
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

ПРИВА ТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БОГДАНІВСЬКИЙ ЦЕГЕЛЬНИЙ ЗАВОД»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ.

34744, Рівненська обл., Корецький район, село Богданівка,

код згідно з ЄДРПОУ 33167746, 
директор -  Козлишин Микола Іванови

Прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. 0679675072: ekowid(a),ukr.pet
помер телефону.телсфакс}'. адреса е.іскґрш 101 поний;

с,Богданівка .Корецький р-н. Рівненська обл.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) маїиин. механізмів, устатковаиня підвищеної небезпеки)

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

Оформлення реєстрації та страхування не проводилось, договір страхування відсутній________
(найменування страхової компанії, строк дії страховоі о поліс)', номер і лаза його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
__________Добровільний аудит з охорони праці не проводився

(лаіа іірове.чення а)'лигу)

Я, Козлишин Микола Іванович - директор ПП «Богданівський цегельний завод»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - пілііригмия)

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:

/. Роботи, що виконуються на висоті понад !,3 метра:
2. Роботи в діючих електроустановках напругою понад І ()()() В:
3. Зберігання балонів із стисненим, зрідлсеним газом:
4. Газополум ’яні роботи;
5. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому 
просторі:
6. Маркшейдерські роботи:__________________________________________________________ (У
7. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних стиіщпі і мсре.жн 
технологічні обладнання : Трансформатор ТМ- 400-10/0,4кВ зав. №738853, 1970 р, в, країна 
походження - СРСР):
З.Вантажопідій.мальні крани та машини (кран ко:повий КК-5 зав. №2110, 1979 року виготовлення. 
країна походження - СРСР ):

На підприємстві ПП «Богданівський цегельний завод» кількість робочих місць - 45, в то.му числі 
тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - ІЗ
КІЛЬКІСТЬ робочих місць, у тому числі тих, на яких існує пілвитепий ризик виїіикнсіїпя травм.



будівель і споруд -  6: адміністративно-офісне приміщення; цех сирцю: цех садки: піч сушильна: 
електропідстанція; водонапірна башта в с. Богданівка Кореиького раіірііу Рівненської області
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

На постачання балонів з стисненими, зрідженими газалні заключено договір із спеціалізованоіо 
організацією ТОВ «Березнетехгаз ЛХЗ».

Відповідальний за стан умов праці та безпечну організацію праці в цілому по підпрцємству - 
директор Козлишин Микола Іванович:
Відповідальний за функціонування систе.ті управління охороною праці -  голов}іий інженер Хміль 
Володимир Олексійович:
Відповідальний за безпечні умови праці -  інженер ГІершаков Борис Анатолійович
прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають_за догриманням вимог законодавства з питань охорони прані га промислової безпеки;

Згідно зі ст. 15 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.35-04 «Типове положення про 
службу охорони праці» для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно- 
гігієнічних, соціально-економічних та лікувально-профілактичних заходів, то спрямовані на 
попередження нещасних випадків, професійних захворювань та аварій у процесі трудової діяльності. 
а також контролю дотримання працівниками вимог законодавчих та інших нормативно-правових 
актів з охорони пуаиі, що діють на підприємстві ПП «Богдаиівський цегельний завод», наказом від 
03.01.2020. №10 затверджено «Положення про систему управління охороною праці». «Положення 
про службу охорони праці», створено службу охорони праці. Функції спеціаліста з охорони праці 
покладено (за сумісництвом) на головного інженера Хміля Володимира Олексійровича, який пройшов 
відповідне навчання та перевірку знань законодавчих та нор.мативно-правових актів з охорони 
праці. Вобота служби охорони праці здійснюється відповідно розробленого та затверд,женого
Плану роботи та Гоафіку перевірок стану охорони_прарр в спірукппурних підрозділах ПП
«Богданівський цегельний завод».

