
Додаток 
до Поряді

(в редакції постанови Кабінету Міністрів Украй 
від 7 лютого 2018 р. № ^

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОКИТШВСЬКИЙ СПЕЦКАР’ЄР» ______________ _

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

34208, Рівненська обл., Рокитнівський р-н, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101
Місцезнаходження, п державної реєстрації.

код платника податків згідно ЄДРПОУ: 03443838,
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор -  Вівчар Ігор Іванович,
прізвище, їм я та по оатькові керівника,

тел/факс: (03635) 2-54-90, e-mail: roktsk@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особії • підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер

облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

34208, Рівненська область, Рокитнівський район, с. Рокитне, вул. Івана Франка, 101
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 - відсутній

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

Я, Вівчар Ігор Іванович,
(прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної оази та умої 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під ча< 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування 
таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1) Монтаж, демонтаж, налагодження ремонт машин, механізмів, устаткуванш 
підвищеної небезпеки (пункт 17 додатку 6 Порядку):
1.1. Устаткування для видобутку та транспортування, дроблення, сортування корисню 
копалин у нерудній промисловості:

- екскаватор гусеничний ЕКГ-5А-У (СРСР), 1983 року випуску, заводський № 9154;
- екскаватор гусеничний 1СВ ІЗЗбОЬС (Англія), 2009 року випуску, заводськш 

№18В1836ВН91807022;
- дробарка щокова СМД -  118 А (СРСР), 1988 року випуску, інвентарний № 1578;
- дробарка конусна КСД -  2200 (СРСР), 1984 року випуску, інвентарний № 1624;
- дробарка конусна КМД -  2200 (СРСР), 1989 року випуску, інвентарний № 1623;
- живильник пластинчастий ТК -124-120А, (СРСР), 1985 року випуску, інвентарниі 

№ 1694.
- вібраційний грохот Haver-Niagara МО 1800x6000, (Німеччина), 2008 року випуску
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заводський № 00388;
- вібраційний грохот Haver-Niagara MD 1800x6000, (Німеччина), 2008 року випуску, 

заводський № 00387;
- конвеєр стрічковий В - 1200 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1619;
- конвеєр стрічковий В - 1200 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний №1620;
- конвеєр стрічковий В - 1200 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний №1621;
- конвеєр стрічковий В - 1200 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1773;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1802;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1436;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1331;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1173;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1177;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1441;
- конвеєр стрічковий ЛКС - 800 (СРСР), 1985 року випуску, інвентарний № 1456;
- автосамоскид кар’єрний БелАЗ 7547 (Білорусія), 2006 року випуску, реєстраційний 

№ Т00422 ВК;
- автосамоскид кар’єрний БелАЗ 7547 (Білорусія), 2006 року випуску, реєстраційний 

№ Т00423 ВК;
- автосамоскид кар’єрний БелАЗ 7547 (Білорусія), 2007 року випуску, реєстраційний 

№ Т00424 ВК.
1.2. Технологічні транспортні засоби:

- колісний навантажувач ZL-50G, (Китай), 2006 року випуску, реєстраційний 
№ Т00930 ВК;

- колісний навантажувач ZL-50G, (Китай), 2007 року випуску, реєстраційний 
№Т1354 PB;

- бульдозер ДЗ-171,1 (Т-130), (СРСР), 1990 року випуску, реєстраційний № Т0863 PB.
- буровий станок Atlas Copco ROC L6-54H (Швеція), номерний знак Т 00931 ВК, 

заводський № AVO06A1014|8992 003531, рік випуску -  2006;
- Кран пневмоколісний КС-5363Б (СРСР), заводський № 1018, 1988 року випуску;
- Кран автомобільний КС-3575А (СРСР), заводський № 19246,1991 року випуску;
- автосамоскид КрАЗ-65055 (Україна), номерний знак ВК 5932 АВ, 2006 року 

