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вiд 7 лютого 20l8 р. JФ 48

ЛЕКЛЛРЛЦIЯ
вiдllовiдllостi матерiаJlьtIо-,гехIliчноi бази вимогам законо/lавс.гва з пи.гаtIь

охорони працi

Вiдомостi гr ДаВLIЯ: ТОВАРИСТI]О З ОБМЕЖЕНО ВIДПОВIЛЛЛЬНIСТЮ
(ВИРIВ(]ЪКИИ Ш]ЕБЕНI_1В зАвол>

(дJlя lорцд1,1чноi tiсобtл: t,tайпlеttуваttня rорлtлl,tчtlоТ особl,t.

ЗЗ!ý_l_Вщц.лgдерý,, Сарrrенськцй р-н. с. Вири. вул. Цен ьна 13
пt i сцсзнаходrкеll ttя, Тi дсllлtавнот peccr.paltiT.

кол пJIатника податкiI} згiдно е/{РПОУ : 42908904,
код згiллtо з еfiРГIОУ,

- Бабюк /{митрiй lиович
t lрiзвItlItс. i пt'я га t ttl ба-г1,1<овi llelliBttt.tlla.

066) 047-З6-22, e-mail: v nit1 kr.net
ttoпlcp -l,слфоltу,.,геLlеФаксу,,]n... *:rn:toi гltllllt.t,t;

облiковоТ Kap,l,Kll пJlttTI]!lKa tloлaтt<iB, номер теле(lону, теле(lаксу, адреСiЪ,цеlороллrоiТоul гп;

34551 PiBHeHcbKa обJI. ненськиЙ р-н. с. Вири. вуJI. Це ьна 13 Б
пIiсltcвttкottанltяpобi'llriliвirrrtе''.li'нсбсзl'ск,@)мilllllt'-veYd}|Llмirl.усffi

Iнформацiя rrpo ЕIаявнiстL договору страхування цивiJIьноТ вiдповiдальностi перед

Iнформацiя про проведення добровi;tl,ного аудиту з охорони rlрацi - не проводився

_8 лqQццДццrр : ч лоэЦэв и а __
(гrlriзBпtlte. iм'я. по ба,t,ыtовi t<epiBttиr<a tоllлtдичноТ оссlбt,l або (liзt,tчrrоТ особлt - пiлпрч*ч")

цiсrо декларацiсю гriдтвер/(жую вiдповiдrriс,гь матерiа-тIьно-,гехнiчнот бази та умов
працi вимогам законодавства з IIитань охорони працi та IIромисловоТ безпеки rlii1 час
виконання ,гаких робir, пiдвиItIеноТ небезгIеки ,гаlабо експлуатаrliТ (застосуваI]ня)
ТаКИХ МаIIIИН, МеХаFIiзмiв, ус,га,гкоI]аFIня пiдвиtI(сноТ rlебезгIеки :

DjрзрщрзJlьIIi роботи (пункт 15 додатку б Порядку):

особами стосовI{о вiдшкодування FIаслiдкiв можливоТ шкоди - вiдс
найменування страховоi компанiт, строк дiт страхового tlолiсу, номер i дата його вилачi

llаГiNtеllуBаllllЯвилуpобir.r.а./абo['lаltll'lll'пlехаttiзпtiв.ус-Га1.кoBаlllIЯtliДвиЩеtloiнсбезпекt'l'iхМаpка'rroйщ

ЩXМiсцЬ:1'нaЯкИxiснyспi71вишденИйpиЗИкol]pИМaTиTpaBМИ:l.
кiлькiсть робочих мiсць, в тому,tислi T}.lx, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнен,йЪаrм,

тов квирiвський щебеневий завод) мае на баrrансi пересувнi вагончики: за
адресою * PiBHeHcbKa обл. СарненськиЙ р-н. с. Вирц.,_ дуд._I*:нтральна 1З Б. у
кiлькостi - 6-од.: ваl,,ончики /]JIя I'I'[I, ваr,ончик д{jlя робiтникiв, caнiTapllo побутовi

булiвель iспорул (примiшень), виробtlичих об'скr,iв (uexiB, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)



Iпшi вiдомостi:
1. На гriдприемствi, згi;цtlо вимоI, ста,гтi 1З Закону Украiни <Про охорону працi>

та t}имоt' мiжгалузевих Ilормативно-l1равових aKTiB з охорони працi, с.гворенi
вi/tповiднi служби i призначеtli llосадовi особи, якi llоlзиrrнi забезпечувати вирiшення
конкретних tIитань безпечного веllення робiт та охорони працi.

