
Додаток 8

до Порядку
(в редакцiТ пос,rанови Itабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 7 JIютого 2018 р. N а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноI бази вимогам законодавства з питань

охорони прачi

Вiдомостi про роботодавця:
ДОЧIРНе ПIДПРИеМСТВО (РЕГIОН- IHBECT)

(для юридичноТ особи: найменування юридичноi особи,
Украiна, 34З74, PiBHeHcbKa обл., Володимирецький р-н, село Полицi, ВУЛI4IJЯ

КОВЕЛЬСЬКА, булинок 4
мiсцезнаходження, if державноТ ресстрацiТ,

код платника податкiв згiдно СДРПОУ : 3 1691 895,
код згiдно з еЩРПОУ,

Щиректор - Кривко BiKTop Васильович,
прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника,

тел/факс : (06 7) 3 6-33 -226, e-mai l : region2O 1 7 @i.ua
номер телефону, телефаксу, адреса електронноi пошти;

для фiзичноТ особи - пiдприсмця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер

__цqспорта, ким i коли в

облiковоТ картки платника податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса електронноi
пошти;

УкраТна, З4З74, PiBHeHcbKa обл., Володимиреllький р-н, село Полицi, ВУЛИЦЯ
КОВЕЛЪСЬКА, булинок 4

мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii (застосування)
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди - вiдсутнiй
найменування страховоТ компанii, строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його

видачi
Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi - не проводцвся

Я, Кривко BiKTop Васильович,
(прiзвиrце, iм'я, по баr,ьковi керiвrrика юрили.лноТ особи або фiзичноТ особи -

пiдприсмця)

цiсю декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноТ бази та умов



працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час
виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii (застосування)
таких машин, механiзмiв, усtатковання пiдвищеноi небезпеки:
1. Монтаж, демонтаж, ныIагодження ремонт машин, механiзмiв, устаткування
пiдвищеноТ небезпеки (пункт 17 додатку б Порядку):
1.1. Устаткування для видобутку, транспортування, дроблення, сортування
корисних копЕtлин у неруднiй промисловостi:

- екскаватор гусеничний KOMATSU 290 ,2002 року випуску, iдентифiкацiйний
Jф 215 1 1539, краiна виробник - Японiя;

- екскаватор гусеничний KOMATSU-4SO, 2002 року випуску, iдентифiкацiйцний
}tb 34018, KpaiHa виробник - Японiя;

- екскаватор гусеничний KOMATSU РС-340 NLC-6K, |997 року випуску,
iдентифiкацiйцний J\b К30173, KpaiHa виробник - Японiя;

- екскаватор гусеничний KOMATSU-4OO 5LC, 2002 року випуску,
iдентифiкацiйцний Jф 20625, краТна виробник - Японiя;

- екскаватор гусеничний LIUGONG СLG9ЗбЕ, 2019 року випуску,
iдентифiкацiйцний J\b СLG9ЗбВZРJЕ061879, краiна виробник - Китай;

- екскаватор гусеничний LIUGONG CLG936E, 2019 року випуску,
iдентифiкацiйцний J\b СLG936ЕZLКЕOб5828, краiна виробник - Китай;

Виробнича лiнiя Nsl:
- дробарка щокова СМД- 111, |982 року випуску, iнвентарний J\Ъ 0016, краiна

виробник СРСР;

- лробарка конусна КСЩ-1750, 1982 року випуску, iнвентарний Jф0017, KpaiHa
виробник СРСР.;

- дробарка конусна КМД-1750, 1982 року випуску, iнвентарний Jф0018, краiна
виробник СРСР;
- живильник пластинчастий ТК -l5, 1982 року випуску, iнвентарний Ns 0019,
краiна виробник СРСР;
- грохот iнерчiйний ГIЛ - 52, 1983 року випуску, заводський }Гs 0020, краiна
виробник СРСР;
- грохот iнерчiйний ГIСЛ - 62, 1995 року випуску, заводський Ns 0020, краiна
виробник СРСР;

- конвеер стрiчковий В - 1200, 1997 року випуску, iнвентарний J\Ъ 0021, краiна
виробник СРСР;

- конвеср стрiчковий В - 1000, 1997 року випуску, iнвентарний Ns 0022, краiна
виробник СРСР;

- конвеер стрiчковий В - 800, 1998 року випуску, iнвентарний NЬ 0023, краIна
виробник СРСР;

- конвеср стрiчковий В - 800, 1998 року випуску, iнвентарний ЛГs 0024, краiна
виробник СРСР;

- конвеер стрiчковий В - 800, 1997 року випуску, iнвентарний J\b 0025, краiна
виробник СРСР;

конвеер стрiчковий В - 650, 1998 року випуску, iнвентарний Jф 0026, краiна
виробник СРСР;

конвеер стрiчковий В - 650, 1998 року випуску, iнвентарний J\Ъ 0027, краiна
виробник СРСР;

конвеср стрiчковий В - 650, 1998 року випуску, iнвентарний Ns 0028, краiна



виробник СРСР;
конвеер стрiчковий В -

виробник СРСР;
конвеср стрiчковий В -

виробник СРСР;
Виробнича лiнiя N2:

випуску, iнвентарний IГs 0029, краiна

випуску, iнвентарний Ng 0030, краТна

650, |997 року

650, 1998 року

- дробарка щокова СМ - |6, |982 року випуску,
виробник СРСР;

- живильник пластинчастий ТК -t.l5, |982 року
0032, краiна виробник СРСР;

конвеср стрiчковий В - 1000, 1999 року випуску,
виробник СРСР;

- конвеср стрiчковий В - 800, 1998 року випуску,
виробник СРСР;

- конвеер стрiчковий В - б50, 1998 року випуску,
виробник СРСР;

- конвеер стрiчковий В - 650, t997 року випуску,
виробник СРСР;

- конвеср стрiчковий В - б50, |997 року випуску,

iнвентарний Ng 0031, краiна

випуску, iнвентарний Ns

iнвентарний j\b 0033, краiЪа

iнвентарний Ns 0034, краiна

iнвентарний J\b 0035, краiна

iнвентарний IГs 0036, краiна

iнвентарний ЛГs 0037, KpaiHa

виробник СРСР;
Виробнича лiнiя Ns3:

- .ро*о, iнерuiйний гIл - 52, 1983 року випуску, заводський J\b 0038, краТна

виробник СРСР;
- Подрiбнювач мАGоТтЕА[лХ MI 2400, 2005 року випуску, iнвентарний Ns0039,

