
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
""_______«ВИРІВСЬКИЙ ЩЕБЕНЕВИЙ ЗАВОД»______________ '

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______ 34551 Рівненська обл. Сарненський р-н. с. Вири, вул. Центральна 13 Б,______
місцезнаходження. її державної реєстрації,

код платника податків згідно ЄДРПОУ: 42908904,_______________
код згідно з ЄДРПОУ.

Директор "  Бабюк Дмитрій Юрійович,
Прізвище. їм я та по оатькові керівника,

моб.: (066) 047-36-22, e-mail: vyrygranitl@ukr.net
HOiViep 3'елефону, телефаксу, адреса електронної пошз и;

для фізичної особи - підпрнсмця: нрізвнщс. ім'я та по батькові, серія і номер пас п орта, кі-і.м і коли виданий, місие прожицаїїня. реєстрацій ний номер

облікової картки илашика подач кіп. номер гелефону. телефаксу, адреса елскзроніюї пошти;

34551 Рівненська обл. Сарненський р-н. с. Вири, вул. Центральна 13 Б,
місце виконання робі'г мідвиїцсної небезпеки зті/або експлуатації (засгосування).машин, механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки

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 

Я, Бабюк Дмитрій Юрійович,________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

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, устатковаиня підвищеної небезпеки:
1) роботи, що виконуються на ізисоті понад 1,3м (пункт З додатку 6 Порядку).

най.меиувамня вид> робі'і‘ іа/або машин, механізмів, устатковаиня підвищеної иебезіїски, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які викопуються теї/або експлуатую! ься (застосовуються) без огримания відповідного дозволу,

Кількість робочих місць; З, на яких існує підвиидений ризик отримати травми: 3.
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

ТОВ «Вирівський щебеневий завод» має на балансі пересувні вагончики: за 
адресою -  Рівненська обл. Сарненський р-н. с. Вири, вул. Центральна 13 Б, у 
кількості -  6 од.: вагончики для ІТП, вагончик для робітників, санітарно побутові 
приміщення.______________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
1. На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» 

та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, створені

mailto:vyrygranitl@ukr.net


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

Директор підприємства Бабюк Дмитрій Юрійович, пройшла навчання і 
перевірку знань у ТОВ «Оазис Технолоджі»:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення №99-9-20, протокол від 28.02.2020 р. 
№ 9);

- «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 електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах», «Правил охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів 
та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом», (посвідчення №99-9-г-20, протокол від 28.02.2020 р. 
№ 9-г);

- «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення», «Інструкції щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов 
свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах» (посвідчення №99-9-д-20, 
протокол від 28.02.2020 р. Лїі 9-д);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в 
будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» 
(посвідчення №99-9-6-20, протокол від 28.02.2020 р. № 9-6);

«Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони 
праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Типової інструкції 
по організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах », «Вимоги до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання 
робіт у потенційно вибухонебезпечних середовищах»(посвідчення №99-9-в-20, 
протокол від 28.02.2020 р. Яо 9-в).

На ТОВ «Вирівський щебеневий завод» призначені відповідальні особи за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки на 
підприємстві:

Таргоній Микола Васильович -  головний інженер; 
Рублик Сергій Володимирович -  інженер з ОП; 
Рябощук Олександр Михайлович -  маркшейдер; 
Єфімчук Валентин Іванович -  головний енергетик; 
Якимчук Олександр Олександрович -  механік цеху.

(прізвище, імя, по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки,

2. Створена І функціонує служба охорони праці, наказ № 06/07 Тосп. ч. від 
05.07.2019р. Очолює службу інженер з ОП -  Рублик Сергій Володимирович, який 
пройшов навчання і перевірку знань у ДП «Рівненському експертно-технічному 
центрі Держпраці»:



- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення №2962-102-19, протокол від 02.08.2019
р. №102);

- «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 електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих 
роботах», «Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами 
промислового призначення», «Правил охорони праці під час експлуатації 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом», «Інструкції щодо 
запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих 
гірничих роботах» (посвідчення № 2962-102/г-19, протокол від 29.07.2019 р. 
№102/г);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в 
будівництві», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Правил охорони праці на автотранспорті» (посвідчення № 2962-102/6-19, протокол 
від 02.08.2019 р. №102/6);

- «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», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках» (посвідчення № 2962-102/-19, протокол від 02.08.2019 р. 
№102/в).

