
'Щодаток В

до Порядlсу

(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. JФ 48)

Щекларацiя

вiдповiдностi матерiально -технiчноТ бази вимогам законодавства з питань охорони працi

Вiдомост,i про роботодавця:: Товариство з обмехtеною вiдповiдальнiстю кЗдолбунiвський
будiвельних матерiалiв> Тел\ф (03652) 2-5О-|2. Юридична адреса : Товариство з обмехtеною
вiдповiдальнiстю <Здолбунiвський будiвельних матерiалiв> (код СДРПОУ 419671ЗЗ
З5700, вул. Шевченка 1, м. Здолбунiв, Рiвненськоi областi, e-mail: zzbml1@gmail.com

Вид дiяльностi за КВЕЩ - 2010:.
Код - 23.З2 виробництво цеt,J]и.черепиtdi та iнших будiвельних виробiв iз випаленоТ глини

Р/рNЬ uа61 73333391 00000260070547l B84l, банкРiвненськафiлiяПАТКБ<Приватбанк>,МФО
ЗЗЗЗ91, Код СДРПОУ 419677ЗЗ
- Щиректор -Остапчук Тарас Олександрович - тел. .( 067) ЗВ-В5-73)
Мiсце виконаI{ня робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо експлуатацiТ (застосування) машин, механiзмiв,

устаткування пiдвищеноТ небезпеки - УкраТна
Iнформацiя про наявнiсть договору страхуваIIня цивiльноТ вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди
- Вiдповiдно додатку l до порядку та правил проведення страхування цивiльноТ вiдповiдальност,i
перед третiми особами згiдно постанови кабiнету MiHicTpiB J\Г9 1788 вiд l6.08.2002 р на <ТзОВ
кЗдолбунiвський булiвельних матерiалiв>> страхування не проводиться, тому що не е об'ектом
пiдвищеноТ lrебезпеки
Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi - добровiльного аудиту з питань
охорони працi не проводилось
- Яо Остап.lук Тарас Олексаlлдрович , цiею декларацiсю пiдтвердяtую вiдповiднiсть матерiально-
,гехнi.tноТ бази та умов працi влlмогам законодавства з охорони працi пiл час виконання таких робiт
пiдвишlеноТ небезпеки та lабо експлуатацiТ (застосування) машин. механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ
небезпеки : .

- Робот,и в кOjIодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, Камерах, колекторах,
замкнутому прост,орi (смностях, боксах, топках, трубопроводах),- о без отримання вiдповiдноr,о
лозволу
Кiлькiсть робочих мiсць - З4 , в тому числi тих. на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм - 2

Маемо декларацiТ Ns 500 вiд 10.1 1.20 р та J\Гs 501 вiд 10.11,20 р
- Зварювальнi роботlл ;

-- Вантажопiдiймаrьнi крани та машини, а саме: кран козловий Ns 2 , керований з пiдлоги ItK -_

2.0т, зав.Ns 271, |969 р.виготовлення , СРСР .

Кран козловий Nl3, керований з пiдлоги ККТ- 3,2т, зав.NЪ 26,1970 р виготовлення, СРСР. . ItpaH
tсозлсlвий , керований з пiдлоги NЬ б ККТ- З,2-10-7,1, зав.NЪ 08/56, 1986р виготовленrrя, СРСР
ItpaH гrа гусеничному ходу РДК 250-3 зав.Ns 12057,1988 р виготовлення - Нiмекч.rина,

KilrbKicTb булiвель i споруд (примiщень) - Адмirriстративний корпус, виробничий корпус,
корпус майстернi, в якому розмiщенi побутовi примiщеннял
Irlшi вiдомостi:

[]а rtiдприемствi отворено слуrrсбу охорони працi - наказ ЛЪ 01 - оП вiд 04.08.2020 р функцiТ
lсерiвника якоi з охорони працi виконус Полiшlук JI.L.
наказом Nq 08 - ОП вiд 18.08.20 р призначено вiдповiдальних посадовI,Iх осiб та наказом ЛЪ 14 -

ОII вiд 21.08.20 р призначено вiдповiдальних за видачу наряд-допуску на виконання робiт з

гtiдвищеною небезпекою



- цех з виготовлення цегли - Пилипчук Н.В.
вiдповiда-гrьна за дотримання вимог закоЕодавства з питань охорони працi та промисловоi
безпеки, утримання у справному cTaHi устаткування, органiзацiю i виконання робiт
пiдвищеноi небезпеки з метою забезпечення безпеки працiвникiв.
Наказом J\lЪ 02-ОП вiд 18.08..2020 р створено комiсiю з перевiрки знань з питань охорони
працi.
Голова KoMiciT:
LIлени KoMici :