випуску;
- автосамоскид КрАЗ-65055 (Україна), номерний знак ВГ 7689 АІ, 2007 року 

випуску;
- МАЗ-533 бортовий (Білорусія), номерний знак ВК 1814 ВН, 1992 року випуску;
- автобус Богдан А09212 (Україна), номерний знак ВК 4763 АН, 2007 року 

випуску;
- Кран мостовий 32/5 К (СРСР), заводський № 901840, 1989 року випуску;
- Таля електричного Т-10322 (СРСР), в/п 3,2 т, заводський № 347439, 1975 року 

випуску,
1.3. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання):
1.3.1. Відкритий розподільчий пристрій 35 кВ: (заводський № 222, 1962 р.):

- роз’єднувач РЛНД -  2-35/600 з приводом ПРН -  220;
- відокремлював ОД -  35/600 з приводом ШПО;
- короткозамикач КЗ -  35 з приводом ШТОС;
- розрядники РВС -  35 - З шт.

1.3.2. Силовий трансформатор ТМ -  4000/35 заводський № 69130, 35/6Кв 1966 р., 
СРСР:

- силовий трансформатор ТМ-6/0,4 1000 кВа в кількості 2 одиниці



ШН-042-054 бКв №396 

ШН-042-054 бКв №396 

1ПН-042-054 бКв №396

1988 р. СРСР 

1988 р. СРСР 

1988 р. СРСР

(FT001000110A1|K 6/0.4 №№ 707822, 707809, 1964, НДР);
- силовий трансформатор ТМ -  6/0,4 100 кВа №202034, СРСР.

1.3.3. Розподільчий пристрій РП -  6 (заводський № 99692):
- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з вимикачами типу ВМГ-ІЗЗв кількості 

З одиниці 1966 р., СРСР;
- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з трансформатором НТМИ-6 1966 р., 

СРСР;
- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з трансформатором НТМИ-6 1966 р., 

СРСР;
- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з трансформатором власних потреб 

1966 р., СРСР;
- високовольтна комірка Starkstrom anlagen Erfurt VEB 6 Кв заводський 

№№ 24951, 24952, 24956, 24958 1966 р. НДР.
1.3.4. Комплектна трансформаторна підстанція 2КТП-630-10/0,4: (заводський 
№ 22838):

- високовольтна комірка КС0285 8 ПВ-040-003 бКв № 396 1988 р., СРСР Ввод;
- високовольтна комірка КС0285 ШВ-042-054 бкВ №396 1988 р. СРСР 

Трансформатор №1 630 кВа;
- високовольтна комірка КС0285 

Трансформатор № 2 630 кВа;
- високовольтна комірка КС0285 

КМД-2200;
- високовольтна комірка КС0285 

КСД-2200;
- високовольтна комірка КС0285 13НТМИ-035-001 бКв №396 1988 р. СРСР 

НТМИ;
- високовольтна комірка КС0285 15Т061-012 бКв №396 1988 р. СРСР 

сигналізація;
- високовольтна комірка 2 КВЕ-6У2 заводський № 4663, 1079 р. СРСР;
- силовий трансформатор ТМЗ-6/0,4 630 кВа в кількості 2 одиниці (ТМЗ-630/6 

6/0,4 Кв №№ 348653, 348759, 1988 р. СРСР).
1.3.5. Високовольтна комірка типу ЯКНО-6, заводський №31, б/н 1988, 1992 р. 
виготовлення, країна виробник -  СРСР.
1.3.6. Пересувна комплектно -  трансформаторна підстанція ПКТП-6/0,4 Кв 400 кВа. 
(Силовий трансформатор 6/0,4 Кв типу ТМФ-400/6, заводський № 40912, 1988 р. 
виготовлення країна виробник -  СРСР).
2) Буріння свердловин під час розробки родовищ корисних копалин (пункт 20 
додатку 6 Порядку);
3) Газополум’яні роботи (пункт 25 додатку 6 Порядку);
4) Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання) (пункт 7 додатку 7 Порядку):
4.1. Відкритий розподільчий пристрій 35 кВ: (заводський № 222, 1962 р.):

- роз’єднувач РЛНД -  2-35/600 з приводом ПРИ -  220;
- відокремлював ОД -  35/600 з приводом ШПО;
- короткозамикач КЗ -  35 з приводом ШПК;
- розрядники РВС -  35 - З шт.

