
Додаток 8до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимог ам законодавства з питань

охорони прані

Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: ТОВ «Балашівський граніт»

Місцезнаходження юридичної особи : 34640, Рівненська обл.. Березнівський р-н. с. Балашівка.
вул. Лісна, буд.48

Когі згідно з ЄДРПОУ: 38008598

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Трофімчук Сергій Федорович

Номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: тел.: (0362) 43-16-04, факс (0362) 64-50-73.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин. 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки): Балашівське родовище гранітів Рівненської області 
Березнівського району

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

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)
Я. Трофімчук Сергій Федорович, директор ТОВ «Балашівський граніт» 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: 
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки: експлуатація технологічних транспортних засобів

№
з/п

Тип транспортного 
засобу

Марка Модель Рік випуску Виробник

1 Екскаватор гусеничний VOLVO EC210CL 2013 Великобританія
2 Мобільний грохот TEREX CHIEFTAIN 2100 2013 Великобританія
-> Навантажувач

фронтальний
HYUNDAI HL25 1994 Корея

. І

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
На підприємстві працює 11 чоловік з них 2 чоловіка виконує роботи підвищеної небезпеки

Кількість будівель і споруд (приміщень)'. Адміністративно-технічний корпус розташований в 
шестиповерховій будівлі на третьому поверсі.

Кількість виробничих об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів): ТОВ «Балашівський 
граніт» має наступну структуру:

адміністративно-керівний склад;
добувна дільниця ( кар'єр Балашівського родовища гранітів).



Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки;
Відповідальний за створення на ТОВ «Балашівський граніт» умов праці відповідно до законодавства 
з охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у 
галузі охорони праці -  директор - Трофімчук Сергій Федорович.

Наказом №6-К від 02.04.2019р. Гринява Сергій Миколайович призначений головним інженером ГОВ 
«Балашівський граніт». Розроблена посадова інструкція №1 головного інженера ( наказ № 10/(911 від 
25.03.2019р.). Наказом №19/ОП від 03.05.2019р. головний інженер Гринява Сергій Миколайович 
призначений відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію машин і механізмів, 
технологічних транспортних засобів.

Наявність служби охорони праці: Наказом № 2/ОП від 03 січня 2019року створена служба охорони 
праці. Керівником служби охорони праці призначений інженер з охорони праці Заремба Олександр 
Юрійович (№1970-66/1-19 від 20.05.2019р.). Наказом № Ю/ОП від 25.03.2019р. затверджено 
посадову інструкцію №2 інженера з охорони праці. Наказом №5/ОП від 25.03.2019 року затверджено 
положення про службу та наказом №4/ОГІ від 25.03.2019 року затверджено положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві.

Інформації про інструкції: Наказом №16/ОП від 22.04.2019року затверджений та введений в дію 
Перелік інструкцій з охорони праці по професіям та видам робіт, а саме:

інструкція №1 з надання першої домедичної допомоги потерпілим при нещасних випадках на 
виробництві;
інструкція з охорони праці №2 з електробезпеки для робітників і службовців; 
інструкція з охорони праці №6 під час робіт зручними інструментами і пристроями; 
інструкція з охорони праці №8 для машиніста екскаватора; 
інструкція з охорони праці № 10 для машиніста дробильних машин; 
інструкція з охорони праці № 11 для водія навантажувача.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
Наказом № 6/0ГІ від 25.03.2019 року затверджено положення про порядок проведення навчання з 
питань охорони праці працівників ТОВ «Балашівський граніт». Сформований та оприлюднений 
гілан-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників 
підприємства. Наказом № 27/ОП від 22 травня 2019 року створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці. Голова та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань та отримали відповідні 
посвідчення. Працівники пройшли відповідні інструктажі, навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці.

№
п/п

ПІП Посада № посвідчення та дата 
навчання закону України 
«Про охорони праці» та 

нормативно правові акти до 
нього

№ посвідчення та дата навчання 
«Правил охорони праці на 
автотранспорті», «Правил 

охорони праці під час вантажо- 
розвантажувальних робіт»

1 Трофімчук
Сергій

Федорович

Директор №1972-66/1-19 
від 20.05.2019р.

№1972-66/6-19 
від 13.05.2019р.

2 Г ринява 
Сергій

Миколайович

Г оловний 
інженер

№1971-66/1-19 
від 20.05.2019р.

№1971-66/6-19 
від 13.05.2019р.

Заремба
Олександр
Юрійович

Інженер 3 
охорони 

праці

№1970-66/1-19 
від 20.05.2019р.

№1970-66/6-19 
від 13.05.2019р.



Результати проведення інструктажів з питань охорони праці відображені у відповідних журналах, а 
результати перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства оформлюються 
протоколами засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, згідно Норм 
видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до чинних нормативних 
актів та Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту, а саме: ____  __  ' _____________
№
з/п

Професія Перелік спецодягу, спецвзуття 
і засобів індивідуального захисту

1 Машиніст екскаватора комбінезон бавовняний, 
черевики шкіряні, 
рукавиці комбіновані двопалі, 
жилет сигнальний

2 Машиніст дробильних 
машин

комбінезон бавовняний, 
черевики шкіряні, 
рукавиці комбіновані двопалі, 
жилет сигнальний

О
3 Водій навантажувача комбінезон бавовняний, 

черевики шкіряні, 
рукавиці комбіновані двопалі, 
жилет сигнальний

ГОВ «Балашівський граніт» забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20_ р. № _____  .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки 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.".

І Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
І За № від« » (ІЇМи Ж лЛ  9П(ІЇШ иаЛ  20 Ар