- Остапчук Т.О.- директор
- Кузьмiн М.П.. головний MexaHiK

- Itузьмiн М.П. - в.о.головного енергетиа
- Полiщук Л.I. -. iнженер з охорони працi
Члени KoMicii пройшли навчання та перевiрку знань з питань охорони працi в !П
<Рiвненсьlсий ETL{> {ержпрацi
остап,lук Тарас Олександрович - директор: пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi, налання домедичноiдопомоги потерпiлим, гiгiени працi
та електробезпеки, посвiдчення м 3034 _93- l 8 протокол вiд21.0,7 ,2018 р М 9З, <Правил охорони
працi пiд час експлуатацiТ вантокопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання>, <Правил охорони працi пiд час вантажо-розвантажувzUIьних робiт>, посвiдчення ЛЬ l540-
60lб-20 протокол вiд l6.09.20 р J\b 60/б

КуЗьмiн Микола Петрович - головний MexaHiK : пройшов навчання i виявив потрiбнi знапня
законодаваIих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiсни праrдi та
еЛеtСТРОбеЗПеКи, посвiдчення J\Ъ З026-93-18 протокол вiд20.07,2ОlВ р , Правил охорони працi пiд .12g

робоr,и з iHcTpyMeHToM та пристроями>, кПравил охорони працi пiд час виконання робiт на
висотi>, дБн А.з.2,2-2009 Система стандартiв безпеки працi.. Охорона працi i промислова
безпека у будiвництвi посвiдчення , <l1равил охорони працi на автотранспортi> <мiнiмальнi вимоги з
охорони працi на тимчасових мобiльних будiвельних майданчиках> посвiдчення посвiдчення NЬ 4470-
1З7lб-|8 ПРОТОКОЛ ВiД 24.09.2018 р Ns 1.З7lб, кПравила охорони гrрацi пiд час розробки родовищ
Itорисних коIIалин вiдкритим способом>, кПравила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT при
виробництвi цегли та вапна), кправила технiки безпеки та виробничоi caHiTapiT в промисловос.гi
будiвельних матерiалiв>, посвiдчення ЛЪ 4470-1 37 д-lr8 протокол ль 137 д вiд 01.10.1B р кГIравил
охорони працi lliд час експлуатацiТ вантахtопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання>, <Правил охорони працi пiд час вантarко-розвантarllувальних робiт>, посвiдчення ЛЪ l5З7-
6016-20 ПроТоI(ол вiд l6.09.20 р j\Ъ 60/б пройшов навчання та перевiрку знань на 1У- гр..з
елеttтробезпеки, доi вище l000в,посвiдчення Nь2411-В9а-l7,протокол вiд31.10.19 р видане!П
KPi внеt-tський ЕТЦ) !ержпрацi

КУЗЬМiН Мико.па Петрович * виконуючий обов'язки головного енергетика,
вiдповiдальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та електробезпеки ,

пройшов навчання та перевiрку знань на У- гр..з електробезпеки, - Правил технiчноТ експлуатацii
електроустановок споживачiв, Правил безпечноi експлуатацii електроустановок споrIсивачiв, ,,
ПОСВiДЧення NЬ 241 1 -В9а- l 7 , протокол вiд22.1 0.20 р, видане ЩП кРiвненський ЕТЦ) Щержпрацi

Полiщуlс Лiдiя rBaHiBHa - .iHrKeHep з оП : пройшла навчання i виявила потрiбгri знання
законодавчих aKTiB з охорони прачi. надання домедичноiдопомоги потерпiлим, гiгiени працi та
електробезпекрI, ПОсвiд.lgццп N9 4З00-141-19, протокол вiд 25,\0.2019 р ЛЪ 141 , кПравил охорони
пllацi пi,l час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правил охорони працi пiд час виконаFtня робiт на
висотi>,посвiдченняNъ 610в-181-1Впротокол вiд 2в.11.18рЛЪlВl <Правилохоронипрацiгriдчас
еltсIlлуатацii вантаlкопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання>, кПравил
охорони працi гriд LIac вантажо-розванта)Itувальних робiт> , кМiнiмальнi вимоги з охорони працi на
,гиNlчасовиХ мобiльних будiвельних майданчиках> посвiдчення Nb 6141-183-1 В протокол вiд 30. l 1.20l 8 рмlвз <IIравил безпеки систем газопостачання>, <правил охорони працi пiд час екаплуатацiт обладнанl]я,
Що працю€ пiдт,исttом>), ,протокол Jф l]2 вiд l6.11.2018 посвiдченняЛЪ 5741-172-18, ДБН А.З.2-2-
2009 <Система стандар,гiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у булiвництвi>, ЩБН
A.3.1-5.2009 <Органiзацiя будiвельного виробництва)), посвiдчення ЛЪ 6108-181-18 вiд 28.11.20l8 р,
протокол NЬ l8l видане !П кРiвненський ETI_{> !ержпрацi
I-IПАОП 29.2-|.01-5B - Загальнi правила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT для пiдприемств i