ЩИРектор гti/lприсмства Бабюк /dмитрiй IОрiйович, пройшrrа навчання i
перевiрку знань y'I'OB <Оазис Техно.ltоджi>:

- законоЛавI]иХ aKTiB з охороНи працi, наданнЯ домеличНоi допомоги потерпiлим,
гiгiсни працi та елекl,робезпеки (посвiдlчеrrня }lЪ99 -9-20, протокол вiд 28.02 .2О2Ор.
N9);

- <ГIравиJI охорони працi пiд час розробки роловиIц корисних коп€шин вiдкритим
способом>, <праrзил охорони працi пiд LIac експлуатацiт великовантажних
автомобiлiв та iнrших техI{ологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i
нерудниХ копалиН вiдкритИм сгtособом>>, <<ПРавиЛ охоронИ працi пiд час дроблення i
сортування' збагаченнЯ корисFIиХ копаJIиН i огрулКуваннЯ РУд та KoHtleH,гpaTiB>>,
(посвiдчення Jф99-9-г-20, протокоJI вiд28.02,2020 р. М 9-г);

- <ПРавил безпеки гliд час поводження з вибуховими ма,герiалами промислового
призначення)), <Iнс,грукцiТ пtодо запобiгання, t]иявлення i .lriквiдаrцiТ вiдIмов
СВеРДЛОВИНFIИХ зарядiв rrа вiлкриl,их r,iрничих роботах>> (гrосвiдчення J\Ь99-9-д-20,
tIротокол вiд 28.02 .2020 р. М 9-д);

- <[IравиЛ охороFIИ працi пiД чаС роботИ з iHcTpyMeHToM ,га пристроями)),
<ГIравил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, лБнА.3.2 -2-2OOg
<система стандартiв безпеки гrрацi. ()xoporra працi i промисловот безпеки в
будiвништвi>, <Правил безпеки систем газопостачання)), <I1равил охорони працi пiд
час експлуатацii обладнаl{FIя, що шрацюс пiд тиском>, <ГIравил охорони працi на
автотранспортi>>, <правил охорони працi пiдt час вантажно-розвантажувальних
робiт>, (посвiлчення М99-9-б-20, протокол вiд 28.02.202О р. JФ 9-б);

- <ПРаВИЛ охорони працi пiл час експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB,
гriдiймальних пристротв i rзi/цповiдного обладнання>>, <<мiнiмальних вимог з охорони
праrli на тимчасових або мобi,rlьних булiвельних майданчиках)), <'ГиповоТ iнструкцiТ
по органiзацiТ безllечного IIрове/lення газонебезIlечних робiт>, <Iнс,грукцiя з
органiзацiт безпе,tного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних
об'сктах>>, <<Вимоги lцо робото2lавlцitз с,госовI-Iо забезгtечення безпечного виконання
робiт у потегtцiйно вибухонебезпе.лних середовишIах)) (посвiдчення JYs99-9-B-20,
I]ротокол вiд 2t].02 .2020 р. J\Ъ 9-");

- II-га ГрУпа з електробезпеки I] eJreкTpoycTaнoBкax до 1000В вiд 28.02.2О2Ор.
На ТОВ <Вирiвсt,кий rrцебеневий завод)) призначенi вiдповiдальнi особи за

дIотримання вимог законодIавства з питань охорони працi та промис-гtовоi безпеки на
rriдприемствi:

Богданеrць BiKTop Васи.tlьович - головний iнженер;
Руб"llик Сергiй l}о.ltодимирович * iнженер з ОП;

__gфщ_тý Валентин Iванович -- головний ец9р]егик.

промtлсловоТ безпеки,

2. СТВОРена i фуrrкцiоrlус сJIужба охороtли гlрацi, наказ N9 06/07 I.осп. ч. lзiд
05.07.2019р. ОчоJIIос службу iнженер з Ol1 * Рублик Сергiй Володимирович, який
пройшов навчання i гlеревiрку знань у ДtI KPiBHeHcbKoMy експертно-технiчному
центрi flержпраlli>:



- законодавIlих aKTiB з охорони IIрацi, на/{ання /цомедичноi /tопомоги потерпiлим,
гiгiслlи працi та елекl,робезгtеки (посвi7lченrlя Jrlq2960- 102- 1 9, протокоrI вiд 02.08.2019