4.2. Силовий трансформатор ТМ -  4000/35 заводський № 69130, 35/6Кв 1966 р., 
СРСР:



- силовий трансформатор ТМ-6/0,4 1000 кВа в кількості 2 одиниці
(FT001000|10A1|K 6/0.4 №№ 707822, 707809, 1964, НДР);

- силовий трансформатор ТМ -  6/0,4 100 кВа №202034, СРСР.
4.3. Розподільчий пристрій РП -  6 (заводський № 99692):

- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з вимикачами типу ВМГ-ІЗЗв кількості 
З одиниці 1966 р., СРСР;

- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з трансформатором НТМИ-6 1966 р., 
СРСР;

- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з трансформатором НТМИ-6 1966 р., 
СРСР;

- високовольтна комірка КСО-2УМ бКв з трансформатором власних потреб 
1966 р., СРСР;

- високовольтна комірка Starkstrom anlagen Erfurt VEB 6 Кв заводський 
№№ 24951, 24952, 24956, 24958 1966 р. НДР.
4.4. Комплектна трансформаторна підстанція 2КТП-63 0-10/0,4: (заводський
№22838):

- високовольтна комірка КС0285 8 ПВ-040-003 бКв № 396 1988 р., СРСР Ввод;
- високовольтна комірка КС0285 ШВ-042-054 бкВ №396 1988 р. СРСР 

Трансформатор №1 630 кВа;
- високовольтна комірка КС0285 1ПН-042-054 бКв №396 1988 р. СРСР 

Трансформатор № 2 630 кВа;
- високовольтна комірка КС0285 1ПН-042-054 бКв №396 1988 р. СРСР 

КМД-2200;
- високовольтна комірка КС0285 ШН-042-054 бКв №396 1988 р. СРСР 

КСД-2200;
- високовольтна комірка КС0285 13НТМИ-035-001 бКв №396 1988 р. СРСР 

НТМИ;
- високовольтна комірка КС0285 15Т061-012 бКв №396 1988 р. СРСР 

сигналізація;
- високовольтна комірка 2 КВЕ-6У2 заводський № 4663, 1079 р. СРСР;
- силовий трансформатор ТМЗ-6/0,4 630 кВа в кількості 2 одиниці (ТМЗ-630/6 

6/0,4 Кв №№ 348653, 348759, 1988 р. СРСР).
4.5. Високовольтна комірка типу ЯКНО-6, заводський №31, б/н 1988, 1992 р. 
виготовлення, країна виробник -  СРСР.
4.6. Пересувна комплектно -  трансформаторна підстанція ПКТП-6/0,4 Кв 400 кВа. 
(Силовий трансформатор 6/0,4 Кв типу ТМФ-400/6, заводський № 40912, 1988 р. 
виготовлення країна виробник -  СРСР).
5) Вантажопідіймальні крани (пункт 10 додатку 7 Порядку):

- Кран пневмоколісний КС-5363Б (СРСР), заводський № 1018, 1988 року випуску;
- Кран автомобільний КС-3575А (СРСР), заводський № 19246,1991 року випуску;
- Кран мостовий 32/5 К (СРСР), заводський № 901840, 1989 року випуску;
- Таля електричного Т-10322 (СРСР), в/п 3,2 т, заводський № 347439, 1975 року

випуску._________________________________________________________________
найменування виду робіт та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна 

походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих місць: 41, на яких існує підвищений ризик отримати травми: 41.
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,