органiзацiй машинобудування, НПАОП 0.00-1 ,69-13, Правила охорони працi пiд час холодного
оброблення металiв, НПАОП 28.92-1.З 1- 13 - Правила охорони працi пiд час зварювання металiв, НПАОГI
28.0-1.33-13 - Правила охорони працi пiд час ковiuIьсько-гIресових робiт, НПАОП 28.0-1 ,З2-1З - Правила
ОхОроНи працi пiд час фарбувальних робiт, НПАОП 25.0-1.04-13 - Правила охорони працi на
пiдприемствах з виробництва пластмасових виробiв, нпАоП 28,0-1,з0-12 - Правила охорони працi пiд
чаС роботи з абразивним iHcTpyMeHToM, НПАОП 0.00-7-1 \-12- Загальнi вимоги стосовно забезпечення
роботодавцямиохоронипрацiпрацiвникiв, посвiдчення J\Ъ 5ЗЗ6-З9В-17 вiд l8.12.2017 р,протоколNЪ
З98, КПРавила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копrtлин вiдкритим способом>,
кправила технittи безпеltи i виробничоi caHiTapiТ при виробництвi цегли та вапна), кправила технiки
безпеки та виробничоТ caHiTapiT в промисловостi будiвельних матерiалiв> , посвiдчення ЛЪ 24З-6-в-20 вiд
04.09.20 р Протокол J\Ъ 6-в вiд 04.09.20 р пройшла навчання та перевiрку знань на IY- гр..з
електробезпеки, до i вище 1000 В, посвiд.lg1111g Ns4З'75-142-19 , протокол вiд З1.10.2019 р виданеЩП
кРiвненський ETI {> !ержпрацi

Розроблено та затверджено наказами Nq 7-ОГI; Jф 6-ОП; NЬ 8-ОП вiд 17 .05.20l 8 р- Пололtення про слуrкбу охорони працi
- По;rохсення про систему управлiння охороною працi
- Полоltення про Порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi
- Полоrкення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним

взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту
- НаКаЗОм Jф 25-ОП вiд l9.10..2018 р затверджено та введено в дiю iнструкцii з питань

охорони працi по спецiальностях та за видами робiт.
Iнструкцiя N9 1/1 - з пожежноi безпеки для Bcix працiвникiв,

- IНСтрУкцiя з ОП NЬ 2 - з надання першоi медичноТ допомоги потерпiлим при нещасних
випадках

- Iнструкцiя з ОП NЪ 37 -для електрозварника ручного зварювання
- Iнструкцiя з ОП j\Ъ 65 - пiд час виконання робiт на висотi
- Iнструкцiя з ОП J\Ъ 50 - при роботi з ручним електричним iHcTpyMeHToM
- Iнструttцiя з OII ЛЬ 48 - пiд час робiт на риштуваннях i помостах
- Iнструкцiя з ОП J\Ъ 53 - пiд час виконання земляних робiт
7. Посадова iнструкцiя NЪ 3 - для особи, вiдповiдальноi за електрогосподарство.
8. Посадова iнструкцiя NЪ 4 - для вiдповiдального за технiчний стан та безпечну експлуатацiю
зварюваIьного обладнання
9, Iнструкцiя з ОП Nb 63 - пiд час виконання робiт нависотi з використанням спецiальних
страхуваJlьних засобiв,
роботи виконуються вiдповiдно до технологiчноi документацii , розроблених та затверджених

,гехгtологiчних карт, розробленого проекту виконання робiт на кожен вид робiт з видачеIо наряд-
ДоПУскУ на виконання робiт, вiдповiдно до затвердженого перелiку робiт з пiдвищеною
небезпекою
Працiвники, зайнятi нароботах пiдвищеноiнебезпеки, пройшли навчання та перевiрку знань з
питань охорони працi, протокол NЪ В вiд 21.0В 2020 р.
Запис про проведення iнсrруктажiв з питань охорони працi робиться в Журналi ресстрацii
iHcTpyKTalIciB з питань охорони працi
Працiвlrики, забезпеченi спецодягом , спецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту, згiдно
i-IopM влтдачi спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту у вiдповiдностi до чинних
I]ормативних aKTiB
l.Чоботи - Впар
З. LIоботи шкiрянi утепленi - В пар
4. Костюм х/б - 8 шт
5. Костюм брезентовi - 1 шт.
6,Фартух -lшrт,
7. Рукавицi х/б - 16 пар
В, Рукавицi брезен"говi - 1 пара