р. JФ l02);
- <ПравиJI охорони rrparli гli/i час розробки ро/Iовищ корисних копалин вiдкритим

способом>>, <I1рави_lr охорони праrli rri/t час /_(роблення i сортування, збагачення
корисних копаJIин i огрулкування руд т,а конtlеIlтра,гiв>>, <ГIравил охорони rrрацi пiд
час експлуатацiТ електроустаткуI]ання та електромереж на вiдкритих гiрлtичих

роботах>, <<Правил безпеки rriд час поводження з вибуховими матерiалами
промисJIового призначення)), <Правшr охорони працi гIiд час експлуатацiТ
веJIиковантажних автомобiлiв та iнших ,гехноJIоI,iчних транспортних засобiв гtiд час

розробки рудних i нерулних копаJIин вiдкритим способом>>, <Iнструкцii з безпечноТ

органiзацii та проведенFIя масових вибухiв свердловинних зарядiв на вiдкритих
гiрничих роботах>> (посвiдчення Jt 2960|102lг-|9, протокол вiд 29.07.20|9р.
J\Ъ 1 02lг);

- <Прави_lt охорони гrрацi пiдц час роботи з iHcTpyMeHToM та гIристроями)),
<I [рави;r охорони праrli гriд час виконання робir, на висо,гi>, ДБНА.3 .2-2-2009
<Сис,гема станлар,гiв безгtеки гrрацi. Охорона гlраrцi i промисловоТ безпеки в

булiвничтвi>, <Правиll охорони праlдi пiд ,1з. вантажно-розвантажув€Lльних робiт>,
<Правил охорони працi на автотранспортi>, <<Прави.п булови i безпечноТ експлуатацiТ
лiфтiв> (посвiдчення }lb 2960-|02lб-19, протокол вiд 02.08.2019 р. JФI02lб);

- <Правил безпеки систем газопостачання)), <Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюс шiд тиском)), <ГIрави;r охорони прачi пiд час
експлуатацii вантажопiдiймаJIьFIих KpaHiB, rriдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання>>, <<Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiJIьних
будiве.шьних майданчиках)), <Г[равил охорони працi пiд час експлуатацiТ
навантажувачiв> (гrосвiдчення J\ф 2960Jr02lB-19, протокол вiд 02.08.2019 р. jФ102lв);

- <ТиповоТ iнструкцiТ по органiзацii безпе.rного проведення газонебезпечних

робiт>, <IнструкцiТ з органiзацiТ безпечноr,о ведення вогневих робi'г на

вибухогrожежонебезпечних об'€к,гах>>, <<Rимоt] до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпе.-tного виконання робiт у гtотенцiйно вибухонебезпечних
середIовиIIIах)) (посвiл.-ленr-rя Jф2960-102lд-l9, гlротокол вiд 02.08.2019р JФ102lд);

- гlройшов навчання та IrepeBipKy знань з пiдцгвердження групи з електробезпеки
(група IV до iвип{е 1000В, посвi;lчення }lЪ2960-|02lа-19, протокол вiд 29,07.2019р
JФ102/а)

З. Органiзаrliя i lrроведlеt-Iня робi,г з охорони працi прово/{иться вiдповiдно до
нормативI-1их ак,гiв з охорони гrрацi якi розробленi i затверлженi на пiдприемствi.
Наказом вiд 11.0].2019 р. JФ 18/07 Госп. ч. затвердженi HacTytlHi нормативно-правовi
акти з ОП на пiдприсмствi а саме:

- положення про службу охорони працi;
- поJIоження про систему уIIравлiння oxopoнolo працi;
- положення про поряllок проведеIII{я навчаI{ня та перевiрки знань з питаI{ь

охорони прашi;
- поJIоження про розробку iнструкцiй з охорони rrрацi;
- положення llpo нарядну сис,гему;
- положення видачi i оформлення письмового наряду-допуску на виконання

робiт з пiдвишlеною небезпекоtо;
п оложен цL цр,о_9L9 !щ,]ц:цу tцуцqш



- поряlIок проведення меличFIих оl.JIядliв IIрацiвникiв;
- мiнiма-пьнi вимоги безпеки i охорони з/Iоров'я при використаннi працiвниками