краiна виробник Бельгiя;
- конвеер стрiчковий в _ 800, 1998 року випуску, iнвентарний лГs 0040, KpaiHa

виробник СРСР;
- *o"u..p стрiчковий в _ 800, |997 року випуску, iнвентарний Iгs 0041, краiна

виробник СРСР;
- noru..p стрiчковий в _ 650, 1997 року випуску, iнвентарний J\s 0042, краiна

виробник СРСР;
- no"u..p стрiчковий в _ 650, 1998 року випуску, iнвентарний Ns 0043, краiЪа

виробник СРСР;
- no"u..p стрiчковий в _ б50, |997 року випуску, iнвентарний Ns 0044, краiЪа

виробник СРСР;
- no""..p стрiчковий в _ 650, |997 року випуску, iнвентарний Jф 0045, краiна

виробник СРСР;
1.2. Технологiчнi транспортнi засоби:

- колiсний навантажувач фронтальний LIUGONG cLG 862, 201-8 року випуску,

реестрацiйний Ns АС001270, KpaiHa виробник - Китай;- 
- колiсний навантажувач фронтальний LIUGONG cLG 85бн, 2018 року випуску,

ресстрацi.rйнийNs AC001482, краiна виробник - Китай;
- колiсний навантажувач фронтальний LIUGONG CLG 862, 2017 року випуску,

реестрацiйний Ns AC001177, краiна виробник - Китай;- 
- колiсний навантажувач фронтальний НYLINDАY HL770-9S, 2018 року випуску,

ресстрацiйний J\ъ Ас00152, краiна виробник - пiвденна Корея;

- колiсний наванlажувач фронтальнийL-З4, 1990 року випуску, реестрацiйний Jф

АС00 |079, краiна виробник - Польща;



- автогрейдер LIUGONG CLG4165, 2018 року випуску, реестрацiйъlий J\Ъ

АС01252, краiна виробник - Китай;
- бульдозер.ЩЗ-17l,t (Т-130), 1991 року випуску, ресстрацiйний РВ Jф 000275,

краТна виробник СРСР;
- бульдозер ЩТ-75 В, 1989 року випуску, ресстрацiйний РВ Ng 000276, краiЪа

виробник СРСР;
- бульдозер SEM 816D, 2018 року випуску, реестрацiйний J\b AC00|3l4, краiЪа

виробник Китай;
- буровий станок Atlas Сорсо ROC L6-54H, 2007 року випуску, ресстрацiйний

номер АС001132, краIна виробник - Швецiя;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 75405, l991 року випуску,

реестрацiйний МРВ000530, краТна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ - 7522,1990 року випуску, ресстрацiйний

NsРВ0005З 1, KpaiHa виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ - 7522, 1987 року випуску, реестрацiйний

NsBKOO1290, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ - 7522, 1987 року випуску, ресстрацiйний

Ns ВК001288, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ - 7522,1988 року випуску, ресстрацiйний

Ns ВК001289, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 7540В, 2007 року випуску,

реестрацiйний J\Ъ ВК0OIЗ02, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 7540В, 2007 року випуску,

реестрацiйний Ns ВК001299, краiна виробник - Бiлоруоь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 7540В, 2008 року випуску,

реестрацiiтний J\Ъ ВК001300, краIна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 7540В, 2007 року випуску,

реестрацiйний N9 ВК001301, краiна виробник - Бiлорусь;
- автосамоскид КрАЗ-250, |992 року випуску, ресстрацiйний }lbAC 5098 AI,

краТна виробник - YKpaiHa;
- автосамоскид МАЗ-5516, 2006 року випуску, реестрацiйний JфAC4316AH,

краТна виробник - Бiлорусiя;
- автосамоскид МАЗ-5516, 200б року виtIуску, реестрацiйний JфAC6385AH,

краIна виробник - Бiлорусiя;
1.3 Вантажопiдiймальнi крани та машини:

- Кран автомобiльний КС-З575А , 1984 року випуску, реестрацiйний Ng06282PO,
краiна виробник СРСР;

- Кран автомобiльний КС-3575А, |992 року випуску, реестрацiйний
NsPCA360929, краТна виробник СРСР;

- Таля електрична ТЕ-320-51120-01о в/п З,2 т, заводський ЛГs 54l86, 1981 року
випуску, краIна виробник Росiя;

- Тельфер Т-102З2, в/п 0,5 т, заводський Ns 887041 1, 1988 року випуску, краТна
виробник - Болгарiя;
1.4. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних
станцiй i мереж, технологiчне електрообладнання):
1 .4. 1 . Вiдкритий розподiльчий пристрiй 10 кВ: (заводський J\Гs 222, 1962 р.):

- роз'сднувач РЛНД - 2-|0/600;
- вiдокремлював ОД- 10/600 з приводом ШПО;



- короткозамикач КЗ - 10 з приводом ШПК;
- розрядники РВС - 10 - 3 шт.

|.4.2. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМГ - 160/10-

У1, заводський J\b 1l68966,1OKB, 2002 р., УкраТна;

1.4.З. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням TIVI-630/10,

заводський Jф 7-235,10Кв, 2001 р., Украiна;
|.4.4, Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-630/10,
заводський }Ф |86-24,10Кв, 2001 р., Украihа;
|.4.5. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-250/10-
78У1, заводський Ns 91091, 10Кв, 1998 р., УкраiЪа (Пересувна комплектно

трансформаторна пiдстанцiя ПКТП-250,кВа ):
_ KoMipKa типу ЯКНО_0,4, 1988 р. виготовлення, краiна виробник СРСР;
|.4.6. ПЛ_10 кВ зовнiшнього електропостачання трансформаторних пiдстанцiЙ
Полицького базальтового кар'сру.
2. Устжкування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних
станцiй i мереж, технологiчне електрообладнання) (пункт 7 додатку 7 Порядку):
2. 1 . Вiдкритий розподiльчий пристрiй l0 кВ: (заводський Ns 222, 1962 р.):

- роз'еднувач РЛНД -2-|0/б00;
- вiдокремлював ОД - 10/600 з приводом ШПО;
- короткозамикач КЗ - 10 з приводом ШПК;
- розрядники РВС - 10 - 3 шт.

