
06, 1996р.).

Наказом № 24к від 02. 03. 2017р. для обслуговування та виконання електрогазозварювальних робіт 
призначено електрогазозварника Дудар Сергія Олександровича (диплом Б № № 029161 від 
25.06.1992р.).

Наказом № 42к від ЗО. 05. 201 8р. для обслуговування та виконання електрогазозварювальних робіт 
призначено електрогазозварника Бурлак Олександра Вікторовича (диплом РВ № 17037602 від 01. 07.
2001р).

У ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод» розроблено, затверджено та введено в дію:
Згідно наказів № 72 від 21.08. 2017р. №49 від 12. 05. 2017р., №8 від 09. 02. 2016р., №90 від 16. 12. 

2016р., № 28 від 07. 04. 2016р., №76 від 04. 08. 2013р. інструкції з охорони праці.
Згідно наказу № 21 від 11. 03. 2011р.Положення про службу охорони праці;
Згідно наказу №21. від 11. 03. 2011р. Положення про систему управління охороною праці;
Згідно наказу №72 від 21. 08. 2017р. Положення про нарядну систему на виробництво робіт на 

підприємстві;
Згідно наказу № 21 від 11. 03. 2011р.Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту працівників;
Згідно наказу №87 від 05. 11. 2018р. Положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці на підприємстві;
Згідно наказу №21 від 11. 03. 2011р. Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Згідно наказу №21 від 11. 03. 2011р.Програма вступного інструктажу з питань охорони праці і 

пожежної безпеки.



Згідно наказу № 23 від 15. 03. 2011р. Положення про організацію, проведення медичних оглядів 
працівників підприємства.

На підприємстві наказом № 23а від 19. 03. 2013р. створено постійно діючу комісію для перевірки 
знань з питань охорони праці в складі: голова комісії -  головний інженер Дідковський Павло Петрович 
(посвідчення Рівненського експертно -  технічного центру Держпраці № 3939-121-18 від 07. 09. 2018р. 
Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, №3939-121/6-18 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». «Правил охорони праці під, час вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил охорони 
праці на автотранспорті», №3939-121/в-18 «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском «. «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
№3939-121/д-18 «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежнонебезпечних об’єктах», 
«Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», №3939-121/г-18 «Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом», «Правил ОП під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах» «Правил ОП під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», «Правил ОП під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і 
нерудних копалин відкритим способом»); члени комісії -  заступник директора з охорони праці 
Горпиніч Григорій Пилипович (посвідчення Рівненського експертно -  технічного центру Держпраці 
(посвідчення № 3937-121-18 від 07. 09. 2018р. Законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення №3937-121/6-18 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів 
безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил охорони праці на автотранспорті», посвідчення №3937- 
121/в-18 «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском «. «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», посвідчення №3937- 
121/д-1 8 «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції 
з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежнонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах», посвідчення №3937-121/г-18 «Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом», «Правил ОП під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах» «Правил ОП під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», «Правил ОП під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і 
нерудних копалин відкритим способом»), головний енергетик Стрілець Сергій Миколайович 
(посвідчення Рівненського експертно -  технічного центру Держпраці № 3954-121-18 від 07. 09. 2018р. 
Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, №3954-121/6-18 «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»,
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві». «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». «Правил охорони 
праці на автотранспорті», №39-121/в-18 «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском «. «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
№3954-121/д-18 «Типової інструкції з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на,вибухопожежнонебезпечних об’єктах», 
«Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», №3954-121/г-18 «Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом», «Правил ОП під час експлуатації електроустаткування та 
електромереж на відкритих гірничих роботах» «Правил ОП під час дроблення і сортування, 
збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів», «Правил ОП під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і 
нерудних копалин відкритим способом».



З працівниками було проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці. Результати 
перевірки знань оформлені протоколами № 22 від 24 09. 2018р., №25 від 27. 09. 2018р, №30 від 28. 09. 
2018р., №43 від 17. 12. 2018р.

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;Журнал 
реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку видачі інструкцій з охорони 
праці на підприємстві та інші.

Працівники ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту. Видача спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту обліковуються в особистій картці встановленої форми.

ПрАТ «Томашгородський щебеневий завод має нормативно -  технічну літературу в повному 
обсязі.

На підприємстві наказом № 40 від 21.12.2015 року затверджено та введено у дію положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджені програми 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по 
професіях з перевірки знань з питань охорони праці, наказом №01 від 04.01.2017 року, затверджено 
план - графік, згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці. З 
працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці_____________________ 20__ р. № ______________ .

Примітка. 1 Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згодуна обробку персональних данихз метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
машин, механізмів, устаткування 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.

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗА РЕ Є С Т РО В А Н О
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