TOB «Рокитнівський спецкар’єр» має на балансі власні будівлі і споруди: за 
адресою -  с. Рокитне, Рокитнівського району. Рівненської обл, вул. Івана Франка, 
101, V кількості -  24 од.: будівля маслосховище II і III (403,3 м )̂, будівля корпус 
промислового сортування IV (2111,8 м ), будівля мазутосховище (62,1 м ) будівля 
теплиця (106,5 м ), будівля вагової (22,0 м ), будівля котельної (406,3 м ), будівля 
бітумосховище (627,7 м ), будівля маслосховище (68,6 м ), будівля компресорна
(608,9 м ), будівля корпус побутового приміщення (44,0 м ), будівля

2 2 трансформаторна підстанція (10,2 м ), будівля артеріальна свердловина (7,9 м ),
будівля трансформаторна підстанція (12,9 м ), будівля відвантажувальні бункери №
1, 2, З, 4 з галереями IN« 9, 10, 11, 12 (484,5 м )̂, будівля лабораторія і побутові
приміщення (303,2 м ), будівля блок заводоуправління з блок підсобних будівель
(1559,1 м ), будівля корпус побутового приміщення (86,5 м ), будівля блок
підсобного господарства (61,4 м ), будівля корпус дроблення II (330,5 м ), будівля
корпус первинного дроблення (425,4 м ), будівля корпус II і III дроблення III (786,1
м ), будівля трансформаторна підстанція (118,4 м ), будівля трансформаторна
підстанція (16,3 м )̂, будівля щитової з будівлею системи (325,6 м )̂._______________

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

Інші відомості:
Відповідальний за створення безпечних умов праці у ТОВ «Рокитнівський 

спецкар’єр», відповідно до законодавства з охорони праці, а також забезпечення 
додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці - 
директор Вівчар Ігор Іванович (наказ про призначення на посаду № 125-к від 
12.04.2012 р.). Пройщов навчання і виявив потрібні знання у «Рівненському 
експертно-технічному центрі Держпраці»:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 3917-120-18, протокол від
07.09.2018 р .№  120);

- «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 № 3917-120/6-18, протокол 
від 03.09.2018 р.№  120/6);

- «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» (посвідчення № 3917-120/в-18, протокол від 07.09.2018 р. № 120/в);

- на підставі наказу Управління Держпраці у Рівненській області від 18.05.2017, 
№ 280 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», «Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах», «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 інщих технологічних транспортних засобів під час 
розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом» (посвідчення № 3917- 
120/Г-18, протокол від 07.09.2018 р. № 120/г);

- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього 
(посвідчення № 4234-135-16, протокол від 07.11.2016 р. № 135/1).



На TOB «Рокитнівський спецкар’єр» призначені відповідальні особи за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки в 
цехах і підрозділах підприємства:

Вівчар Богдан Іванович, заступник директора -  по підприємству;
Буляр Михайло Михайлович, головний інженер -  по підприємству;
Андросов Андрій Васильович, головний енергетик -  по підприємству;
Бунько Людмила Станіславівна. інженер з охорони праці -  по підприємству;
Таргоній Андрій Васильович, начальник гірничого цеху -  по гірничому цеху;
Павленко Микола Михайлович, начальник дробильно-сортувального цеху -  по 

дробильно-сортувальному цеху;
Семенюк Анатолій Вікторович, начальник автотранспортного цеху -  по 

автотранспортному цеху;
Ничипоренко Володимир Костянтинович, в. о. начальника відвантажувального 

цеху -  по відвантажувальному цеху;
Оксенчук Олексій Федорович, начальник електроцеху -  по електроцеху.________

