
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Иаьшенування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬБІІСТЮ «БАЛАШІВСЬКИЙ ЕРАНІТ»
Місцезнаходження юридичної особи: 34640, Рівненська обл., Березнівський район, 
село Балашівка, вулиця Лісна, будинок 48
Код ЄДПРОУ: 38008598
КВЕД: 08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, 
крейди та глинистого сланцю
Прізвище, імя та по батькові керівника: директор Трофімчук Сергій Федорович
Номер телефону, факсу, електронної адреси: (0362) 431604, факс (0362) 64-50-73.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
Рівненська область, Березнівський район, село Балашівка, вулиця Лісна, будинок 48
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: не 
вимагається.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 
не проводився.

Я, Трофімчук Сергій Федорович, директор ТОВ «Балашівський граніт», цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки:
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В і в зонах дії струму 

високої частоти.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травмі: 12 робочих місць, з них на 2 існує підвищений ризик виникнення травм.
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів, (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів): 5 нежитлових приміщень, добувна дільниця (кар’єр 
Балашівського родовища гранітів), за адресою: Рівненська область, Березнівський 
район, село Балашівка, вулиця Лісна.
Інші відомості:
Прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотриміання вимюг 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Відповідальний за умови праці відповідно до законодавства з охорони праці, а 
також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі 
охорони праці директор ТОВ «Балашівський граніт»» Трофімчук Сергій 
Федорович.



Відповідальний за охорону праці та функціонування системи управління охороною 
праці в ТОВ «Балашівський граніт»» - інженер з охорони праці Заремба Олександр 
Юрійович, призначений наказом директора № 01-ОП від 19.09.2019р.

Відповідальний за електрогосподарство ТОВ «Балашівський граніт» - головний 
енергетик Коваль Олег Миколайович, (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил експлуатації захисних засобів, Правил 
улаштування електроустановок, 5 група з електробезпеки в електроустановках до і 
вище 1000 В, остання перевірка знань в комісії Управління Держпраці в Рівненській 
області протокол №67 від 16.05.2019, посвідчення № 2002-67-19), призначений 
наказом директора № 06-ОП від 19.09.2019р.
Наявність служби з охорони праці:

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «БАЛАШІВСБКИИ ГРАНП’» згідно 
наказу №01-ОП від 19.09.2019р функції служби охорони праці покладено на 
інженера з охорони праці Заремба О.Ю., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил безпеки 
систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від
20.05.2019 № 66/1, посвідчення № 1970-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
ог'рудкування руд та концетратів» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 315-13-6-19; пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», ДБЕІА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промиелова безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1970-66/6-19; 
пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», 
«Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних засобів під час розробки рудних і корисних копалин відкритим 
способом» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від
26.07.2019 № 13, посвідчення № 315-13-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції 
по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці 
в Рівненській області, протокол від 20.09.2019 № 19, посвідчення № 423-19-19; 
пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області «Правил 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил експлуатації захисних засобів».



«Правил улаштування електроустановок», протокол №13а/1 від 06.09.2019р; 
посвідчення №315-13-а/1-19, 4 група з електробезпеки в електроустановках до і вище 
1000 В).
Інформація про акти підприємства з охорони праці:

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наступні акти з охорони 
праці:

Програма проведення вступного інструктажу затверджено наказом директора ТОВ 
«Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №12-ОП.
- Програма проведення первинного і повторних інструктажів затверджено наказом 
директора ТОВ «Балашівський граніт» від 19.09.2019р. 1То13-ОП.
- Перелік посад посадових осіб підприємства, які зобов’язані проходити попереднє і 
періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою.
- Перелік наявної нормативної документації, яка діє на підприємстві.
- Перелік обов'язкових інструкцій з охорони праці по яких проводиться перевірка 
знань (обслуговуючий персонал).

Посадова інструкція відповідального за електрогосподарство затверджено наказом 
ТОВ «Балашівський граніт» від 20.09.2019р. №11-ОП.
- Посадова інструкція головного енергетика затверджено наказом ТОВ 
«Балашівський граніт» від 20.09.2019р. №11-ОП.

Посадова інструкція інженера з охорони праці затверджено наказом ТОВ 
«Балашівський граніт» від 20.09.2019р. №11-ОП.

Посадова інструкція директора затверджено наказом ТОВ «Балашівський граніт» 
від 20.09.2019р. №11-ОП.

Положення про систему управління охороною праці затверджено наказом ТОВ 
«Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №03-ОП.

