
'Щодаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 201S р. J\Ъ а8)

Щекларацiя

вiдповiдНостi матеРiальнО -технiчнОi базИ вимогаМ законодаВства З питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:: Товариство з обмехсеною вiдповiдальнiстю <Здолбунiвський
будiвельних матерiалiв> Тел\ф (03652) 2-5О-:t2. Юридична адреса : Товариство з обмеженоIо
вiдповiдаrrьнiстю кздолбунiвський будiвельних матерiалiы> (код сдгпоv 4196]]зз
35700, вул. Шевченка l, м. Здолбунiв, PiBHeHcbKoi областi, e-mail: zzbml1@gmail.com

Вид дiяльностi за КВЕЩ - 2010:.
код * 2з.з2 виробництво цегли,черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленот глини

Р/р ЛЬ ua 61 7ЗЗЗЗз 9l 000002600 705 471 884l , банк PiBHeHciKa фiлiя ПАТ КБ <Приватбанк>, МФО
Зз339l, Код СДРПоУ 4|9677Зз
- Щиректор -Остапчук Тарас Олександрович - тел. .( 067) 38-в5-7з)
Мiсце виконаннЯ робiт пiдвИщеноТ небезпеки та/або "п"ппуu*йi@*ýЙня) машин, механi:змiв,
устаткування пiдвищеноТ небезпеки - УкраТна
Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливот шкоди- Вiдповiдно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивiльнот вiдповiдальнос.гi
перед третiми особами згiдно постанови кабiнету MiHicTpiB ль 178В вiд 16.0В.2002 р на кТзоВ
<здолбунiвський будiвельних матерiалiв>> страхування не проводиться, тому що не с об'сктом
пiдвищенот небезпеки .

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi -добровiльного аудиту з пи1ань
охорони гlрацi не проводилось
- я, Остапчук Тарас Олександрович , цiею декларацiею пiдтвердтtую вiдповiдtliсть матерiально-
технiчноТ бази та умов працi вимогам законодавства з охорони працi пiд час виконання таких робiт.пiдвиrценоТ небезгlеки та /або експлуатацiТ (застосування) машин. механiзмiв, устаr.куванt-tя пi/tвиtценоТ
небезпеки :

- }tlбtlгlr в ,цiюT llх еJIек,гроусТrlIIoвItах uап!}угою полlаll t 000 Е i в :ltl1lax лi'1 t:,групяу вхасrlr*rлТ а}iiстtггii.
без отримання вiдповiдного дозволу
Кiлькiсть робочих мiсць - 34 , в тому числi тих. на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм - 2
Маемо декларацiТ Ns 500 вiд 10.11.2020 р таЛ'е 501 вiд 10.11,2020 р
- Зварювальнiроботи ;

- Вантахсопiдiймальнi крани та машини, а саме: кран козJIовий ЛЪ 2 . кс:рований з пiдlлоги ItK -2.0т, зав.Ль 271, |969 р.виготовлення, срсР
Кран козловий NЬ3, керований з пiдлоги ккт- 3,2т, зав.Ль 26,197Ор виготовлення, с])ср" , Кран
козловий , керований з пiдлоги }lb б ккт- з,2-|о-7,1, зав,NЬ 08/56, t-ЯВОр виготовлення, СР(]Р
Кран на l,усеничному хо/{у рдк 250-з зав.NЪ l2057, 19вВ р виготов.IIе}IIIя - L{iп,lек.lчиrrао

Кiльlсiсr,Ь будiвелЬ i споруД (примiщеНь) - АдмiНiстративнИй Koprryc, виробничИй lсоргt1,-с,
корпус майстернi, в якому розмiщенi побутовi примiщення.
Iншi вiдомостi:

На пiдприемствi створено слутсбу охорони rrparli - наказ ль 01 * ОГI вiд 04.08.2020 р функцiТкерiвника якоТ з охорони працi виItонуе Псlлirцук Л.I..
Наказом лъ l5 вiд 23.1 1.20 р призначеI{о вiдповiдальним за справIlий стан .га безпечну