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

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» для організації виконання 
правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних та 
лікувально-профілактичних заходів, що спрямовані на попередження нещасних 
випадків, професійних захворювань та аварій у процесі трудової діяльності, а також 
контролю дотримання працівниками вимог законів та інших нормативних актів з 
охорони праці, розділу «Охорона праці» колективного договору та актів з охорони 
праці, що діють на підприємстві ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр». Наказом 
директора від 24.09.2018 р. № 152 -  в створено службу охорони праці, функції якої 
виконує інженер з ОП -  Бунько Людмила Станіславівна, призначена наказом від
29.09.2018 р. №156/3-в). Пройшла навчання і виявила потрібні знання у 
«Рівненському експертно -  технічному центрі Держпраці»:

- законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 3915-120-18, протокол від
07.09.2018 р.№ 120);

- «Правил з 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 № 3915-120/6-18, протокол 
від 03.09.2018 р.№ 120/6);

- «Правил безпеки системи 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 № 3915-120/в-18, протокол від 07.09.2018 р. № 120/в);

- на підставі наказу Управління Держпраці у Рівненській області від 18.05.2017, 
№280 «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом», «Правил охорони праці під час експлуатації 
електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах», «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 технічних транспортних засобів під час



розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом» (посвідчення № 3915- 
120/Г-18, протокол від 07.09.2018 р. №120/г). Наказом від 16.10.2018 р. № 17/1-в 
затверджене Положення про службу охорони праці, Положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві, Положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Згідно Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці розроблені та наказом від 04.10.2019 р. 
№ 195/1-к введені в дію інструкції з охорони праці по професіям згідно штатного 
розкладу та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі при 
виконанні заявлених в декларації. Служба охорони праці підприємства, керуючись 
Положенням, розробила систему керування охороною праці на підприємстві та 
здійснює чіткий контроль за діяльністю виробничих структур, виконанням 
обов’язків та дотриманням прав окремими посадовими особами, контролює за 
створенням безпечних та нешкідливих умов праці працюючих.___________________

наявність служби охорони праці,

Складений та затверджений план-графік проведення навчання та перевірки знань 
з питань охорони праці по професіях для працівників, з яким робітники ознайомлені 
під підпис. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи 
для допуску робітників до виконання робіт.

На підприємстві розроблений та затверджений діючий перелік інструкцій. 
Загальна кількість інструкцій - 67 шт., з них 10 - для виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки.

Наказом № 95/2в від 20.09.2016 року затверджено програму та конспект 
проведення вступного інструктажу з охорони праці.

У ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» є в наявності паспорти, інструкції з 
експлуатації на все обладнання, технологічні карти._____________________________

наявність інструкцій, експлуатаційної документації,

З працівниками ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» проводяться інструктажі з 
питань охорони праці (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) -  
зареєстровані у відповідних журналах.

Наказом від 03.10.2018 р. № 157/1-в затверджено Порядок проходження 
працівниками інструктажів з питань охорони праці.
Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до 
вимог Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань 
охорони праці. Посадові особи проходять попереднє (під час прийняття на роботу) та 
періодичне (1 раз на З роки) навчання і перевірку знань з питань охорони праці в 
комісії ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр».

На підприємстві наказом від 21,09.2018 р. № 150-в 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» 
відповідно до статті 18 ЗУ «Про охорону праці» та Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці і мають 
посвідчення.



Буляр Михайло Михайлович, призначений наказом від 04.10.2018 р. № 157/2-в, 
та наказом від 16.11.2018 р. № 189-в, який пройшов навчання та перевірку знань у 
«Рівненському експертно-технічному центрі Держпраці» та отримав відповідні 
посвідчення.

Наказом № 21-в від 11.04.2012 р. призначена відповідальна особа за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства на ТОВ «Рокитнівський 
спецккар’єр» -  головний енергетик Андросов Андрій Васильович з V групою з 
електробезпеки, який пройшов навчання та перевірку знань в «Рівненському 
експертно-технічному центрі Держпраці» та отримав відповідні посвідчення.