засобiв iндlивiддуаJIьного захис.гу на робочому мiсцi.
F[акази про rIризначення вiltповiдаJlьI]их осiб:
JYs55/09 вiд 10.09.2020р. <ГIро поря/Iок органiзацiТ i проведенFIя зварюts€UIьних та
iншlих вогневих робiт>;
м57/09 вiдt 10.09.2020р.<Про визначення постiйних мiсць ведення зварювальних
вогrIевих робiт>;
м58/09 вiдt 10.09.2020р. <ГIро призначення вiдповiдальних за,гехнiчний стан та
безпечну ексtrлуаl ацiю зварIоваJIьного обладнання>;
Jф78/1 1 ВiД 02.|\.2020р. <ГIро призначенrrя вiдповiдальних за технiчний cTaI-I та
безпечну експлуатацirо зварIовального обладнання по цехам));
Ns07/03 вiд 10.03.2020р. Kllpo допуск до самостiйноТ роботи>;
Jtfs52/09 вiд 03.09.2020р. uПро /tопуск до самостiйноТ роботи>.
11осадовi особи пройпrltи FIавчання i перевiрку знань у /IlI <PiBHeHcbKoMy
ексtlертно-технiчному rденT,рi ldержгrрацi>, тоВ <оазис 'Гехнолоджi> та ,гов
<Рiвненський навчzшьtlо-мето/_(ичний центр) а робiтники пройшли спецiальне
I-Iавчання та перевiрку знань вiлповiдних нпАоП (протоколи ТоВ <Вирiвський
rцебеневий завол> вizц 06.0З.2020р }lЪ1 та вiд 02.09.2020р. J\b13)

наявлtiс,гь служби охорони праui,

4. Iнс,грукцii з охороIjи працi, якi на д(аний час дiютr, на пiдприсмствi розробленi
та затвердженi зг,iдно <<IIоложеFIня про розробку iнструкцiй) i затвердженi наказами
по пiлприсмству: Jф36/06 вiд 01.06.2020р:

- IНС'гРУкЦiя з охорони гlрацi на/]ання гrерrлоТ лолiкарськоТ допомоги;- Iнструкцiя з охорони праrli про заходIи пожежноТ безпеки.
- Iнструкцiя з охорони гlраrцi /IJIя еJIектроI.азварювальника;
- Iнструкцiя з охорони гrраlдi еJIек,гросJIIосаря з ремонту та обслуг,овуванI{я

еJIек,гроустаткуван ня ;

- IНСТРУкцiя з охороllи гrрацi дIJlя електрозварника ручного зварювання.
IНСТРУКцii зареестрованi службоrо охороI{и праrli в журнаJIi ресстрацiТ iнструкцiй

з охорони працi та виданi керiвникам структурних пiдроздiлiв з реестрацiею в
журналi облiку видачi iнструкцiй з охорони праФ

ная вн icTb i нструKlti й, експлуатацi йноТ документацii,

5. FIa пilдrrрисмс,гвi наказом вiд 02.03.2020р. ]ф03/0З Госп. I{. та вiд2З.10.2020р.
J\ъ69l10 ['осп.ч. створена постiйнО дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань охорони
працi. Члени KoMiciT пройш;rи rIавчання та перевiрку знаFIь в ДП <Рiвненський
експертно-технiчний tIeHTp f{ержпрацi>, тоВ коазис Технолоджi> та тов
<Рiвненський I{авчаJIьно-мето/Iичгtий центр) вiдllовiдно ло cTaTT,i 18 зУ <ГIро
oxopoFly працi> та IlоложеrIня про порядок проведення навчанI]я та перевiрки знань
з питаI{ь охорони гrраrli i маlо,гь посвiдчення.

I'Олова кол,tiсii': Бабrок Щмитрiй IОрiйович директор. Пройшов навчання i
rrepeBipKy знань у ТОВ <<Оазис 1'ехно;rоджi>:

- ЗаКОНОДа]]Чих aKTiB з оХороIIи праlцi, наланIlя домеlIичl]оI /dопомоги IIотерпiлим,
гiгiенИ праrцi та електРобезпекИ (посвiдlчення j\Гs99-9-2о, протокоЛ вiд 28.02,202О р. j\ъ
9);



- <ПравиJI охорони праrцi гti21 час робот,и з itlструментом та пристроями)), <Правил
ОХОРОНИ пРацi пiд час виконання робiт на висотi>>, ДIБI]А.3 .2-2-20О9 <<Система
стан2дартiв безпеки гrраlli. ()xoporra гIрацi i промисловоi безпеки в булiвничтвi>,
кПравил безпеки систем I,азоIIос,гачання)), <Прави-lt охорони працi пiд час
експлуатацii обладrlання, пlо працюс пiд ,гиском)), <fIравил охорони працi на
автотранспортi>>, <правил охорони працi пiл час вантажно-розвантажувальних
робiт>, (посвiдчення }гq99-9-б-20, протокол вiд 28.02.2О2О р. JYэ 9-q;