експлуатацiю електрогосподарс,1,I]а в.о. головного енергетика пiдприемства Кузьмi*ru й.П. 1 lгругtа допуску по ел.безпецi),
FIаказом Nь 15 вiд2З.1 1.20 р покладено вiдповiда.lIьнiс,гь за утримання у crlpaBцoцlz технiчному

cTaHi, безПечну експлУатацiЮ електрогосПодарства, елект,рооблuд,rоппо, поrпjr""с'рпого обJtадt1агrня,
зварювальI-1ого обладнання та e"lteKTpoiHcTpyMeHTiB llо лiльницях згiдно вимоГ гlтБ'i ГIТЕ. правильrly i



безпечну експлуатацiю електроустановок та електрообладнання , приладiв облiку, контролю i

СИГНаЛiЗаЦiТ, СВОСчаснУ перевiрку i випробування, правильне використання електроенергii, дотримання i
виконання птЕЕ, пБЕЕ та iнших нормативно-правових aKTiB з охорони працi покласти на на.lальникiв::

Виробничий цех : Пилипчук Н.В.

наказом J\ъ 08 _ оП вiд 18,08.20 р призначено вiдповiдальних посадових осiб:
- цех з виготовлення цегли - Пилипчук Н.В.
вiдповiдальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоi
безпеки, утриманнЯ у справноМу cTaHi устаткуваНня, органiЗацiю i urr.o"u"r" poOl,
пiдвищеноi небезпеки з метою забезпечення безпеки працiвникiв.
НаказоМ jф l5 вiд2З.l|,20 створено комiсiю з перевiрки знань з Iiитань охорони працi та
для перевiрки знань працiвникiв дiльниць електротехнiчного i електротехнологiчно.о nap.o"ury .
вимоГ пБЕЕ, птЕЕ та iнших нормативно-правових aKTiB з охорони працi
Голова KoMiciT; - Остапчук Т.О.- директор
Члени KoMici : - Кузьмiн М.П.. головний MexalliK
- Кузьмiн М.П.. - в.о. головного енергетика
- Полiщук Л.I. -. iHlteHep з охорони працi
ЧленИ KoMiciT пройшлИ навчаннЯ та перевiРку знанЬ з питань охорони працi в ЩП
кРiвненський ETI} Щерхtпрацi
Остапчук Тарас Олександрович - директор: пройшов навLIання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТдопомоги .ror"pnir"M, гiгiсни працi
та електробезпеки, посвiдчення ЛЪ 3034 -93-1B протокол вiд21.07.201В р J\b 93, кПравил охорони
працi пiд час експлуатацii вантаrrсопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальн"* np""rpoTB i вiдповiдного
обладнання>, <Правил охорони працi пiд час вантiDко-розванта}кувtIJ,Iьних робiт>, t-lосвiдчення ЛЪ 1540-
60lб-20 протокол вiд 16.09.20 р JФ 60/б

Кузьмiн Микола Петрович - головний MexaHiK : пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноiдопомоги потерпiлим, гiгiени працi та
електробезпеки, гlосвiдчення J\гs З026-93-18 протокол вiд 2о.01.201В р , Правил охорони працi lliд час
роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <<Правил охорони працi пiд час викоFIання робiт на
висотi>, дБн А.з.2 -2-2009 Система стандартiв безпекЙ прачi.. Охорона працi i промислова
безпека у будiвництвi посвiдчення , <правил охорони працi на аts-готранспортi> кмiнiмальнi вимоги з
охорони працi на тимчасових мобiльних будiвельних майданчиках> посвiдчення посвiдчення Лъ 4470-
|з7lб,\8 протокоЛ вiд 24.09.2018 Р Jф |з7lб, <Правила охоро'и працi lliд час розробки родовищкорисних копалин вiдкритим способом>, <Правила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT при 

'

виробництвi цегли та вапна)), <правила технiки безпеки та виробничот caHiTapiT в промисловостi
будiвельнИх матерiалiв>, посвiдченняЛs 4470-1з7 д-|8 протокол Лъ 1З7л вiд 01.10.1B р <ГIравил
охорони працi пiд час експлуатацiТ вантаltопiдiймальниrкранiв, пiдiймальни" np"crpoTu i вiдповiдного
обладнання>, <Правил охорони працi пiд час вантarко-розвантажувальних робiт>, посвiдчення ЛЬ l5З7-60lб-20 ПРОТОКОЛ ВiД l6.09.20 р Лч 60/б пройшов 