2.2. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМГ - 160/10-

У1, заводський J\b 1168966,10Кв, 2002 р., YKpaiHa;
2,3. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-630/10,
заводський J\Ъ 7 -2З5, 1 0Кв, 2001 р., Украiна;
2.4. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-630/10,
заводський М 186-24,1OKB, 2001 р., УкраIна;
2.5. Силовий трансформатор з природним масляним охолодженням ТМ-250/10-
78У1, заводський М 91091, 10Кв, 1998 р., Украiна (Пересувна комплектно
трансформаторна пiдстанцiя ПКТП-250,кВа ):
- KoMipKa типу ЯКНО-0,4, l988 р. виготовлення, краiна виробник СРСР;
2.6. ПЛ-10 кВ зовнiшнього електропостачання трансформаторних пiдстанцiй
Полицького базальтового кар' сру.
3. Вантажопiдiймальнi крани та машини (пункт 10 додатку 7 Порядку):

Кран автомобiльний КС-3575А , 1984 року випуску, ресстрацiйний Ns06282PO,
краiЪа виробник СРСР;

_ Кран автомобiльний КС-3575А, |992 року випуску, реестрацiйний
J\bPCA3 6 0929, краТна виробник СРСР;

Таля електрична TE-320-5l120-01, вlп 3,2 т, заводський Ns 54186, 1981 року
випуску, краТна виробник - Росiя;

- Тельфер Т-10232, в/п 0,5 т, заводський Ns 8870411, 1988 року випуску, краiна
виробник - Болгарiя.
4. Технологiчнi транспортнi засоби (пункт 12 додатку 7 Порядку):

_ екскаватор гусеничний KOMATSU 290 ,2002 року випуску, iдентифiкацiйний
Ns 21 5 1 1539, краТна виробник - Японiя;

_ екскаватор гусеничний KOMATSU-4SO, 2002 року випуску, iдентифiкацiйцниЙ
Ns 34018, краiна виробник - Японiя;

_ екскаватор гусеничний KOMATSU РС-340 NLC-6K, 1997 року виПУСКУ,



iдентифiкацiйцний Ns К30173, краiна виробник - Японiя;
- екскаватор гусеничний KOMATSU-4OO 5LC, 2002 pfiry випуску,

iдентифiкацiйцний Ns 20625, краТна виробник - Ягrонiя;
- екскаватор гусеничний LIUGONG CLG936E, 2019 року випуску,

iдентифiкацiйцний J\b СLG93бЕZРJЕ061879, краiна виробник - Китай;
- екскаватор гусеничний LIUGONG CLG936E, 2019 року випуску,

iдентифiкацiйцний М СLG9ЗбЕZLКЕ065828, краiна виробник - Китай;
- колiсний навантажувач фронтальний LIUGONG CLG 862, 2018 року випуску,

реестрацiйний М АС001270,l<paiHa виробник - Китай;
- колiсний навантажувач фронтальний LIUGONG CLG 856Н, 20l8 року випуску,

реестрацiйний J\b AC001482, краiна виробник - Китай;
- колiсний навантажувач фронтальний LIUGONG CLG 862,2017 року випуску,

реестрацiйний Ns АС00 | |77 , краТна виробник - Китай;
- колiсний навантажувач фронтальний HYUNDAY HL770-9S, 2018 року випуску,

ресстрацiйний Ns АС00152, краТна виробник - пiвденна Корея;
- колiсний навантажувач фронтальнийL-З4, 1990 року випуску, реестрацiйний Jф

АС001079, KpaiHa виробник - Польща;
- автогрейдер LIUGONG СLG4lб5,2018 року випуску, реестрацiйний М

ACO1252, KpaiHa виробник - Китай;
- бульдозер ЩЗ-1r7t,t (Т-130), 1991 року випуску, ресстрацiйний РВ Ns 000275,

краiна виробник СРСР;
- бульдозер ЩТ-75 В, 1989 року випуску, реестрацiйний РВ J\Ъ 000276, краiЪа

виробник СРСР;
- бульдозер SEM 8lбD, 2018 року випуску, реестрацiйний J\b ACOOt3I4, краiна

виробник Китай;
- буровий станок Atlas Сорсо ROC L6-54H, 2007 року випуску, реестрацiйний

номер АС001132, краiна виробник - Швецiя;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 75405, 1991 року випуску,

реестрацiйний JYsPB000530, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ - 7522,1990 року випуску, реестрацiйний

J\ЪРВ000531, краiЪа виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ - 7522,1987 року випуску, реестрацiйний

NsBK001290, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ - 7522, |987 року випуску, реестрацiйний

}lb ВК001288, краiЪа виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ - 7522, l988 року випуску, реестрацiйний

JЮ ВК001289, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ 7540В, 2007 року випуску,

ресстрацiйний М ВК0O1З02, краIна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 7540В, 2007 року випуску,

реестрацiйний Ns BK00l299, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'ерний БелАЗ 7540В, 2008 року випуску,

реестрацiйний Ns ВК001300, краiна виробник - Бiлорусь;
- автомобiль самоскид кар'срний БелАЗ 7540В, 2007 року випуску,

ресстрацiйний Ng ВК001301, краiна виробник - Бiлорусь;
найменування виду робiт таlабо машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi
небезпеки, ik марка, номер партii, дата виготовлення, краiна походження, якi

виконуютьсятаlабо експлуатуються (застосовуються) без отримання вiдповiдного



дозволу,
Кiлькiсть робочих мiсць: 41,н,а яких icHyc пiдвищений ризик отримати,гравми:4l.

кiлькiсть робочих мiсць, в тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик
виникнення травм)

ДП <Регiон-Iнвест) мае на балансi власнi булiвлi i спорули: за адресою -
УкраiЪа, 34З74, PiBHeHcbKa обл., Володимирецький р-н, село Полицi, ВУЛIД-IЯ
КОВЕЛЬСЬКА, булинок 4, у кiлькостi - 10 од.: адмiнiстративна булiвпя (310,2 м2),
iнвентарний Ns10263, автозаправний блокпукт АПБ8 (103 м'), iнвентарний J\Ъ10003,

u"rоruправний блокпукт (l08 м2), iнвентарний Ns10001, бокс в булiвлi ТОП (37 м2 ),
iниентарний jф 10004, вагова (l1,2 м';, iнвентарний Jфl02б6; вагончик будiвельний
(18 м2), iнвентарний J\Ъl0007; електрощитова (23,8 м2), iнвента_рний Jф10009;
електрощитова (Ф,5 ,'), iнвентарний J\bl001t; майстерня (б07,7 *'), iнвентарний
Ns1O2б4; прохiдна (I7,4 м'1, ir"еrтарний Ns10265.

булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць,
структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:
Вiдповiдальний за створення безпечних умов працi у ДП <Регiон-Iнвест),

вiдповiдно до законодавства з охорони працi, а також забезпечення додержання
вимог законодавства щодо прав працiвникiв у галузi охорони працi - директор
Кривко BiKTop Васильович (наказ про призначення на посаду Ns 11-к вiд
05.04.20|7 р.). Пройшов навчання i виявив потрiбнi знання у <<PiBHeHcbKoMy

експертно-технiчному центрi,.Щержпраui> :

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення }lb |20|-37-18, протокол вiд 30.03.2018

р. Jф 37);
- <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями),

<Правил охорони праui пiд час виконання робiт на висотi>, <Правил охорони працi
пiд час вантажно-розвантажув€Lльних робiт>, (посвiдчення Ns 1201-37lб-18, протокол
вiд 26.03.2018 р. JФ 37lб);

- <Правил безпеки систем г€lзопостачання), <<Правил булови i безпечноi
експлуатацii посудин, що працюють пiд тиском>> (посвiдчення Jф |201'-З7lв-|8,
протокол вiд 30.03.2018 p.Ns 37lB);

- <Правил охорони прачi пiд час розробки родовищ корисних коп€lлин вiдкритим
способом>>, <Правила безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами
промислового призначення> (посвiдчення Ns 120t-37/г-|8, протокол вiд 30.03.2018

р. JФ 37lr);
- кПравил охорони прашi пiд час дроблення i сортування, збагачення корисних

копаJIин i огрулкування руд та концентратiв>>, < Вимог що до безпеки та захисту
здоровя працiвникiв видобувних пiдприсмств з пiдземним i вiдкритим способами
видобування), <Правил охорони працi пiд чао експлуатацii електроустаткування та
електромереж на вiдкритих гiрничих роботах)), кIнструкцiя з органiзацii та ведення
масових вибухiв свердловинних зарядiв на вiдкритих гiрничих роботах)), <Типовоi
iнструкчii по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>>,
<Iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
вибухопожежонебезпечних об'сктах>, <<Вимоги до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах) (посвiдчення }lb 6284-З45-18, протокол вiд 03.12.20t8 р.Jф 3а5);



- <Правил охорони працi пiд час експлуатачii вантажопiдiймыrьншх KpaHiBo
пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання>, кПравил охороши првцi пiд час
вантажно-розвантажув€tльних робiт>, <Мiнiмальних вимог з охорони працi на
тимчасових або мобiпьних булiвельних майданчиках) (посвiдчення JS 6288-182-18,
протокол вiд 0З.|2.2018 р.Jф 182/1);

- Пройшов навчання i виявив потрiбнi знання в ТОВ кОАЗИС ТЕХНОЛОДЖI)
<Правила безпечноi експлуатацiТ електроустановок споживачiв>>, <Правила

технiчноi експлуатацii електроустановок спохсивачiв>>, <<Правила улаштування
електроустановок>>, <Правила експлуатаuiТ електрозахисних засобiв>> (посвiдчення
Ns 727-36-20), допущений до роботи в електроустановках напругою до i вище 1000
в.

На ЩП кРегiон-Iнвест)) призначенi вiдповiдальнi особи за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праui та промисловоТ безпеки в цехах i пiдроздiлах
пiдприемства:

Сергiйчук Володимир Петрович, головний енергетик, - по пiдприсмству;
Бекеша Володимир Миколайович, нач€Lльник виробництва - по пiдприемству;
Кривко Олександр Вiкторович, MexaHiK - по пiдприемству;
Зектер Руслан Миколайович, iнженер з охорони працi - по пiдприемству;
Шепеть Олександр Вiкторович, майстер - по виробничому цеху;
Бокiй Роман Антонович, гiрничий майстер - по гiрничом.у цеху; _

-

(прiзвище, iмя, по батьковi осiб, вiдповiдальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праui та промисловоТ безпеки,

Згiдно зi ст. 15 Закону Украiни <Про охорону праui> для органiзацii виконання
правових, органiзацiйно-технiчних, санiтарно-гiгiенiчних, соцiально-економiчних та
лiкувально-профiлактичних заходiво що спрямованi на попередження нещасних
випадкiв, професiйних захворювань та аварiй у процесi труловоi дiяльностi, а також
контролю дотримання працiвниками вимог законiв та iнших нормативних aKTiB з
охорони працi, роздiлу <<Охорона працi> колективного договору та aKTiB з охорони
працi, що дiють на пiдприсмствi ДП кРегiон-Iнвест)), Наказом директора вiд
01.08.2011 р.Nq l9-A - створено службу охорони працi, функцiТ якоi виконуе
iнженер з ОП:

- Зектер Руслан Миколайович, призначений наказом вiд 14.05.2014 р. Nэ9-К).
Пройшов навчання i виявив потрiбнi знання у ТОВ кОазис Технолоджi>:
- Законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення J\b 974-47-20, протокол вiд 25.09.2020
р. JФ а7);
- <Правил з охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями), <Правил
охорони прачi пiд час виконання робiт на висотi>>, <Правил безпеки систем
г€lзопостачання), <Правил охорони праui пiд час експлуатацiТ обладнанняо що
працюе пiд тиском)), <Правил охорони прачi на автотранспортi>>, <Правила з
охорони прачi пiд час вантажно-розвантажув€lльних робiт>, (посвiдчення }lb 974-47-
б-20, протокоJI вiд 25.09.2020 р. JФ а7-б);
- <Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйма-гlьних KpaHiB,
пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання>, <Мiнiмальних вимог з охорони
працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках), <<Правил охорони
працi пiд час експлуатацii навантажувачiв> <<ТиповоТ iнструкцiТ по органiзацii
безпечного проведення газонебезпечних робiт>>, <Iнструкцiя з органiзацiТ безпечного
ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектах>>, <<Вимоги до



роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно
вибухонебезпечних середовищах)), (посвiдчення Jф 974-47-в-20, протокол вiд
25.09.2020 р. Jф 47-в);
_ кПравил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копзlJIин вiдкритим
способом>>, <<Правил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачення
корисних копзtJIин i огрулкування руд та концентратiв>>, кПравил охорони ПРаЦi ПiД

час експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкритих гiрничих

роботах>>, <Iнструкцiя з органiзацii та ведення масових вибухiв сверДЛОВИННИХ

зарядiв на вiдкритих гiрничих роботах>, <Правила безпеки пiд час поводження з

вибуховими матерiалами промислового призначення), <Технiчнi правила ведення

вибухових робiт на деннiй поверхнi>, кПравила з охорони працi пiд час експлуатацiТ
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час

розробки рудних i нерулних копаJIин вiдкритим способом> (посвiдчення J\b 988,47,

д-1-20, протокол вiд 09.10.2020 р.N9 47-дl|);
_ <Правила безпечноi експлуатацiТ електроустановок споживачiв>>, кПравила
технiчноТ експлуатацii електроустановок споживачiв>>, кПравила улацтування
електроустановок>>, <<Правила експлуатацiI електрозахисних засобiв>> (посвiдчення
Jф З90-17-а-19), допущений до роботи в електроустановках напругою до i вище
1000 в.