- II-га група з еJIектробезпеки в електроустаIIовках до 1000В вiд 28.02.202Ор.
Членu Koпticii':
БогданеЦь BiKTop Васильович - головний iнженер. Пройшов навчання i перевiрку

знань у ТОВ <Рiвненський I]авчально-методичний цеrIтр>:
- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,

гiгiсни працi, електробезпеки (гrосвiлченгtя Jф 7|4-зо-20, пpoToкo"lr вiд 22.|о.2020 р,
JФ З0);

- <ПравиJI охорони гrраrцi Ili21 час роботи з iHcтpyMeHToM та пристроями)), <Правил
охоронИ працi пi.lt час виконаFIня робiт на висотi>>, лБнА.3 .2-2-2о09 <<Система
стандар,гiв безпеки гrраrцi. Охорона гrрацi i промисловоТ безпеки в будiвництвi>>,
<Правил охорони гrрацi гriл час вантажно-розвантажуваJIьних робiт>, <Правил
охорони працi на автомобiJ]ьI{ому транспорr:i>, <Правил охорони працi пiд час
експrrуаr,ацiт вантажопiдiймаrrьних kpaHiB, пiдiймальних пристротв i вiдповiдного
обладнання>, <I\4iнiмальгlих вимоГ з охорони праlli на тимчасових або мобiльних
булiвельrrих маЙдаI{чиках)), (посвiдченrrя ЛЬ7lr4-З016-20, протокол вiд 22.|О.2020 р.Jф
30/б);

- IV-га група з еJIектробезпеки в електроустановках до 1000В (посвiдчення Jr]Ъ714-
З 0 l а-20, протокол вiд 22.I 0 .2020 р. JФ 3 0/а- 1 ).

Рублик Сергiй l3о"тtо/lимироt]ич -- iнженер з охороrrи rlрацi. ГIройшов навчання i
ltePeBiPKy ЗНанI) У /{ГI <PiBHet-tcbкoMy експер,гно-техlлiчному центрi /{ержпрацi>:

- законоliавчиХ ак,гiВ з охороНи Itрацi, наданFIЯ /IомедичI]оi допомоги потергliлим,
гiгiени працi та еJIектробезгtеки (rrосвiдчення J\Гg 2962-102-19, протокол вiл 02.08.2019
р. jФ 102);

- <[Iравил охорони гrраlцi r,riд1 час робот,и з irrструментом та пристроями)), <Правил
охорони працi гliд час виконання робir' на висоt,i>>, дБнА.3 .2-2-20о9 <Система
с,гандар,Гiв безгlекИ гlрацi. Охорона працi i промис-тIовоi безпеки в будiвництвi>>,
<I1равиЛ охороFIИ працi пiд час ваIIтажFIо-розвантажувальцих робiт>, <Правил
охороFIИ працi на автотРанспортi>>, <<ПравИrr будовИ i безпечноТ експлуатацiТ лiфтiв>
(посвiдчення Jr,lb 2960-102lб-19, протокол вiд 02.08.2019 р. JФ |02lб);

- IV-га група з еJIектробезпеки в електроустановках до i вище 1000В (посвiдчеrrня
JYs 2960- |02la-l 9, протокоrl вiд 02.08.2019 р. JФ |02la).

СфiмчуК Валентин [ваtlови.t го.llовний енергетик. Пройшов навчання i
перевiрку знань у ТОВ <РiвненськиЙ навчаJIьно-методичниЙ центр):

- <[IРаВИЛ ОхОрони працi Itiд час робоr,и з iHcr:pyMeHToM та пристроями)), <Праrзил
ОХОРОНИ ПРацi пi.lr час виконання робiт на висотi>, ЛБНА.3.2-2-2ОО9 <<Система
стандартiВ безпекИ праlцi. ()хороrrа працi i гlромиСловоТ безпеки в будiвниrtтвi>>,
<Правил охорони працi пiд час ваI]тажно-розваFIтажувальних робiu, (посвiдчення
J{р2З-2lб-20, про,гокол lзiд 05.06.2020 р. J\ч 2/б);

- V-га група з еJIектробезгtеки в електроуста[Iовках до i вище 1000В (посвiдчення
_ :ТrД!Ц2а.щ:qý"д 9!ц05, 0 6 ? 0 ? 0з. Щ?u).