"ubчun"o 
та перевiркуЪпr"о на у- гр..з

електробезпеки, до i вище 1000 в, посвiдчення ЛЬ 241l-B9a-17, протокол вiд22,10.20 р видане ЩI-[кРiвненський ETL{> !еряtпрацi
кузьмiн Микола Петрович - виконуючий обов'язки головного енергетика,

вiдповiдальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та елекr.робезпеки ,пройшоВ навчаннЯ та перевiрКу знанЬ на У- гр..з електробезпеки, - Правил технiчноТЬ,,"ппуuruцii
електроусТановок споltивачiв, Правил безпечноТ експлуатацiТ електроустановок споItива.Iiв, ,,ПОСВiДЧеННЯ N'Р 2411-89a-l7, протокол вiд22.10.20 р, urдuп" ЩП кРiвненсьlсий Етц) щерrrспрацiПолiщуК Лiдiя IBaHiBHa - .iHlceHep з оП : пройrпла навчання i виявила поrрiбrri'."u*rчrо
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпi;rипл, гiгiеrrи працi та
електробеЗпеки, посвiдченняЛЪ4300-141-19, протоколвiд 25.10.2Оlgрль 141 ,<Ilравилохорони
працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Прави.ll охорони працi пiд час виконання робiт на
висотi>,посвiдченняNs 610В-181-18протокол вiд 28.11.18pJфlBi кПравилохоронипрацiпiдчас
експлуатацii вантаlсопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>, <Правил
охоронИ працi пiД час вантаЖо-розвантalltувrlльних робiт> , кМiнiмальнi вимоги з охорони працi на
тимчасовихмобiльнихбудiвельнихмайданчиках>посвiдl{еннямбl47-1ВЗ-18 гrротокол вiд З0.11.20 1Вр
лъl 8З кПравил безпеки систем газопостачання>, <Правил охорони працi пiд часексплуатацiТ обладнання,
що працю€ пiд тисltом>), .протокол ЛЪ 172 вiд 16.11.201B посвiдчегlня NЬ 574l -|,72-1в, дБн А.з.2-2-



2009 кСистема стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у булiвничтвi>, [БН
А.3.1,5.2009 кОрганiзацiя будiвельного виробництва), посвiдчення J\Ъ бl08-181-18 вiд 28.11.20l8 р,
протокол ЛЬ l8l видане l]П кРiвненський ЕТЦ) fерrrtпрацi
НПАОП 29.2-1.0l -58 - Загальнi правила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT для пiдприсмств i
ОРГаНiЗацiЙ машинобудування, НПАОП 0,00-1.69-13, Правила охорони працi пiд час холодного
оброблення металiв, нпАоП 28.92-1.31-1з - Правила охорони працi пiд час зварювання металiв, НПдоП
28.0-1.33-13 - Правила охорони працi пiд час ковrtльсько-пресових робiт, нпАоП 28.0_1 .з2-1з - Правила
охоронИ працi пiД час фарбуваJIьних робiт, нпАоП 25.0-1.04-1З - Правила охорони працi на
пiдприсмствах з виробництва пластмасових виробiв, нпАоП 28,0-1.з0-12 - Пiавила охорони працi пiд
час роботИ з абразивнИм iHcTpyMeHToM, НПАОп 0.00-7-1 1-12_Загальнi u"rо.Й стосовно забезпечення
роботодавцямиохоронипрацiпрацiвникiв, посвiдчення Jф5336-398_17 вiд 18.12.20i7 р,протоколJ\Ь
398, кПравИла охоронИ працi пiД час розробки родовиЩ корисних копалин вiдкритим 

"по.обоrо,кправилатехнiки безпеки i виробничотсанiтарiт при виробництвi цегли та вапна), кправила технiки
безпекИ та виробнИчоТ caHiTapiT в промисловостi булiвельних матерiалiв> , посвiд.tення Ns 24З-6-в-20 вiд
04.09.20 р протокол ЛЪ 6-в вiд 04.09.20 р пройшла навчання та перевiрку знань на IY- гр.,з
електробезпеки, до i вище 1000 в, посвiдчення ЛЪ4З75-142-19 ,протокол вiд З1.10.20l9 р виданеДП
кРiвненський ETI_{> !ержпрацi