Згідно зі ст. 13 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці» на підприємстві розроблені, затверд.жені та введені в дію 
наказом від №19 від 03.01.2020 інструкції з охорони праці по просЬесіям та видам робіт, що 
виконуються. Слу.жбою охорони праці ведуться «Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці» та 
«Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці»

На підприє.мстві наявна необхідна експлуатаційна доку.уіентація: Посадові та виробничі інструкції: 
план-графіни проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та 
працівників; інструкція з користування 313, правильного їх застосування згідно з інструкціяуш з 
їх експлуатації та способів їх регулювання (підгонки) за розміром, надягання, перевірки 
працездатності паспорти на обладнання; настанови з експлуатації заводів-виробників обладнання: 
виробничі інструкції для персоналу; технологічні карти виконання робіт; вахтовий журни,і 
.машиніста крана; інструкція, відповідно до якої транспортно-технологічні схеми: схеми 
стропування вантажів; графіки проведення технічних обслуговувань та ре.моитів обладнання: 
графіки технічних оглядів та випробувань обладнання: перелік робіт в діючих електроустановках, 
що виконуються за нарядами-допуска.ми та розпорядження.ми; журнали оглядів виробничого 
обладнання:
Згідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове поло,ження про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві 
розроблене, затверджене наказо.м від 1/4.02.2007 р. №19 та введене в дію «Положення про порядок 
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці», що встановлює порядок навчання, 
інструктажу і перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників в процесі 'їх 
трудової діяльності. Наказом від 23.07.2020 №10 створена ко.місія з перевірки знань працівників з 
питань охорони праці, у скіаді: голови: директор -  Козли шин М.І., члени ко.иісії: головний іилсенср 
(за су.міщенням інженер з охорони праці) - Хміль В.О., ін.женер - Першаков Б.А. 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.

Голова комісії - директор Козлишин М.І., пройшов навчання та перевірку знань у питань охорони 
праці, у т.ч.: - Закону України «Про охорону праці» (протокол від 23.02.2018 №19, посвідчення
№586-19-^8):___________________________________________________________________________ ;
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол від 23.02.2018 №19- 
в, посвідчення №586-19/в-18): «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «ДБНЛ.3.2- 
2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
(протокол від 23.02.2018 №19-6, посвідчення №586-19/6-18)

Члени комісії:

Головний інженер Хміль В.О. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, у т.ч.: 
Закону України «Про охорону праці» (протокол від' 23.02.2018 №19, посвідчення № 585- 19- 18); 

«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол від 23.02,2018 №19- 
в, посвідчення №585-19/в-18); «Правила охорони праці під час робіт з інструментом та 
пристроями», «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , «ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в б\ 'дівии и т в і >\ (про пюкп і 
від 23.02.2018 №19-6, посвідчення №585-19/6-18);

Інженер Паршаков Б.А. пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці, у т.ч.: Закону 
України «Про охорону праці» (протокол від 23.02.2018 №19, посвідчення №584-19-18): «Правил
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» (протокол від 23.02.2018 №19-в, 
посвідчення №584-19/6-18); «Правила охорони праці під час робіт з інструментом пш пристроями», 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , «ДБНА.3.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» (протокол від 
23.02.2018 №19-6, посвідчення №584-19/6-18):

Електробезпека -  навчання, відповідальний- Козлишин М.І.

Наказом від 03.12.2018 №8 створено маркшейдерську службу, прийнято на роботу маркшейдера 
Тросримчука Р.Я., який пройшов навчання в Українській державній академії водного господарства за 
спеціальністю «Відкриті гірничі роботи», дипло.м гірничого ін.женера від 26.06.1996 ВЕ N'300224!, 
пізніше навчався в Камянець-Подільському індустріальному технікумі за спеціальністю «Технологія 
відкритої розробки корисних копалин» та отримав кваліфікацію маркшейдера, диплом від 
30.06.2003 ХМ №23168532, Навчання та перевірку знань з питань охорони прці пройшов в комісії 
підприємства.

Наказом від 03.12.2018 №8 створено, призначена відповідальна особа за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства підприєміства -  директор Козлишин М.І.

Наказом від 03.12.2020 №16. призначена відповідальна особа за безпечне виконання газополум 'яних, 
газонебезпечних робіт -  інженер Паршаков А.Б.

Наказом від 03.12.2019 №16 призначена особа відповідальна за нагляд утри.маиня.м та безпечною 
експлуатацією вантажопідйомних кранів - головний інженер Хміль О.В.,

Наказом №6 від 19.07.2020 р.. призначена особа відповідальна за справний стан ванта.жопідйо.мних 
кранів та за безпечне проведення робіт з пере.міщення вантажів крана.ми - ін.жеиер Паршаков Б..-і..