Інші працівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці 
в комісії ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр».____________________________________

інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом №249/1-к від 30.12.2019 р. призначені відповідальні особи за 

проведення монтажу, демонтажу, налагодження ремонт машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки: Павленко М.М. -  начальник ДСЦ, Кулакевич 
В.П., Супрунець Ю.Ф. -  майстри ДСЦ; Оксенчук О.Ф. -  начальник електоцеху; 
Семенюк А.В. -  начальник АТЦ.

Роботи з монтажу, демонтажу, налагодження ремонт машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки виконує навчений персонал, а саме:

- слюсарі-ремонтники - Масовець О.І., пройшов професійне навчання в 
Київському політехнічному інституті (диплом ФВ № 817329- 1993р.); Бунько 0 .0 . - 
Київський геологічний технікум; Андруховець В.С. - Львівський коледж; 
Ковалевич В.А. - Рокитнівський СПТУ-7 (ДВ № 016629, 1995), а також пройшли 
спеціальне навчання з охорони праці в обсязі виробничих інструкцій та інструкцій з 
охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» (протокол № 47-л від
03.04.2020 р., № 10-6 від 05.08.2019 р., JN» 41-л від 23.01.2020 р., № 47-м від
03.03.2020 р.);

- електрослюсар Лесковець С.І., який пройшов професійне навчання в 
Сарненському ПТУ (електромонтер), а також спеціальне навчання з охорони праці 
в комісії ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» (протокол № 23-є від 05.11.2019 р.).

- водії автотранспортого засобу Бел A3:
- Терещук О.П. - посвідчення водія РВА № 149589 від 10.05.2004 р. категорія 

«С», навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар'єр» (протокол № 33-л від 09.08.2019 р.);

- Лящук 1.0. посвідчення водія ВАЕ 821959 від 11.05.2012 р., категорія «С», 
навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (протокол № 31-л від 23.04.2019 р.);

- Лопуга П.П. посвідчення водія РВА № 156239 від 18.05.2005 р., категорія «С», 
навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (протокол № 12-м від 12.05.2020 р.);

- Савчук Д.О. посвідчення водія № 965437 від 25.10. 2016 р., категорія «С», 
навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (протокол № 10-м від 06.05.2020 р.);

- Коханевич Ю.І. посвідчення водія ВХО 795018 від 24.05.2005 р., категорія 
«С», навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (протокол № 12-м від 12.05.2020 р.);

- Близнюк Ю.М. посвідчення водія ВКВ 019835 від 03.06.1997 р., категорія «С», 
навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський



спецкар’єр» (протокол № 11-м від 08.05.2020 р.);
- Кибукевич П.Н. посвідчення водія РВА № 057710 від 17.04. 1985 р., категорія 

«С», навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (протокол № 10-м від 06.05.2020 р.);

- Кушнір С.В. посвідчення водія РРВ JN» 546850 від 17.11. 2006 р., категорія «С», 
навчання та перевірка знань з охорони праці в комісії ТОВ «Рокитнівський 
спецкар’єр» (протокол № 12-м від 12.05.2020 р.).

Буріння свердловин під час розробки родовигц корисних копалин проводиться 
буровим станком Atlas Copco ROC L6- 54Н, (Швеція), номерний знак Т00931ВК, 
заводський №AVO06A1014|8992 003531, рік випуску -  2006. Для машиністів 
бурової установки розроблені та затверджені наказом від 04.10.2019 р. №195/1-к 
інструкції з охорони праці. Наявні паспорти для устаткування, інструкції з 
експлуатації та технологічні карти. Бурові роботи проводяться відповідно з 
технологічними інструкціями, розроблені підприємством. Розроблений та 
затверджений графік планово-попереджувальних ремонтів устаткування. 
Машиністи бурової установки пройшли спеціальне навчання з охорони праці в 
обсязі виробничих інструкцій та інструкцій з охорони праці в комісії ТОВ 
«Рокитнівський спецкар’єр». (протокол №18-е від 06.09.2019 р.). (Згідно штатного 
розпису у кількості -  2 осіб, 1 робоче місце).