3. Організація і проведення робіт з охорони праці проводиться відповідно До 
нормативних актів з охорони праці які розроблені і затверджені на підприємстві. 
Наказом від 11.07.2019 р. № 18/07 Госп. ч. затверджені наступні нормативно-правові 
акти з ОП на підприємстві а саме:

- положення про службу охорони праці;
- положення про систему управління охороною праці;
- положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 

охорони праці;
- положення про розробку інструкцій з охорони праці;
- положення про нарядну систему;
- положення видачі і оформлення письмового наряду-допуску на виконання 

робіт з підвищеною небезпекою;
- положення про енергетичну службу;
- порядок проведення медичних оглядів працівників;
- мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками 

засобів індивідуального захисту на робочому місці.
Накази про призначення відповідальних осіб:
№11/03 від 13.03.2020р. «Про призначення посадових осіб відповідальних за 
технічний стан технологічних транспортних засобів і гірничого обладнання, з 
метою належного технічного обслуговування та безпечної експлуатації»;
№14/03 від 13.03.2020р. «Про план графік проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці»;____________________________________________



№16/03 від 13.03.2020р. «Про призначення відповідального за відкриті гірничі 
роботи»;
№07/03 від 10.03.2020р. «Про допуск до самостійної роботи»;
№40/06 від 15.06.2020р. «Про організацію робіт з підвищеною небезпекою»; 
№45/06 від 15.06.2020р. «Про призначення відповідальниї особи за безпечне 
виконання робіт на висоті».
Посадові особи пройшли навчання і перевірку знань у ДП «Рівненському 
експертно-технічному центрі Держпраці» та ТОВ «Оазис Технолоджі» а 
робітники пройшли спеціальне навчання та перевірку знань відповідних НПАОП 
(протокол ТОВ «Вирівський щебеневий завод» від 06.03.2020 №1)

наявність служби охорони праці,
4. Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві розроблені 

та затверджені згідно «Положення про розробку інструкцій» і затверджені наказами 
по підприємству: №11/07 від 08.07.2019р та №36/06 від 01.06.2020р.:

- Інструкція з охорони праці надання першої долікарської допомоги;
- Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки;
- Інструкція з охорони праці для робітників працюїочих на висоті з 

застосуванням драбин;
- Інструкція з охорони праці при роботі на риштуваннях і підмостях;
- Інструкція з охорони праці для робітників виконуючих верхолазні та 

монтажно-експлуатаційні роботи з приміненням запобіжних поясів і 
монтерських кігтів.

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._______________________________

наявність інструкцій, експлуатаційної документації,

5. На підприємстві наказом від 02.03.2020 р. №03/03 Госп. ч. створена постійно 
діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський експертно-технічний центр 
Держпраці» та ТОВ «Оазис Технолоджі» відповідно до статті 18 ЗУ «Про охорону 
праці» та Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці і мають посвідчення.

Голова комісії: Бабюк Дмитрій Юрійович -  директор. Пройшов навчання і 
перевірку знань у ТОВ «Оазис Технолоджі»:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення №99-9-20, протокол від 28.02.2020 р. №
9);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», 
«Правил безпеки систем газопостачання», -«Правил охорони праці під. час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил, охорони праці на автотранспорті» 
(посвідчення №99-9-6-20, протокол від 28.02.2020 р. № 9-6);

Члени комісії:
Таргоній Микола Васильович -  головний інженер. Пройшов навчання і перевірку 

знань у ДП «Рівненському експертно-технічному центрі Держпраці»:
- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим.



гігієни праці та електробезпеки (посвідчення 2963-102-19, протокол від 02.08.2019
р. № 102);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», 
(посвідчення . \2  2963-102/6-19, протокол від 02.08.2019 р. №102/6).

Рябощук Олександр Михайлович -  маркшейдер. Пройшов навчання і перевірку 
знань у ДП «Рівненському експертно-технічному центрі Держпраці»:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення №2961-102-19, протокол від 02.08.2019
р. № 102);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», 
(посвідчення № 2961-102/6-19, протокол від 02.08.2019 р. №102/6).