Наказом від 19.07.2020 №7, призначена відповідальна особа за безпечне виконання робіт на висоті, в 
колодязях, бункерах, закритих ємкостях, бункерах, а са.ме: - інженер Паршаков Б.А.,



Наказом від 19.07.2020 №6 , призначена особа відповідальна за ведення маркшейдерських робіт -  
маркшейдер Трофимчук Р.Я.,

Записи про проведення інструктажів виконуються в журналі ресспірсщії вступипзо іисі_іц]укппіж;\' і 
питань охорони праці та в журналі ресстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місті. Щорічно працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять перевірку знань 
з питань охорони праці. Роботи на висоті та роботи в електроустановках проводяться по наряду- 
допуску, у якому передбачені організаиійні та технічні заходи по підготовки та безпечно.му 
виконанню иих робіт. Робітники забезпечуються технічно справни.м об.паднання.м, інспірументо.м, 
спецодягом, спеивзуттяуі, засобами індивідуального за.хисту

Згідно ст.18 Закону України «Про охорону праці» забезпечення працівників спецодягом, спеивзуттяуі 
та 313, порядок їх утримання здійснюється з обов'язковим врахуванням "Положення про порядок 
забезпечення працівників спеціа.пьним одягом, спеціа.чьніім взуттям та інит.ми засобами 
індивідуа.чьного захисту" та “Нор.м безплатної видачі спеиіа.іьного одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних просресій різних галузей 
промисловості”. Працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, забезпечуються
спецодягом, спеціальним взуття.м та засобами індивідуального захисту_в повному обсязі і’
відповідності до виконуваних робіт, а са.ме: спеиіальніш одяго.м, спеиіальни.и взуттям -  черевика.ми 
з броньованими носками, захисними окулярами, запобі.жпи.ші касками, с)іелектричіпі.\іи ботами та 
рукавицями, ізолювальними штангами, інструментом з ізольованими рукоятка.ми, страхувально- 
сигнальни.!\пі каната.ми, шланговими протигазами типу ГІ11І-І,в зимовий час утепленим спеиодяго.м 
та спеивзуттям. Перевіряється на відповідність стандартауі (ДСТУ) якість спецодягу, 
спеивзуття та 313, що закуповується та поступає до складу. Регулярно ведеться оперативний 
контроль за якістю спецодягу, спеивзуття та 313 що використовується працівниками, стан та 
ступінь їх забезпеченості. Облік спецодягу, спеивзуття та 313, їх видачі та повернення відбувається
За______ особистішії_____картками. засобіїі ііілинілуааі.иого іахисіл.

Усі працівники згідно Порядку проведення .медичних оглядів працівників певних категорій. 
затвердженого Наказо.м МОЗ від 21.05.2007 року № 246, під час прийняття на роботу і періодично 
проходять медичні огляди, мають відповідну кваліфікацію та пройшли психофізіологічну 
експертизу. Притипоказань не виявлено.

Нормативно-правові акти з охорони праці, що діють на підприс.мства (затверджені ііаказалпі 
директора), а саме:
- «Положення про систе.му управління охороною праці»:
- «Поло.ження про слу,жбу охорони праці підприсмства»;
- «Положення про енергетичну службу»:
- «Положення про маркшейдерську службу»:
- Інструкція по виконанню маркшейдерських робіт»,
- «Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці»;
- «Положення про організацію попереднього та періодичних .иедичних оглядів»:
- «Те.уіатичний план і програлза навчання з питань охорони праці посадових осіб»;
- «Програми попереднього спеціального навчання робітників основних професій» ;
- «Програма вступного інструктажу»:
- «Перелік інструкцій з охорони праці для працівників та безпечного ведення робіт»:
- «Журнали нагляду за технічним стано.и обладнання, ре.уюнтні .журнали, обліку видачі кпюч-.марки, 
вахтові журна.т машиніста крана, обліку та видачі наряд-допусків»:
- Журнали ресстрації інструкцій з охорони праці, обліку видачі інструкцій з охорони прагр на 
підприє.мстві, журнал ресстрації вступного інструктажу з охорони праці, .журналресстранії 
інструктажів з питань охорони праці но робочо.му місці».

Матеріально-технічна база Приватного підприємства «Богданівський цегельний завод» відповідає 
вішогам законодавства з питань охорони праці.



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 повідо.мили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ №  48 від 07.02.2018{
І Управління Держпраці у Рівненській області :і
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