Наказом № 31-в від 01.03.2019 р. призначені відповідальні особи за безпечне 
виконання газополум’яних робіт:

- автотранспортний цех -  начальник АТЦ - Семенюк А.В., який пройшов 
навчання та перевірку знань із загальних питань охорони праці (протокол № 50-л 
від 10.04.2020, посвідчення № 174);

- дробильно-сортувальний цех -  начальник ДСЦ Павленко М.М., який 
пройшов навчання та перевірку знань із загальних питань охорони праці (протокол 
№ 48-т від 02.04.2020, посвідчення № 168) та майстри ДСЦ Супрунець Ю.Ф., 
Кулакевич В.П., які пройшли навчання та перевірку знань із загальних питань 
охорони праці (протокол № 48-т від 02.04.2020, посвідчення № 149 , № 167);

- гірничий цех -  начальник ГЦ Таргоній AB., який пройшов навчання та 
перевірку знань із загальних питань охорони праці (протокол № 49-т від 09.04.2020, 
посвідчення № 79); майстри ГЦ Чурилов В.А. та Слесар І.П., які пройшли навчання 
та перевірку знань із загальних питань охорони праці (цротокол № 49-т від 
09.04.2020, посвідчення № 86 , № 87).

Задекларовані газополум’яні роботи виконуються газозварником, який пройшов 
професійне навчання у Володимирецькому професійно-технічному училиіці № 9, 
атестований у ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» та має посвідчення (протокол № 
14-д від 12.08.2019 р.).

Наказом №28/1-в від 01.03.2019 р. призначено відповідальних осіб за утримання 
і безпечну експлуатацію вантажопідіймальних кранів.

Відповідальним, який здійснює нагляд за утриманням та безпечною 
експлуатацією вантажоцідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних 
пристроїв, кранових колій головного інженера Буляра М.М.

Відповідальними за утримання в справному стані вантажопідіймальних кранів, 
знімних вантажозахоплюючих пристроїв, кранової лінії:

- Семенюк А.В. - начальник АТЦ в автотранспортному цеху;
- Павленко М.М. - начальник ДСЦ в дробильно-сортувальному цеху.
Відповідальними за безпечне проведення робіт, переміщення вантажів



вантажопідіймальними кранами:
- гірничий цех -  начальник гірничого цеху Таргоній А.В.
- автотранспортний цех -  начальний АТЦ Семенюк А.В.
- дробильно-сортувальний цех - начальник Павленко М.М., майстри: 

Кулакевич В.П., Супрунець Ю.В., Берташ В.І.
Закріплено та допуіцено до належного обслуговування та безпечного 

забезпечення безаварійної експлуатації в/п кранів наступних працівників 
підприємства:

- кран пневмоколісний КС-5363Б - Семенюк А.В. - машиніст крану, який 
пройшов навчання на професійно -  технічних курсах в навчально-курсовому 
комбінаті «Рівнеагробуд» та отримав посвідчення № 403-07 від 26.10.2007 р.

- стропальник -  Гончар Б.М. ,пройшов навчання у ДП Навчально -  курсовий 
комбінат «Рівнебуд», отримав свідоцтво № 1264 від 21.12.2018 р., Рогульчик С.І. 
пройшов навчання у ДП Навчально-курсовий комбінат «Рівнебуд» та отримав 
свідоцтво № 1262 від 21.12.2018 р.