Положення про службу охорони праці затверджено наказом ТОВ «Балашівський 
граніт» від 19.09.2019р. №03~ОП.
- Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці затверджено наказом ТОВ «Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №03-ОП.

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту затверджено 
наказом ТОВ «Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №03-ОП.
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці затверджено наказом ТОВ 
«Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №03-ОП.

Положення про порядок видачі наряду-допуску на виконання робіт підвищеної 
небезпеки затверджено наказом ТОВ «Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №03-ОП.
- Положення про медичний огляд працівників затверджено наказом ТОВ 
«Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №03-ОП.
- Інструкція з охорони праці №1 з надання домедичної допомоги потерпілим при 
нещасних випадках на виробництві затверджено наказом ТОВ «Балашівський граніт» 
від 19.09.2019р. №02-ОП.
- Інструкція з охорони праці №4 під час робіт з інструментом та пристроями 
затверджено наказом ТОВ «Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №02~ОП.
- Інструкція з охорони праці №5 під час виконання робіт на висоті затверджено 
наказом ТОВ «Балашівський граніт» від 19.09.2019р. №02-ОП.



Інструкція з охорони праці №8 при експлуатації та технічного обслуговування 
електрообладнання електроустановок затверджено наказом ТОВ «Балашівський 
граніт» від 19.09.2019р. №02-ОП.

Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок Товариства.
На підприємстві ведуться журнали:

Журнал інструктажів з охорони праці.
- Журнал перевірки знань працівників.
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Журнал дефектів та неполадок на електроуетановках.

Журнал обліку протиаварійних та протипожежних тренувань.
Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

- Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту.
Журнал обліку електроінструменту.
Оперативний журнал.
Журнал періодичних оглядів заземлюючих приетроїв.
Згідно наказу №14-ОГ1 від 20.09.2019р. працівники забезпечені засобами 

індивідуального захисту.
Для виконання заявлених робіт наявні заеоби захиету:
інструмент з ізолювальними рукоятками;
покажчик напруги до 1 кВ;
покажчик напруги 6-10 кВ;
діелектричні рукавиці;
діелектричні боти;
діелектричні килими;
штанга діелектрична;
переносні заземлення.
Наявні протоколи випробування електрообладнання що експлуатуєтьея та засобів 

захисту.
Електрообладнанню, в якого закінчився встановлений технічною документацією 

строк експлуатації, проведено екепертне обстеження, відповідно до Порядку 
проведення огляду, випробування та екепертного обстеження машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого поетановою Кабінету Міністрів 
України від 26 травня 2004 р (зі змінами) №687 (висновки експертизи ТОВ «НВФ 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» № 42480431.04.01 -161.19,
№42480431.04.01-162.19 від 22.11.2019р).
Інформація про проведення навчання з охорони праці:

Наказом №04-ОП від 19.09.2019р. створено комісію для перевірки знань 
працівників з питань охорони праці:

Еолова коміеії: Трофімчук С.Ф. -  директор, (пройшов навчання в ДП «Рівненський 
Е7ГЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил безпеки 
еиетем газопоетачання», «Правил ОЕІ під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 20.05.2019 
Хе 66/1, посвідчення №; 1972-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича 
фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час експлуатації



великовантажних автомобілів та інших технологічних засобів під час розробки рудних 
і корисних копалин відкритим способом» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 26.07.2019 № 13, посвідчення № 323-13-19; пройшов 
навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні 
знання «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концетратів» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 323-13-6-19; 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1972- 
66/6-19);

Члени комісії: Заремба О.Ю. -  інженер з охорони праці, (пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил 
безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, шо 
працює під тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол 
від 20.05.2019 № 66/1, посвідчення № 1970-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концетратів» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 315-13-6-19; пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1970-66/6-19; 
пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних засобів під час розробки рудних і корисних копалин відкритим 
способом» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від
26.07.2019 № 13, посвідчення № 315-13-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечьшх робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог 
до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 20.09.2019 № 19, посвідчення №? 423-19-19; пройшов навчання в 
ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил експлуатації захисних засобів», «Правил улаштування 
електроустановок», протокол №13а/1 від 06.09.2019р; посвідчення №315-13-а/1-19, 4 
група з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В).