б. особи, якi приймались на роботу, вiдповiдно до вимог нпдоп проходили
попередне спецiальне навчання з питань охорони працi стосовно конкретних робiт,
якi вони виконуватимуть. laHi особи скл€Lли iспити i отрималrи посвiдчaп", на право
керуванНя вiдпоВiдниМ обладнанням. С в наявностi протоколи KoMicii , п.р.йр*"
знань.

Bci робiтникИ прохО дилИ вступний iнструк,гаж, який проводив працiвник
служби охорони працi, та первинний iструктаж на робочому мiсцi. Пiсля проведення
первинного iнструктажу i вiдповiдного стажування (ДУблювання) працiвник
допускаеться до самостiйно роботи.

З працiвниками, якi зайнятi на роботах пiдвищеноi небезпеки раз на три мiсяцi
проводиться повторний iнструктаж.

ПозаплаНовиЙ iнструктаж провОдитьсЯ з робiтНиками при перервi в роботi
бiльш, як 30 календарних днiв, у разi змiни технологiчного процесу тощо.

У р*' виконанНя разовИх робiт, на якi оформлЯюr"i" наряд-допуск, з пра-
цiвниками проводиться цiльовий iнструктаж

вiдмiтки про проведення iнструктажiв робляться у вiдповiдних журналах.

чномУ медогляДу в термiни, якi погодженi з районним лiкув€lJlьно-профiлактичним
закладом.

Праuiвники, якi залученi до виконання заявлеFIих робiт, пройшли попереднiй
медичний огляд. е в наявност'довiдки про пройдений попереднiй медичний огляд.

машинiсти та водiт (оператори) Ттз допускаються до роботи пiсля прохо-
дження перед змiною медичного огляду гrа пiдприемствi.

8. Засоби iндивiдуального захисту:
ПрацiвникИ тоВ <<Вирiвський щебеневий завод) забезпечуються спецiальним

одягом, спецiальним взуттям та iнrпими засобами iндивiдуального захисту для
безпечного виконання робiт, згiдно <норм безоплатноi видачi спецодягу, спецвзуття
та iнших зIЗ для працiвникiв пiдприемства)), затвердженого наказом: костюм
бавовняНий, футболка бавовняНа, плаЩ непромоКальний, черевики шкiрянi, рукавицi
комбiнованi, окуляри захиснi, каска захисна з пiдшоломником, куртка утеплена,
штани утепленi, чоботи гумовi.

i нформачiя про наявнiсть засобi в iндивiдуал ьного захисту,

9. Складений та затверджений план-графiк проведення навчання та перевiрки
знанЬ з питанЬ охорони працi по професiях, з яким працiвники ознайомленi пiд
особистий пiдпис. Пiсля перевiрки знань з питань охорони працi оформлюються
протоколи для допуску робiтникiu до виконання робiт.

наказом затверджено програму та конспект проведення вступного iнструктажу з
охорони працi.

тоВ кВирiвський щебеневий завод)) забезпечене необхiдною експлуатацiйною
документацiею, технiчною та органiзацiйною документацiсю, нормативно-
правовими актами з питань охорони працi та промисловоi безпеки, в тому числi
необхiдних для виконання заявJIених в декларацii робiт. Обладнаний кабiнет для
проведення вступного iнструктажу та навчання з питан], охорони працi.



Розробленi екзаменацiйнi бi;rети з гlеревiрки знань з IIитань охорони працi за
посадами та Il lями.

Т та MaTepizul ьно-тех t-t i ч ноТ бази, навчал ьно-методич ного забезпечення)

Д.IО. Бабюк
(iнiцiали та прiзвище)

20 zO р.

Щекларацiя заресстрована у журналi облiку
територiальному органi Щержпрацi

суб'сктiв господарIовання у

20 р.

Примiтки l. Фiзична особа - пiдприсмець своТм пiдписом надас згоду на обробку персонаJlыlих да}lих з^ метою забезпечення I]икоlIання вимог I-Iорядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвиu,tеноТ
небезпеки та на ексгlлуатачiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ
небезпеки.

2. Реестраrriйний номер облiковот картки платника податкiв не зазначасться фiзичними особами,
якi через свот ре"тriгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це
вiдповiдному органу державноТ по

Jф

правлiння J{ержлраui у Рiвнепськifi областi
ЗАРЕ € СТРОВАНО

':!..*уr: Ч, ?Ъ6н|1_ zоФр.