- кран мостовий 32/5 per. № Р-1877 - машиністи кранів:
- Борисовець О.М. пройшов підвищення робочої кваліфікації у ДП Навчально -  

курсовий комбінат «Рівнебуд» та отримав свідоцтво № 1244 від 20.12.2018 р.;
- Кулакевич В.П. пройшов підвищення робочої кваліфікації у ДП Навчально -  

курсовий комбінат «Рівнебуд» та отримав свідоцтво № 1246 від 20.12.2018 р.;
- стропальники: Мисюкевич А.В., який пройшов навчання у ДП Навчально -  

курсовий комбінат «Рівнебуд» та отримав свідоцтво № 1260 від 21.12.2018 р.
- Яцук О.А. пройшов навчання у ДП Навчально-курсовий комбінат «Рівнебуд» 

та отримав свідоцтво № 1263 від 21.12.2018 р.
- Кран автомобільний КС3575А Р-2828 - Семенюк А.В. -  машиніст крану, 

стропальник -  Кириловець М.П. пройшов навчання у ДП Навчально -  курсовий 
комбінат «Рівнебуд» та отримав свідоцтво № 1261 від 21.12.2018 р.

Відповідальні особи, машиністи кранів, стропальники щорічно проходять 
навчання та перевірку знань з електробезпеки на відповідну групу та перевірку знань 
з охорони праці. Щорічно розробляється та затверджується графік проведення 
періодичного огляду вантажопідіймальних кранів. Вантажопідіймальні крани 
споряджені такими експлуатаційними документами: паспортами, настановою з 
експлуатації, інструкцією з монтажу, пуску, регулювання, графічними 
зображеннями (схемами), переліком із зазначенням мас вантажу, які підіймаються.

Засоби індивідуального захисту: костюм бавовняний, футболка бавовняна, 
плащ непромокальний, черевики (чоботи) кирзові, чоботи гумові, каска захисна з 
підшоломником, щиток захисний лицьовий, окуляри захисні газозварника, куртка 
х/б утеплена, брюки х/б утеплені, рукавиці комбіновані, жилет сигнальний зі 
світловідбивними смугами з тканини із вогнегасним просоченням, ізолювальні 
кліщі, електровимірювальні кліщі, діелектричні рукавички, інструмент з 
ізолювальним покриттям,ізолювальні штанги всіх видів, сигналізатори напруги, 
покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелів, діелектричне 
взуття, діелектричні килими, ізолювальні підставки, ізолювальні накладки, 
ізолювальні ковпаки, сигналізатори напруги, захисні огородження (щити, ширми), 
переносні заземлення, плакати і знаки безпеки, захисні окуляри і щитки, протигази і 
респіратори, запобіжні пояси та страхувальні канати та ін._______________________



Працівники TOB «Рокитнівський спецкар’єр» забезпечуються спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, згідно 
«Норм безоплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313 для працівників 
підприємства, затвердженого наказом № 190-в від 19.11.2018 року.

Працівники ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» ш;орічно проходять обов’язкові 
періодичні медичні огляди у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я 
України № 246 від 21.05.2007 р._____________________________________________

інформація про наявність засобів індивідуального захисту.
ТОВ «Рокитнівський спецкар’єр» забезпечено нормативно -  правовими актами з 

питань охорони праці, в тому числі необхідних для виконання заявлених в 
декларації робіт. Кабінет з охорони праці обладнаний платками, стендами, 
необхідною літературою, посібниками для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці. Постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці організовує навчання та проводить атестацію навчених працівників у 
строки, передбачені планом -  графіком та у відповідності до затверджених програм 
теоретичного курсу навчання з охорони праці для працівників робочих професій з 
урахуванням специфіки виробництва. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки 
знань з питань охорони праці за посд^щ^цта професіями.

наявність нормативно-правової та

(підпис)

ОХуС-ГШЛ 20 dO  Р-

ї  бази, навчально-методичного забезпечення)

І.І. Вівчар
(ініціали та прізвище)

йравлінн>і у Рівненській області

ІЧУЗЕАН О  ;
За ІЧ5 ■- 20?^'р. і

Декларація зареєстрована у журналі оШ щу суб’єктів господарюванйя у 
територіальному органі Держпраці

20 №

П р и м іт к и  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.".