Наказом вiд 22.07.2014 р. JФ 58 затверджене Положення про службу охорони
працi, Положення про систему управлiння охороною прачi на пiдприемствi,
Положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони
прачi. Згiдно Положення про розробку iнструкчiй з охорони працi розробленi та
наказом вiд 16.02.2018 p.J\b 44 введенi в дiю iнструкцiТ з охорони працi по
професiям згiдно штатного розкладу та видах робiт, якi виконуються на
пiдприсмствi, в тому числi при виконаннi заявлених в декларацii. Служба охорони
працi пiдприемства, керуючись Положенням, розробила систему керування
охороною прачi на пiдприсмствi та здiйснюе чiткий контроль за дiяльнiстю
виробничих структур, виконанням обов'язкiв та дотриманням прав окремими
посадовими особами, контролюе за створенням безпечних та нешкiдливих умов
працi працюючих.

наявнiсть служби охорони працi,
Складений та затверджений план-графiк проведення навчання та перевiрки знань

з питань охорони прачi по професiях для працiвникiв, з яким робiтники ознайомленi
пiд пiдпис. Пiсля перевiрки знань з питань охорони праui оформлюються протоколи
для допуску робiтникiв до виконання робiт.

На пiдприемствi розроблений та затверджений дiючий перелiк iнструкцiй.
Загальна кiлькiсть iнструкцiй - 83 шт., з них 21 - для виконання заявлених робiт
пiдвищеноi небезпеки:

М22 iнструкцiя з охорони прачi для осiб вiдповiдальних за утримання
вантажопiдiймальних KpaHiB в справному cTaнi; Ns26 iнструкцiя з охорони працi по
безпецi працi по обслуговуванню електроустановок черговим персон€Lлом; Ns28
iнструкцiя з охорони працi при роботi з ручним електроiнструментом; N930
iнструкцiя з охорони працi дпя електрозварника ручного зварювання; J\b31 iнструкцiя
з охорони працi для машинiста автокрана; Ns35 iнструкцiя з охорони працi для водiя
вантажного автомобiля; Jф37 iнструкчiя з охорони працi для машинiста бульдозера;
Ns38 iнструкцiя з охорони працi для машинiста екскаватора; Ns40 iнструкцiя з

охорони працi для стропальникiв, якi обслуговують вантажопiдiймальнi крани; Ng41



iнструкцiя з охорони працi для слюсаря ремонтника; N942 iнструкцiя з охорони працi

для дроб"пr"r*u; Ns43 iнструкцiя з охорони працi для грохотника; J\b44 iНСТРУКЦiЯ З

о*ороr" працi для машинiста стрiчкового транспортера; Ng47 iнструкцiя з охорони

npuui дп" йuш"нiста навантажувача; Jt49 iнструкцiя з охорони працi для оператора

.ryn"ru управлiння; Ns52 iнструкцiя з охорони праui пiд час виконання шино-

1aЪrru*пих робiт велико-габаритних шин для автосамоскидiв, навантажувачiв; Ng5б

iнструкцiЯ Ъ охоронИ прачi для осiб, якi користуються вантажопiдйомними

тельферами, що управляютъся з пiдлоги; N966 iнструкцiя з охорони працi для водiiв

uurо.чrОскидiв белаз; J\ъ68 iнструкчiя з охорони працi для слюсарiв по ремонту
гiрничого устаткування; }ф69 iнструкuiя з охорони праui при буксируваннi

несправних великовантажних карlерних автосамоскидiв белаз; J\ъ71 iнструкцiя з

о*орЪr' прачi длЯ осiб, вiдповiдальниХ за безпечне проведення робiт
вантажопiдiймальними кранами;

наказом Jф 59 вiд22,07.2014 року затверджено програму та конспект провеДеНня

вступного iнструктажу з охорони прачi.
у дП <Регiон-Iнвест) с в наявностi паспорти, iнструкцii з експлуатацii на все

обладнання, технологiчнi карти.
наявнiсть iнструкцiй, експлуатацiйноi документацii,

З працiвниками .ЩП <Регiон-Iнвест) проводяться iнструктажi з питань охорони

прачi (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цiльовий) - заресстрованi у
вiдповiдних журналах.

Наказом вtд22.07,2О14 р. Ns 60 затверджено Програма навчання i перевiрки знань

працiвникiв пiдприемства. Навчання та iнструктажi з питань охорони працi

проводяться у вiдповiдностi до вимог Положення про порядок проведення навчання

та перевiрки знань з питань охорони праui. Посадовi особи проходять попереднс (пiд

час прийняття на роботу) та перiодичне (1 раз на З роки) навчання i перевiрку знань з

питань охорони прачi в KoMicii [П <Регiон-Iнвест>.
На пiдприемствi нак€вом вiд 27 .01,2020 р. М 8 створена постiйно дiюча комiсiя з

перевiрки знань з питань охорони працi. Члени koMicii пройшли навчання та

перевiркУ знанЬ в ДП <<РiвненСький експертно-технiчний центр Щержпрацi>, ТОВ
(одЗИс тЕхнолОДЖI) вiдповiдно до cTaTTi 18 зу <Про охорону працi> та

положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони

працi i мають посвiдчення:
Сергiйчук Володимир Петрович, призначений наказом вiд 02.10.200б р. Ns 52ll-

к вiдповiдальною особою за справний стан та безпечну експлуатацiю

електроГосподарСтва з V групою дО i вище 1000 в, головний енергетик, який

пройшов навчання та перевiрку знань у ТОВ (оАЗИС тЕхноЛОДЖI) та отримав

вiдповiднi посвiдчення :

- Законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,

гiгiени прачi та електробезпеки (посвiдчення Ns 974,47,20, протокол вiд 25.09.2020

р. Nч 47);
] пПрu"rл з охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями)), <Правил