Розроблено та затверджено наказами }ф 7-ОП; Nэ 6-ОП; ль 8_оП вiд l] .О5.201 8 р- Положення про службу охорони працi
- Полояtення про систему управлiння охороною працi
- Пололtення про Порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi- Полохtення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, a.r"цiuп"rr*

взуттям та iншими засобами iндивiдуального захиOту
Наказом лъ 25-оп вiд 19,10..2018 р затверджено та введено в дiю iнструкцii з питань охорони
працi по спецiальностях та за видами робiт.
1. Iнструкцiя лъ 1/1 - з пожежноi безпеки для Bcix працiвниltiв,
2, Iнструкцiя з оП ЛЪ 2 - з надання першоi медичноi допомоги потерпiлим при нещасних

випадках
з. IнструкцiЯ з оП Jф З0 - для електромонтера з ремонту та обслугоtsування

електроустаткування
4. Iнструкцiя з ОП лъ 2 - з електробезпеки для I-oT групи
5. Iнструкцiя з оП ЛЬ 50 - при роботi з ручним "rr.пiрrч"им 

iHcTpyMeFIToM
- Посадова iнструкцiЯ Nb 3 - для особи, вiдповiдал"rоi.u.п.r,rроiЬ.подарство
- Посадова iнструкцiя J\ъ 8 - для iHxceHepa з охорони працi
- Посадова iнструкцiя J\ъ 9 - для вiдповiдальноi Ьсоби при роботi на висотi
Експертне обстеrrtення силового трансформатора тм-zsЬ/б проведено з1.05.20l8 р - висновок
експертизи j\Ъ 334.56.08122.18 вiд 14.06.2018 р
працiвники, зайнятi на роботах пiдвищеноi небезпеки, пройшли навчання та перевiрку знань з
питань охорони працi, протокол Jф l вiд 21.08 2О2О р.
Запис про проведення iHcTpyKTarKiB з питань охорони працi робиться в Журналi реестрацiiiнструктажiв з питань охорони працi
РОбОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВiДповiдно до розпоряджень, виданих вiдповiдальною особою за
елеItтрогосподарство. Bci роботи за нарядами та розпоряд}кеннями фiксуrоться в журналi облiку
робiт за нарядами i розпорядженнями.
Працiвники, забезпеченi спецодягом , спецвзуттям та засобами iндивiдуальноI.о захисту, згiдно
норм видачi спецодягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту у вiдповiдностi до чинних
нормативних aKTiB
l.Чоботи - 8пар
З. Чоботи шкiрянi утепленi - 8 пар
4. Костюм х/б - В шт
5. Косr,юм брезентовi - l шт.
6.Фартух -1шт.
7. Рукавицi х/б - lб пар
В. Рукавицi брезентовi - l пара
9. Перчатки п'ятипалi - 8 пар
l0. Окуляри захиснi - В пар



l l. Респiратор "Лепесток"
l2. Респiратор РУ
13. Перчатки резиновi
1 4. Перчатки дiелектричнi
15. Куртка ватна
l 6. Брюки BaTHi
17.Каска
18. Пояс запобiяtний ПЛ

- 2шт.
-2пт
- 2пари
- 2 пари
-8шт.
-3шт.
-8шт
-2 шт

видача працiвникам i повернення ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуальFIого захиоту
облiковуються в особистiй картцi встановленоТ форми.
Запобiжнi 

''ояси 
отриманi i випробуванi перед вводом в експлуатацiю. {ата огляду та

виг,робувань зроблено в Журналi огляду та випробувань засобi" .u*"ary, tIротокол
випробування вiд 15 .08.2020 р
ПрацiвниКи проходЯть перiодИчнi медичНi огляди за рахунок пiдприсмства у Здолбунiвськiй
центральнiй районнiй полiклiнiцi (останнiй заключнйй акт вiд2l.-12.2019 рПсихофiзiологiчне обстеrкення працiвникiв в ЩП кРiвненський експерно-технiчний центр
Щерilспрацi> вiд 08,01.2020 р
гIiдприсмство забезпечене навчальними планами, посiбниками та нпАоп,.