9. Перчатки п'ятипалi - В пар
l0. Окуляри захиснi - 8 пар
1 i. Респiрагор "Лепесток" - 2 шт,
12. Респiратор РУ - 2 пт
l 3. Перчатrtи резиновi - 2 пари
l4. [Iерчатки дiелектричнi -2 пари
l5, Куртка ватна - В шт.
16. Брюrtи BaTHi - З шт.
l7.Kacrca - 8 шт
lB. Пояс запобiжний ПЛ - 2 шт
видача працiвникам i повернення ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захис]у

облiковуються в особистiй картцi встановленоТ форми.
Запобiтtнi пояси отриманi i випробуванi перед вводом в експлуатацiю. Щата огляду та
ВИпрОбУвань зроблено в Журналi огляду та випробувань засобiв захисту, протокол
випробування вiд l5 .08,2020 р
ГIрацiвники проходять перiодичнi медичнi огляди за рахунок пiдприемства у Здолбунiвськiй
центральнiй районнiй полiклiнiцi (останнiй заключний акт вiд 21 .|2.2019 р
Психофiзiологiчне обстехtення працiвникiв в ЩП <Рiвненський експерно-технiчний центр
Щерх<працi> вiд 08.01.2020 р
пiдприсмство забезпечене навчальними планами, посiбниками та НпАоп..

1. Закон УкраiЪи <Про охорону працi>
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Np и1107 вiд26.10.2011 р <Порядок видачi дозволiв на
виконання робiт пiдвищеноi небезпеки тана експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устагкування пiдвищеноi небезпеки
4.Закон Украiни,,Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування)
5. НПАОП 0.00-4.01-08 Полоlкення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом,
спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту.
7. ДБН 

^,З.2-2-2009 
OcHoBHi полохtення. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi.

ДБН А.3. 1-5.2009 Органiзацiя булiвельного виробництва
8. НПАОП 0.00-1.20.98 Правила безпеки систем газопостачання
9. НГIАОП 0.00-1.30-01 Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями.
10. ГОСТ 9З56,] 5 Рукава резиновые для газовоli сварки и резки металлов. Технические

услоtsия.
11.FIПАОП 0.00-1.15.07 <Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>.
12. НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестацiТ зварникiв.
]3. НIlАОП 0.00-i.81-11 <Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс
пiд тисttом>.

1 4.НIIАОП 0.00-7.11-12 Загальнi вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охороFIи працi
працiвникiв
15. НГIАОП 0.00-1 ,24-10 кПравила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин
вiдкритим способом>,
1б. ДНIIАОП 26.0-1 .01-75 кПравила технiки безпеки i виробничоi caHiTapiT при виробництвi
цеглLI та вапна),
17. НПАОП 0.00-1 .64-]7 <Правила технiки безпеки та виробничоi caHiTapii в промисловостi
булiвельних матерiалiв
18.Наказ МОЗ УкраТни вiд 21.05,2007 NЬ 246 <Про затвердження Порядку проведення



медичних оглядiв працiвникiв певних кагегорiй>,
J 9. Порядок проведення розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних
захворIовань i аварiй на виробництвi
20.НПАОП 0.00-4.12-05 Типового полох(ення про порядок проведення навчання i перевiрки
знань з питань охорони
21. нпАоп 0.00-4.1

ао(,

(пiдпис)

Т.О.Остапчук

(iнiцiали та прiзвище)

20

Щекларацiя заресстрована у пryрналi облiку суб'сктiв господарювання у територiальному органi
Щержrrрацi

1. Фiзрlчilit оссiба 
- 

пiдпlrис:меtlь своТм пiлгtисом надае :]голу на сlбробку, персOнаjLьних
дail{их :} MeTOiO :забе:]гtе.lеtlllя викOFIalння вих{Oг По;rялrtу-

! ýрипяiтки:

ВllЛаT i Д(ОЗВО;liв ша1 l]рtкоfii]Ilflя робi,r, шiдвлtщеллоТ пебезrtеки ,l,a lla ettcLtityilr.etr(ittl
(заст'осуваrння) плапi1,1tл. мсханiзл,tiв. устаткоRаlннr{ пiдвиrценоi небезпеlсl.t.
2. Ресстрацiт,jний но]\,1ер облirtовоТ картки платника податкiв Ie :]азнааIitсться ф,iзи.lнилtи
oСOбап,tl,t, якi через своТ релiгiйlri переlсо}Iання вiдпltltз.пяк,lтьсlt вiл йсirc прийriятlrI 1.а

ttОВiДОпtи;rи IIро це вiдшовiлIrоý4у opгallJ- лержавпоТ rtодатковоi с'ltухсби i пti}Itiтl, вiл;чti,гкr,
в гlаспортi.

полохtення про службу охорони працi

&5 ll

Управлiння Дёржiiраtti у Рiвнёнеькiй областi

зАрýЁfiтрOtsАно
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