о*ороr" працi пiд час виконання робiт на висотi>>, <<Правил безпеки систем

г€вопостачання), <Правил охорони прачi пiд час експлУатаЦii ОбЛаДНаННЯ, ЩО

працюс пiд тиском)), кПравил охорони працi на автотранспортi>>, <Правила з

о*оро", прачi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт> (посвiдчення Ns 9,74,4,7,

6-2О, протокол вiд 25.09.2020 р. JФ а7-б);
- кПравил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальниХ KpaHiB,



пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>>, <<мiнiмальних вимог з охорони

працi на тимчасових або мобiльних булiвельних майданчиках), <правил охорони

прачi пiд час експлуатацiТ навантажувачiв>>, <<Типовоi iнструкцii по органiзаuii

бЬзпечного проведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцiя з органiзацiТ

безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектах>>,

кВимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у
потенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення J\b 974-47,в,20,
протокол вiд 25 .09,2020 р. }{b 47,в);
- <правил охорони прачi пiд час розробки родовищ корисних коп€шин вlдкритим

способом>, кправил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачення

корисних коп€Lлин i огрудкування РУд та концентратiв>, кПравил охорони працi пiд
час експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкритих гiрничих

роботах>, <Iнструкцiя з органiзацiт та ведення масових вибухiв свердловинних
зарядiв на вiдкритих гiрничих роботах), <правила безпеки пiд час поводження з

вибуховими матерiалами промислового призначення), <технiчнi правила ведення

вибухових робiт на деннiй поверхнi>>, <правила з охорони працi пiд час

експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних
засобiв пiд час розробки РУдних i нерудних коп€Lлин вiдкритим способом>>

(посвiдчення }lb 988-47_д-1r-20, протокол вiд 09.10.2020 р.N9 47,дl|);
Iншi працiвники проходять навчання та перевiрку знань з питань охоРОНИ ПРаUi

в KoMiciT ЩП <Регiон-Iнвест>>.

iнформацiя про проведення навчання та iнструк,га}ку з питань охорони працi,

Наказом Jф2l вiд 26.02.2020 р. призначенi вiдповiдальнi особи за llроведення

монтажУ, демонТоЖУ, наJIагодЖення ремонт машин, механiзмiво устаткування
пiдвищеноi небезпеки: Сергiйчук Володимир Петрович, головний енергетик, - по

пlдприемству;
Бекеша Володимир Миколайович, начальник виробництва - по пiдприемству;

Кривко Олександр Вiкторович, MexaHiK - по пiдприемству;
Шепеть Олександр Вiкторович, майстер - по виробничому цеху;
Бокiй Роман Антонович, гiрничий майстер - по гiрничому цеху.
Роботи з монтажу, демонтажу, наJIагодження ремонт машин, механiзмiв,

устаткування пiдвищеноi небезпеки виконуе навчений персонаJI, а СаМе:

_ слюсарi_ремонтники - Бондарчук С. М., пройшов професiйне наВЧаННЯ В

Володимирецька АШ ТСОУ (диплом Ns 0008б7- 200l р.); БондарчУК Ю. М. -
Володимирецьке технiчне училище Ns29 (диплом ДЗ N9010002 - 1996 р.); ДавиДЧИК
М. В. _ Володимирецький ВПУNs29 (диплом РВ Jф43981133 - 2013 р.), а ТакоЖ

пройшли спецiальне навчання з охорони працi в обсязi нормативно-правових aKTiB з

питань охорони працi, програми навчання, виробничих iнструкцiй та iнструкцiй з

експлуатачii машин, механiзмiв, технологiчного обладнання та устаткування
пiдвищеноi небезпеки в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол J\b 3 вiд 13.04.2020 Р.,
протокол Jф5 вiд 22.04.2020р. ).

- електрослюсар Бойко м. I., який пройшов професiйне навчання в Львiвський
TexHiKyM (диплоМ вк J\ь2242з132 - 2003 р.), а також спецiальне навчання з охорони

працi в KoMicii ЩП <Регiон_Iнвест> (протокол j\b 7 вiд28.04.2020 р.).
- електрослюсар Мороз А.м., який пройшов професiйне навчання в Сарненське

сптУ J\b22 (диплом J\ъ756883 - |979 р.), а також спецiальне навчання з охорони

працi в KoMicii ДП <Регiон-Iнвест>> (протокол J\b 5 вiд 22.04.2020 р.).
- електрослюсар Мармоль Ф. В. який пройшоЕ_ професiйне НаВЧаННЯ В



Клеванське СПТУ-3 (диплом J\Гsl1914 - 1978 р.), а також спецiальне навчання з
охорони працi в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол J\b 3 вiд l3.04.2020 Р.)

- електрослюсар Бабiк С. В. який пройшов професiйне навчання в

Кузнецовське СПТУ Ng12 (диплом ГЛ Ng007840 - |994 р.), а також спецiальне

навчання з охорони прачi в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол ]ф 3 вiд
|3.04.2020 р.);

- водii автотранспортого засобу БелАЗ:
_ чмiль О. В. - посвiдчення водiя ДСВ J\b 03б799 вiд lб.04.2009 Р. КаТеГОРiЯ

((С), навчання та перевiрка знань з охорони працi в KoMicii ДП <РегiОн-IНВеСТ)

(протокол jt 4 вiд 16.04.2020 р.);
_ Вознюк В. В. - посвiдчення водiя ВНА j\Ьl04б98 вiд 0б.07.2001 р., категорiя

((С), навчання та перевiрка знань з охорони працi в KoMicii ДП <Регiон-Iнвест)
(протокол Jф 3 вiд 13.04.2020 р.);

- Салiвон О. В. - посвiдчення водiя РВА J\Ъ 053618
(С), навчання та перевiрка знань з охорони працi в
(протокол Ns 5 вiд22.04.2020 р.);

- Пилипчук А. А. - посвiдчення водiя АСВ J\b

категорiя (С), навчання та перевiрка знань з охорони
IHBecT> (протокол Jt 7 вiд 28.04.2020 р.);

_ Озеруга М. В. - посвiдчення водiя РВА Ns050832 вiд 23.05.|994 р., категорiя
((С)), навчання та перевiрка знань з охорони працi в KoMiciT ДП <Регiон-IнвесТ))
(протокол Ns 8 вiд 02.05.2020 р.);

- Озеруга В. В. - посвiдчення водiя ВВТ 3S5831 вiд l5.10.2013 р., категорiя (С>,

навчання та перевiрка знань з охорони прачi в KoMicii ЩП кРегiон-Iнвест> (протокол

Ns 8 вiд 02.05.2020 р.);
- Соколов С. А. - посвiдчення водiя РРВ J\Ъ 58lб35 вiд 23.01.2007 р., категорiя

((С), навчання та перевiрка знань з охорони працi в KoMiciI ДП <Регiон-Iнвест)
(протокол Jф 7 вiд 28.04.2020 р.);

- Музика М. С. - посвiдчення водiя ВХХ М 500504 вiд 21.01 .2015 р., категорiя
((С), навчання та перевiрка знань з охорони працi в KoMicii ДП <Регiон-IнвесD)
(протокол J\b 8 вiд 02.05.2020 р.).