Гринява С.М. -  головний інженер, (пройшов навчання в ДГІ «Рівненський ЕТЦ» і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 20.05.2019 
№ 66/1, посвідчення № 1971-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича 
фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концетратів» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від
26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 312-13-6-19; пройшов навчання в ДГІ «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці в Рівненській області, 
протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1971-66/6-19; пройшов навчання в 
'ГзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 20.09.2019 № 19, 
посвідчення № 416-19-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма 
«Оазис-технолоджі» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил експлуатації захисних 
засобів», «Правил улаштування електроустановок», протокол №4/а від 31.01.2020р; 
посвідчення №5-4-а-20, 4 група з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 
В);

Коваль О.М. -- головний енергетик, (пройшов навчання в ТзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції 
по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці 
в Рівненській області, протокол від 20.09.2019 № 19, посвідчення № 425-19-19; 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 
експлуатації захисних засобів. Правил улаштування електроустановок, 5 група з 
електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В, остання перевірка знань в 
комісії Управління Держпраці в Рівненській області протокол №67 від 16.05.2019, 
посвідчення № 2002-67-19).

Наказом №05-ОП від 19.09.2019р. призначенно комісію для перевірки знань з 
електробезпеки:

Голова комісії: Трофімчук С.Ф. -  директор, (пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил безпеки



систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 20.05.2019 
№ 66/1, посвідчення № 1972-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича 
фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних засобів під час розробки рудних 
і корисних копалин відкритим способом» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 26.07.2019 № 13, посвідчення № 323-13-19; пройшов 
навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні 
знання «Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і огрудкування руд та концетратів» в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 323-13-6-19; 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1972- 
66/6-19);

Члени комісії; Заремба О.Ю. -  інженер з охорони праці, (пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил 
безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол 
від 20.05.2019 № 66/1, посвідчення № 1970-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і 
огрудкування руд та концетратів» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 315-13-6-19; пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1970-66/6-19; 
пройшов навчання в ТзОВ «РІауково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил 
охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних засобів під час розробки рудних і корисних копалин відкритим 
способом» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 
26.07.2019 № 13, посвідчення № 315-13-19; пройшов навчання в ТзОВ «РІауково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання « Т е ш о в о ї  інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог 
до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 20.09.2019 № 19, посвідчення № 423-19-19; пройшов навчання в 
ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області «Правил безпечної експлуатації



електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил експлуатації захисних засобів», «Правил улаштування 
електроустановок», протокол №13а/1 від 06.09.2019р; посвідчення №315-13-а/1-19, 4 
група з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В).

Гринява С.М. -  головний інженер, (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 20.05.2019 
№ 66/1, посвідчення № 1971-66/1-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича 
фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та 
концетратів» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від
26.07.2019 № 13-6, посвідчення № 312-13-6-19; пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
ДБПА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві», в комісії управління Держпраці в Рівненській області, 
протокол від 13.05.2019 № 66/6, посвідчення № 1971-66/6-19; пройшов навчання в 
'ГзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення 
безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії 
управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 20.09.2019 № 19, 
посвідчення № 416-19-19; пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма 
«Оазис-технолоджі» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил експлуатації захисних 
засобів», «Правил улаштування електроустановок», протокол №4/а від 31.01.2020р; 
посвідчення №5-4-а-20, 4 група з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 
В);

Коваль О.М. -  головний енергетик, (пройшов навчання в ТзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання «Типової інструкції 
по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах», «Вимог до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці 
в Рівненській області, протокол від 20.09.2019 ІТ« 19, посвідчення № 425-19-19; 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил 
експлуатації захисних засобів. Правил улаштування електроустановок, 5 група з 
електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В, остання перевірка знань в 
комісії Управління Держпраці в Рівненській області протокол №67 від 16.05.2019, 
посвідчення № 2002-67-19).



/
Експлуатаційна документація:

В наявності технічні паспорти та відповідна експлуатаційна документація на 
устатковання підвищеної небезпеки, в тому числі та, що використовується при 
виконанні робіт з підвищеною небезпекою.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «Балашівський граніт» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та 

засобами захисту згідно «Положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інщими засобами індивідуального 
захисту» затвердженого наказом від 19.09.2019р. №03-ОП. Засобам захисту проведене 
своєчасне випробування (наявні протоколи випробування №12-12.2019/1, №12- 
12.2019/2 від 12.12.2019р.).
Нормативно-правове забезпечення:
В наявності необхідна технічна, експлуатаційна і нормативна документація.

С.Ф. Трофімчук 
(ініціали та прізвище)

2019р.
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