
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,

3 1 1 0 8 6 6 1 ________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Кузьменко Андрій Володимирович __________________________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника,

('03653') 5-69-17,/1036531 5-69-17 -тел./факс______________________________________________
номер телефону, телефаксу,

zkk@plasmatec.com.иа_________________________________________________________________
адреса електронної пошти

34600, вул. Зірненська , буд. 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: 

страхування не проводилось (згідно законодавства не потребує)____________________________
(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 (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

технологічні транспортні засоби (п.5 дод.7 Порядку)

1). Автонавантажувач вилковий дизельний ДВ 1792.33.20 ДНЗ Т00500АВ заводський номер 
333101015428 , Болгарія, рік випуску 1990: водій Костюченко В.В. пройшов навчання у КЗ 
«Навчально-курсовий комбінат» Рівненської обласної ради, посвідчення № 21399 від 17.10.2018р

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
Кількість робочих місць-1, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-1 

(кількість робочих місць, у тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
Будівель і споруд (приміщень) -  3, виробничих обєктів -  1;_____________________________ _

(будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
водій навантажувача -  1 робочих місць ( 1 чол);

Інші відомості: Відповідальність за дотримання вимог законодовства з питань охорони праці та 
(прізвище, ім я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці



промислової безпеки: генеральний директор Кузьменко А.В. пройшов навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та НПАОП до нього (Обласне комунальне підпрємство 
«Обласний учбово-курсовий комбінат житлово-комунального господарства» Житомирської обласної 
ради, протокол від 15.06.18 № 82495), інженер з охорони праці Жабчик Василь Іванович пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього у ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 17.11.2017 № 150 , виконавчий директор Швистов 
Андрій Ремович пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього у ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 07.12.18 № 185 у 
відповідності до положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці (НПАОП 00-4.12-05). На підприємстві створено службу охорони праці наказ № 0312-01 від 12 
березня 2018 року. Призначені відповідальні особи за утримання, технічний стан , безпечне 
проведення робіт навантажувачами і ведення експлуатаційної документації. Наказом №0306-01 від 
06.03.2019 року особою відповідальною по нагляду, утримання, технічний стан, безпечною
експлуатацію і безпечного проведення робіт навантажувачами і ведення експлуатаційної________
документації у ТОВ «Західна каолінова компанія» призначено виконавчого директора Швистова
A. Р. (посвідчення №6135-183-18, протокол № 183 від 30.11.2018 року), особою відповідальною за 
безпечне проведення вантажно-розвантажувальних робіт призначені:

- виконавчого директора ТТТвистова А.Р. (посвідчення №6135-183-18, протокол № 183 від 
ЗОЛ 1.2018 року), виробничі корпуси, що розташовані в м. Березне ;

- начальника цеху Власюка П.І. ('посвідчення №6125-183-18, протокол № 183 від 30.11.2018 
року), цех збагачення сировини, що розташований в с. Дерманка Устянської сільської ради
Корецького району.____________________________________________________________________

та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
_____Вступний інструктаж з питань охорони праці проводиться працівниками служби охорони праці
згідно програми та переліку питань (конспекту) вступного інструктажу затверджено наказом № 
0312-01 від 12.03.2018р. Первинні, повторні, цільові та позапланові інструктажі проводяться 
відповідальними особами (виконавчим директором та начальником цеху) відповідно до наказу № 
0124-01 від 24.01.2018р. Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань. Наказ на 
створення комісії з перевірки знань №0312-01 від 12.03.2018р. Машиніст навантажувача Костюченко
B. В. пройшов спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, протокол № 95 від 
22,02.2019р. Для безпечного виконання робіт на підприємстві розроблені та затверджені наступні 
регламентуючі документи:
- положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються нарядом 

допуском наказ №0312-01 від 12,03.2018 р:
- посадова виробнича інструкція №64 з нагляду за утриманням, технічним станом і безпечним 
переміщенням вантажів навантажувачами, наказ №0306-01 від 06.03.2019 р:
- організаційно-технологічна документація (проекти виконання робіт, технологічні карти, карто
схеми розміщення вантажів, місць розташування та зон дії підіймально-транспртних машин та інше).
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту в повному обсязі згідно Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Наказ про введення в дію положення №0312-0 від 12.03.2018р. Норми 
безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівників (автогосподарство) затверджені наказом №0418-02 від 18.04.2018р.__________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
___________________________________________________ _____________Таблиця 1

1 8322 Водії автотранспортних Черевики шкіряні Мун 100 12
засобів та навантажувачів Рукавиці комбіновані Нм 7 днів

Жилет сигнальний Со 12
Костюм бавовняний Нм 12
Каска захисна Нм 24
Взимку додатково:
Куртка утеплена Тн 36
Штани утеплені Тн 36



На підприємстві розроблено 64 інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами 
робіт, які затверджено наказом директора № 0401-01 від 10.04. 2018 року . Працівники в повній мірі
забезпечені нормативно правовими актами з охорони праці і експлуатаційною документацією._____

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Реєстр нормативно-правових актів з охорони праці які діють на підприємстві ТОВ «Західна 
Каолінова Компанія»:

1.
2 .
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

10. 

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18. 

19.

«

Закон України «Про охорону праці».
Положення про службу охорони праці підприємства.
Положення про комісію з питань охорони праці підприємства.
Положення про роботу уповноважених трудового колективу з питань охорони праці. 
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань охорони 
праці на підприємстві.
Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної 
безпеки на підприємстві.
Положення про організацію попереднього і періодичного медичних оглядів працівників. 
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту.
Положення про порядок виконання робіт з підвищеною небезпекою, які оформляються 
нарядом допуском.
Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов'язані проходити попередню і 
періодичну перевірку знань з охорони праці.
Інструкції з охорони праці для працюючих за професіями і видами робіт.
Інструкції про порядок зварювання і проведення інших вогневих робіт на підприємстві. 
Загальнооб'єктові та цехові інструкції про заходи пожежної безпеки.
Наказ про призначення відповідальних осіб за справний стан та безпечну експлуатацію 
машин, механізмів підвищеної небезпеки.
Наказ про безпечне проведення робіт навантажувачами.
Наказ про порядок атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативних актів про 
охорону праці.
Наказ про порядок забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту.
Наказ про ство [доміси з перевірки знань з питань охорони праці.

--------?*Ж \

>йґ»

А.В.Кузьменко 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єкііщхрсцодарющагщя.у територіальному
органі Держпраці 2019 р.№ Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
За № д < . 2і

Примітки: з метою1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної ні езпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 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.".