1. Закон УкраiЪи <Про охорону працi>
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи J\Ъ и1107 вiд26.10.201l р <Порядок вида.li дозволiв на
виконаннЯ робiТ пiдвищенОi небезпеКи та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноi небезпеки
4,закон Укратни,,про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування)
5, нпАоП 0,00-4.01-08 ПолоlКення прО порядоК забезпечеНня працiвниlсiв спецiальним одягом,
спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту.
7, ДБН А.З.2-2-2009 OcHoBHi ПОЛОЖеНня. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi.
дБн А.з. 1-5.2009 Органiзацiя будiвельного виробництва
8. нпАоП 0.00-1 .20.98 Правила безпеки систем газопоатачання
9, нпАоП 0,00-1,30_01 Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями.
l0, госТ 9з56-75 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические
условия.
11,IlпАоП 0.00-1.15.07 <Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>.
12. нпАОп 0.00-1 .|6-96 Правила атестацii зварникiв.
13, нпАоп 0,00-1.81_11 <Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс
пiд тиском>.
14,нпАоП 0,00-7. |l-|2 Загальнi вимогИ стосовно забезпечення роботодавцями охорони працi
працiвникiв
15, нпАоп 0,00-1 .24-10 кПравила охорони працi пiд чао розробки родовищ корисних копzL,,ин
вiдкритим способом>>,

16, днпАОп 26,0-1 .07-75 <Правила технiкИ безпеки i виробrrичоr caHiTapiT при виробництвi
цегли та вапна)),

17, нпАоп 0,00-] .64-1] кПравила технiки безпеки та виробничоi caHiTapii в промисловостi
будiвельних матерiалiв
18,НакаЗ МОЗ Украiнивiд27.05.2007 J\ъ 24б кПро затвердження Порядку llроведення
медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй>.
19, Порядок проведення розслiдування та ведення облiку нещасних випадкiв, професiйних
захворювань i аварiй на виробництвi
20,нпАоП 0.00-4.12-05 Типового положення про порядок проведення навчання i перевiрки
знань з питань охорони працi,
21. нгIАОп 0.00-4.15-98 Типове положення про слуrкбу охорони працi



22. IIПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатацii електрозахисних засобiв.
2з. днАоП 0.'00-1 .21,98 <Правила безпечноi.п.ппуuruцiT електроустановок сполtивачiв>.24. кправилатехнiчноiексплуатацiiелектроустановок споживачiв>.

(пiдпис)

Т.о.остапччtt

(iнiцiали та прiзвище)

,,;iэý, ll _2OR8p

лаlIих

Щекларацiя заре€стРована у rкурналi облiкУ суб'сктiВ господарЮвання у територiальному органi
Щержпрацi

1. Фi:зи,tttа tlссlба 
- 

rliдltlэис:меllь cBotM пiлtrисом нilл.tс] з1'9ду на обlэtlбкЧ
з N,Iе,гоIо зitбезtrе,-lеt,lлля BLlKoпall{fi.rI 1]иlчIоI'

шерсонаJlы{их
Порялtс"ч

Гrtrrимiгrtи:

ВrТЛаT i ,ЦОЗВОЛitЗ На RИКОFIаННЯ робiт пiдlвишденоТ небе:зпеки -га }{а eKct r,:lyaiatliro
(застосувzrння) ii,tallllTH, механi:зрriв. устаr:коRання пiлвиrценоi нсбезпеttрt.
2, Ресс,грацiйниЙ ItOj\,{eP oб.lritcclBcli кtФтi(И IIJIIIIника По;'{iтгкil] не : €li;lttllla6.гbcя фiзи.tttимttособами. якi T ере:з cBtlI pe;tiгiйlli rrepertol{ai{tш вiдп,tовliялсt,rьс,я Bil{ iior.ti llрийtl1я1.1я l,it
лlовiдомrили про tle lзiдповiдI;о}4у органу лерrкавноТ Ilоl{aTKOltoT с:lухсбl* i Maro-1L, вiлм,ir.Iсу
в паспо1_1тi

Управлiння д{ержпраui у PiBHeHcbKi* областi

зАрfrф]стровАно
or,*_fi{" ьа- -!&- , Щ&-_ 2оФр.