Машинiсти eKcKaBaTopiB :

Бачинський П. Б. - свiдоцтво серiя СВ J\Ъ 577228 вiд 02.10.2020 р. навчання та
перевiрка знань з охорони працi в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол Ns 7 вiд
28.04.2020 р.);

Мельничук О. М. - свiдоцтво серiя СВ Ns 577229 вiд 02.10.2020 р. навчання
перевiрка знань з охорони прачi в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол Ns 3

|3.04.2020 р.);
Савчук С. П. - свiдоцтво серiя СВ Ns 577231 вiд 02.|0.2020 р. навчання

перевiрка знань з охорони працi в KoMicii ЩП кРегiон-Iнвест> (протокол Ns 8

05.05.2020 р.);
Морлас А. П. - свiдоцтво серiя СВ J\b 577230 вiд 02.10.2020 р. навчання

перевiрка знань з охорони прачi в комiсii.ЩП <Регiон-Iнвесо (протокол Ns 10

05"06.2020 р.);
Вознюк I. В. _ свiдоцтво серiя РВ Ns 3б319369 вiд 25.06.2009 р. навчання

перевiрка знань з охорони працi в KoMiciT ЩП <Регiон-Iнвест>> (прОтОКОЛ Ns 7

28.04.2020 р.);

вiд 05.06.|999 р., категорiя
KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест>

02lбЗб вiд 15.07.2008 р.,
працi в KoMicii ЩП <Регiон-
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знань з охорони працi в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол Ns б вiд 27.05.2020р.).

Машинiсти навантажувача:
Степчук л. в. - свiдоцтво серiя св Jф 577227 вiд 25.09.2020 р. навчання та

перевiрка знань з охорони працi в KoMicii ЩП кРегiон-Iнвест> (протокол J\b 2 вiд

27.0З.2020 р.);
Плясун в. м. - посвiдчення серiя ЕА Jф 00s158 вiд |2.06,2Q19 р. навчання та

перевiрка знанЬ з охорOНи праui в KoMicii [П кРегiон-Iнвесu (протокол J\b б вiд

Z'7.04.2020 р.);
Щинь с. в. - посвiдчення серiя ЕА J\Ъ 045992 вiд |5.09.2020 р. навчання та

перевiрка знанЬ з охороНи працi в KoMicii ЩП <РеГiон-IнвеСт> (протокол Jt б вiд

27.04.2020 р.);
.Щукач М. I. _ посвiдчення серiя АК J\b б18540 вiд 28.02.2000 р. наВЧаННЯ Та

перевiрка знанЬ з охороНи працi в KoMicii ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол J\b 3 вiд

|3.04.2020 р.).
Машинiсти буровоi установки :

Терещенко О. А. - посвiдчення J\b 1-185-13 вiд L2.|2.20tЗ р. наВЧаННЯ Та

перевiрка знань з охорони прачi в koMiciT Дп <регiон-Iнвесu (протокол лгs б вiд

27.05.2020 р.);
ермоленко Д. П. _ посвiдчення Ns 6-185-13 вiд |2.|2201З р.навчаНня Та

перевiрка знанЬ з охороНи праui в KoMicii .ЩП кРеГiон-IнвеСu (протокол Jф б вiд

27.05.2020 р.).
Машинiсти бульдозера:
Кислянка п. в. - посвiдчення серiя АА Ns 7|2710 вiд 28.05.1990 р. навчання та

перевiрка знанЬ з охороНи прачi в KoMiciT .ЩП <Регiон-Iнвесu (протокол Ns 3 вiд

|З.04.2020 р.);
Матюх Д. О. _ посвiдчення серiя АБ J\b |З49З4 вiд 24.03.2006 р. навчання Та

перевiрка знанЬ з охороНи праui в KoMiciT ЩП <Регiон-Iнвест> (протокол Ns 3 вiд

|3.04.2020 р.);
Наказом Ns24 вiд 31.01.2018 р. призначено вiдповiдальних осiб за утримання i

безпечну експлуатацiю вантажопiдiйма-гlьних KpaHiB.

ВiдповiдаJIьним, який здiйснюс нагляд за утриманням та безпечною

експлуатацiею вантажопiдiймальних kpaHiB, знiмних вантажозахоплювЕtльних

пристроiв, MexaHiKa Кривко о. в., закiнчив Львiвський нацiональний аграрний

унiверситет, диплом Вlб J\b О24392 вiд29.04.20lбр., пройшов навчання i перевiркУ

знанЬ законодавчих та iнших нормативно-гIравових aKTiB з питань охорони працi (

протокол ЩП <Регiон-Iнвест) JЮ 10 вiд 27.05.2020р.).
ВiдповiдаJIьними за утримання в справному cTaнi вантажопiдiймальцих KpaHiB,

знiмних вантажозахоплюючих пристроТв, крановоТ лiнiТ:
- Бокiй р. д. - майстер виробничого цеХ}, закiнчив ПрАТ Вищий навчальний

заклад <Киiвський мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацii> АЕ J\b527437

вiд l4.|2.20tбр. пройшов навчання i перевiрку знань законодавчих та iнших
нормативно-правових aKTiB з питанъ охорони прачi ( протокол ДП <<Регiон-Iнвест>

J\b 10 вiд27.05.2020р.).
- Шепеть о. в. майстер гiрничого цеХ}, закiнчив державниЙ вищиЙ

навчаJIьНий заклад <<Кам'Янець-гIоДiльськиЙ iндустрiальниЙ коледж)), диплом ХМ
Ns45422450 вiд 28.06.2013 р., пройшов навчання iперевiрку знань законодавчих та

iнших нормативно-правових aKTiB з питань охорони прашi ( протокол ЩП <Регiон-

IHBecT> Ns l0 вiд 27.05.2020р.).