Рублик Сергій Володимирович -  інженер з охорони праці. Пройшов навчання і 
перевірку знань у ДП «Рівненському експертно-технічному центрі Держпраці»:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 2962-102-19, протокол від 02.08.2019
р. № 102);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», 
«Правил охорони праці під час ваіггажно-розвантажувальних робіт», «Правил 
охорони праці на автотранспорті» (посвідчення .№ 2962-102/6-19, протокол від 
02.08.2019 р. №102/6).

Сфімчук Валентин Іванович -  головний енергетик. Пройшов навчання і 
перевірку знань у ТОВ «Рівненський навчально-методичний центр»:

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (посвідчення № 
23-2/6-20, протокол від 05.06.2020 р. №2/6);

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення ТОВ «Вирівський щебеневий завод» 
№14, протокол від 12.06.2020 р. № 12).

6. Особи, які приймались на роботу, відповідно до вимог НПАОП проходили 
попереднє спеціальне навчання з питань охорони праці стосовно конкретних робіт, 
які вони виконувати .муть. Дані особи склали іспити і отримали посвідчення направо 
керування відповідним облаїднанням. С в наявності протоколи комісії з перевірки 
знань.

Всі робітники проходили вступний інструктаж, який проводив працівник 
служби охорони праці, та первинний іструктаж на робочому місці. Після проведення 
первинного інструктажу і відповідного стажування (дублювання) працівник 
допускається до самостійно роботи.

З працівниками, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз на три місяці 
проводиться повторний інструктаж.

_____ Позаплановий інструктаж проводиться з робітниками при перерві з роботі



більш, як зо календарних днів, у разі зміни технологічного процесу тощо.
У раз' виконання разових робіт, на які оформляються наряд-допуск, з пра

цівниками проводиться цільовий інструктаж
Відмітки про проведення інструктажів робляться у відповідних журналах.

інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

7. Наказом по підприємству затверджені списки осіб, які підлягають періоди
чному медогляду в терміни, які погоджені з районним лікувально- профілактичним 
закладом.

Працівники, які залучені до виконання заявлених робіт, пройшли попередній 
медичний огляд. Є в наявност' довідки про пройдений попередній медичний огляд.

Машиністи та водії (оператори) ТТЗ допускаються до роботи після прохо
дження перед зміною медичного огляду на підприємстві.

8. Засоби індивідуального захисту:
Працівники ТОВ «Вирівський щебеневий завод» забезпечуються спеціальним 

одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту для 
безпечного виконання робіт, згідно «Норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття 
та інших 313 для працівників підприємства», затвердженого наказом: костюм 
бавовняний, футболка бавовняна, плащ непромокальний, черевики шкіряні, рукавиці 
комбіновані, окуляри захисні, каска захисна з підшоломником, куртка утеплена, 
штани утеплені, чоботи гумові.

інформація про наявність засобів індивідуального захисту,
9. Складений та затверджений план-графік проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці по професіях, з яким працівники ознайомлені під 
особистий підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються 
протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

Наказом затверджено програму та конспект проведення вступного інструктажу з 
охорони праці._____________________________________________________________

10. ТОВ «Вирівський щебеневий завод» забезпечене необхідною 
експлуатаційною документацією, технічною та організаційною документацією, 
нормативно-правовими актами з питань охорони праці та промислової безпеки, в 
тому числі необхідних для виконання заявлених в декларації робіт. Обладнаний 
кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань охорони праці.

Розробледа'Ші^^^аційні білети з перевірки знань з питань охорони праці за 
посадами .тащ

паяй feßoTта матерішіьно-'гехнічної бази, наїзчальио-методичного забезпечення)
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Декларація зареєстрована у журналі 
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(ініціали та прізвище)

обдасу--~-суб'єктІБ-» господарювання у
І УіТравЛіИНЯ ДбрЖЛРйЦІ у  л ІВН?:ЛСЬК-СЇ ООЛЗСТІ

3AFEf:CTPOBAHO ;

20 р. №
\
\ За № ЛА5 ви;« Ü Z - » 2 0 о^р .



/

Примітки *■ 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.".