вiдповiдzlльними за безпечне проведення робiт, перемiщення вантажiв

вантажопiдiймальними кранами :

- виробничий цех - начальник виробництва Бекеша В. М..
- автотранспортний цех - tиexaHiK Кривко О. В.
закрiплено та допущено до наJIежного обслуговування та безпечного

забезпеченнЯ безаварiйноi експлуатацiТ в/П KpaHiB наступних працiвникiв

пiдприемства:
Машинiоти KpaHiB:
Кран автомобiльний КС-3575А , реестрацiйний М06282РО

.Щембовський П. О. машинiст крану, пройшов навчання У ЛУЦЬКОМУ

TexHiKyMi, протокол Ng13 вiд 1 4,07,1988 р., пройшов навчання i перевiрку знань

законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi (

протокол ЩП <Регiон-Iнвест> Ns б вtд27.04.2020 р.).
- Таля електрична ТЕ-З20-5 1 120-01, тельфер Т-|0232,,
_ Бортник С. В. пройшов пiдвищення робочоi квалiфiкацii у ДП НавчаЛЬНО -

курсовий комбiнат <Рiвнебул> та отримав свiдоцтво Ns 592 вiД 14.06.2019 Р.,
пройшов навчання i перевiрку знань законодавчих та iнших нормативно-правових

aKTiB з питань охорони працi ( протокол ДП <Регiон-Iнвест) Jф 8 вiД 02.05.2020 Р. );
- Петрук А. А. пройшов пiдвищення робочоi квалiфiкацii у ДП НавЧаЛЬнО -

?lкурсовий комбiнат кРiвнебул> та отримав свiдоцтво JФ 593 вiд 14.06.2019 Р.
пройшов навчання i перевiрку знань законодавчих та iнших нормативно-правових

aKTiB з питань охорони прачi ( протокол ДП <Регiон-Iнвест) ЛГs 7 вiд 28.04.2020 Р. );
_ строп€Lльники: Кислянка П. В.., який пройшов навчаНня У НаВЧаЛЬНО -

курсовиЙ комбiнаТ <КиiвобЛагробул-Кадри> та отриМав посвiдчення м 5_103-08 вiд

10.07.2008 Р., пройшов навчання i перевiрку знань законодавчих та iнших
нормативно-правових aKTiB з питань охорони прачi ( протокол ДП кРегiон-Iнвест)
J\b3 вiд 13.0а.2020 р).

- Матюх д. о., пройшов навчання у Навчально курсовиЙ комбiнаТ

<Киiвоблагробул_Кадри> та отримав посвiдчення J\Ъ 3-103-08 Вiд 10.07.2008 Р. ,

пройшов навчання i перевiрку знань законодавчих та iнших нормативно-правових
aKTiB з питань охорони працi ( протокол ДП <Регiон-Iнвест)) Ns3 вiд |3.04.2020 Р.).

Вiдповiдальнi особи, машинiсти KpaHiB, стропЕtльники щорiчно проходять

навчання та перевiрку знань з електробезпеки на вiдповiдну грУПУ та ПеРеВiРКУ

знань з охорони працi. Щорiчно розробляеться та затверДЖуеТЬся ГРафiК

проведення перiодичного огляду вантажопiдiймальних KpaHiB.

Вантажопiдiймальнi крани спорядженi такими експлуатацiйними

документами: паспортами, настановою з експлуатацiт, iнструкцiею з монтажу,

пуску, регулювання, графiчними зображеннями (схемами), перелiком iз

зазначенням мас вантажу, якi пiдiймаються.
Засоби iндивiдуального захисту: костюм бавовняний, футболка бавовняна,

плащ непромокальний, черевики (чоботи) кирзовi, чоботи гумовi, каска захисна з

пiдшоломником, щиток захисний лицьовий, окуляри захиснi гаЗоЗВаРНИКа, КУРТКа

хlб утеплена, брюки хlб утепленi, рукавицi комбiнованi, жилеТ сигнальниЙ зi

свiтловiдбивними смугами з тканини iз вогнегасним просоченням, iзолювальнi

клiщi, електровимiрювальнi клiщi, дiелектричнi рукавички, iHcTpyMeHT з

iзолюваЛьниМ покриттЯм,iзолювальнi штанги Bcix видiв, сигналiзатори напруги,

покажчики напруги для фазування, покажчики пошкодження кабелiв, дiелектричне
Я1дiелeктpичнiкИЛИМИ'iзoлювaльнiпrд@ьнiНaкЛaДкИ



iзолювальнi ковпаки, сигн€Lлiзатори напруги, захиснi огородження (щити, ширми),
переноснi заземлення, плакати i знаки безпеки, захиснi окуляри i щиткио пРОТИГаЗИ i

респiратори, запобiжнi пояси та страхувальнi канати та iH.

Вiдповiдно до кНорм безплатноi видачi спецiального одягу, спецiального взуття
та iнших засобiв iндивiдуального захисту працiвникам гiрничодобувноТ
промисловостi>> працiвники ДП <Регiон-Iнвест)) забезпечуються спецiальним
одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту,
затверджених наказом Ns 58 вiд22.07 .2014 року.

Працiвники ДП <Регiон-Iнвест) щорiчно проходять обов'язковi перiодичнi
медичнi огляди у вiдповiдностi до Порядку проведення медичних оглядiв
працiвникiв певних категорiй, затверджений наказом MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украiни J\Ъ 246 вiд2I.05.2007 р.

iнформацiя про наявнiсть засобiв iндивiдуального захисту.

ДП <Регiон-Iнвест) забезпечено нормативно правовими актами з питань
охорони працi, в тому числi необхiдних для виконання заявлених в декларацii робiт.
Кабiнет з охорони працi обладнаний платками, стендами, необхiдною лiтературою,
посiбниками для проведення вступного iHcTpyKTaжy та навчання з питань охорони
прачi. Постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань охорони працi органiзовус
навчання та IIроводить атестацiю навчених працiвникiв у строки, передбаченi
планом - графiком та у вiдповiдностi до затверджених програм теоретичного курсу
навчання з охорони працi для працiвникiв робочих професiй з урахуванням
специфiки виробництва. Розробленi екзаменацiйнi бiлети з перевiрки знань з питань
охорони працi за посадами та професiями.
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В. В. Кривко
(iнiчiали та прiзвище)
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Примiтки 1. Фiзична особа - пiдприсмець iЁ8,'#пiдписом надас згоду/на обробку
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання
пiдвищеноi небезпеки.
2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не
зазначасться фiзичними особами, якi через своi релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це вiдповiдному
органу державноi податковоТ служби iмають вiдмiтку в паспортi.".


