
'flодаток 8

до Порядку
(в редаrtцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB Украiни вiд 7 лютого 2018 р. Nb 48)

Щекларацiя

вiдповiдностi матерiально -технiчноТ бази вимогам законодавства з IIи,r.ань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:: Товариство з обмеrкеною вiдповiдальнiстю кЗдолбунiвський
будiвельних матерiалiв> Тел\ф (03652) 2-50-12. Юридична адреса : Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Здолбунiвський будiвельних матерiалiв> (код СДРПОУ 4\9677З3
35700, вул. Шевченка 1, м. Здолбунiв, PiBHeHcbKoT областi, e-mail: zzbml\@gmail.com

Вид дiяльностi за КВЕЩ - 2010:.
КОД-2З.З2 ВИРОбництво цегли,черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленоТ глини

Р/Р Nb uа 61 73З3ЗЗ 91 000002600 705 47l 8B4l, банк PiBHeHcbKa фiлiя ПАТ КБ <Приватбанк>, МФО
33З391о Код СДРПОУ 419677З3
- Щиректор -Остапчук Т'арас Олександрович - тел. .( 067) 38-85-73)
МiСЦе ВИкОнання робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо ексллуатацiI (застосування) машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноТ небезпеки - УкраТна
IНфОРмацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми
особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди
- Вiдповiдно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивiльнот вiдповiдальностi
Перед третiми особами згiдно постанови кабiнету MiHicTpiB ЛЪ 178В вiд l6.08.2002 р на <ТзОВ
кздолбунiвський булiвельних матерiалiв>>> страхування не проводиться, тому що не е об'€ктом
пiдвищеноТ небезпеки .

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони прачi -добровiльного аудиту з питань
охорони працi не проводилось
- }|, Остапчук Тарас Олександрович , цiею декларацiею пiдтвердrrtую вiдгlовiднiсть матерiально-
TexHi,rHoT бази та умов працi вимогам законодавства з охорони працi пiд qпa виконання таких робiт
пiдвищеноТ небезпеки та lабо експлуатацii (застосування) машин. механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ
небезпеки :

- I}oбql,гll в дiюurllх елеIdтро}сТilпOвк*tх llап!}угоt{} пOltал l000 В i rrзоrлiах;хi'r'ат,gлупяу r*lассэgсgэ'i Ек*i}*,гt}т,id*

без отримання вiдповiдного дозволу
Кiлькiс,гь робочих мiсць - 34 , в тому числi тих. на яких icHye пiдвищений ризик tsиникнеF|ня травм - 2

Кiльlсiсть булiвель i спорул (примiщень) - Адмiнiстративний корпус, виробничий корпус,
корпус майстернi, в якому розмiщенi побутовi tlримiщеннял
Iншi вiдомостi:

На пiдпрИсмствi створенО слупrбУ охоронИ працi - накаЗ Ns 01 - ОП вiд 04.08.2020 р функцii
керiвника якоi з охорони працi виконуе Полiщук Л.I..

Наказом Nь 15 вiд 23.1 1.20 р призначено вiдповiдальним за справний стан та безпечну
експлуатацiю електрогосподарства в.о. головного енергетика пiдприемства Кузьмiна М.П. ( У
група допуску по ел.безпецi),

I{аказоМ J\b 15 вiд2З,11.20 р покладеНо вiдповiдальнiсть за утримання у справному технiчному
cTaHi, безпечну експлУатацiю електрогосподарства, електрообладнання, компресорного обладнангtя,
зварювальНого обладНання та електроiнструментiв по дiльницях згiдно вимог птБ i ПТЕ, правильгlу i
безпечнУ експлуатаЦiю електрОустановок та електрообладнання , приладiв облiку, контролю i

сигналiзацiт, своечасну перевiрку i випробування, правильне використання електроенергiт, дотриманн-.л i
виконаннЯ птЕЕ, пБЕЕ та iнших нормативно-правових aKTiB з охорони працi покласти l-la на.tальникiв::

Виробничий цех : Пилипчук Н.В

НаКаЗОМ ЛЪ 08 - ОП вiд 18.08.20 р призначено вiдповiдальних посадових осiб:
- цех з виготовлецня цегли - Пилип.tук Н.В.
ВiдпОвiдальна за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоi



безпеки, утримання у справному cTaHi устаткування, органiзацiю i виконання робiт
пiдвищеноi небезпеки з метою забезпечення безпеки працiвникiв.
НаКаЗОм N'9 15 вiд 23.1 1 .20 створено комiсiю з перевiрки знань з питань охорони працi та
для перевiрки знань працiвникiв дiльниць електротехнiчного i електротехнологiчного персоналу з
вимог ПБЕЕ, ПТЕЕ та iнших нормативно-правових aKTiB з охорони працi
Голова KoMicii:
Члени KoMici :

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

- Кузьмiн М.П,. - в.о, головного енергетика
- Полiщук Л.I. -. iнженер з охорони працi
ЧленИ KoMiciT пройшлИ навчання та перевiрку знань з питань охорони працi в ЩП
<Рiвненський ETI_{> Щержпрацi
остапчук Тарас Олександрович - директор: пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТдопомоги потерпiлим, гiгiени працi
та електрОбезпеки, посвiдченНя ЛЪ З034 -9з- l 8 протокол вlд2| .07 .20l В р NЬ 9З, <Правил охорони
працi пiд час експлуатацiТ вантаrttопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання>, <Правил охорони працi пiд час ванта}ко-розвантажувrlJlьних робiт>, посвiдчення Jф l540-
60lб-20 протокол вiд 16.09.20 р JrlЪ 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, посвiдчення М 3026-93-1В протокол вiд 20.0,7.2018 р , Правил охорони працi пiд час
роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>>, <Правил охорони працi пiд час виконання робiт на
висотi>, дБн А.3.2 -2-2009 Система стандартiв безпеltи працi,. Охорона працi i промислова
безпека у будiвництвi посвiдчення , кправил охорони працi на автотранспортi> кмiнiмальнi вимоги з
охорони працi на тимчасових мобiльних будiвельних майданчиках> посвiдчення посвiдчення Ns 4470-
1,з7lб,|8 протоtсоЛ вiд 24.09.2018 Р Jlb lз]lб, <Правила охорони працi пiд час розробки родовищ
корисниХ копrшиН вiдкритим способом>, кПравила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT при
виробництвi цегли та вапна)), кправила технiки безпеки та виробни.rот caHiTapiT в промисльвостi
будiвельнИх матерiалiв>, посвiдчення J\ф 44,10-\з,7 д-18 протокол J\Ъ l37 д вiд 01.10.18 р <Правил
охорони працi пiд час експлуатацiТ ванталсопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання>, кПравил охорони працi пiд час вантажо-розвантажувальних робiт>, посвiдчення Ns l 537-
60lб-20 протокоЛ вiд 16.09.20 р J'{b 60/б пройшов навчання та перевiрку знань на У- гр..з
електробезпеки, до i вище 1000 в, посвiдчення NЬ 2411-89а-17 , протокол вtд22.10.20 р видане ЩП
<Рiвненський ETI_{> Щержпрацi

кузьмiн Микола Петрович - виконуючий обов'язки головного енергетика,
вiдповiдальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та Блектробезпеlси ,

пройшов навчання та перевiрку знань на У- гр..з електробезпеки, - Правил технiчноТ експлуатацiТ
електроусТановоК споrкивачiВ, ПравиЛ безпечноi експлуатацii електроустановок сполtивачiв, ,,
посвiдчення Ns 2411-89a-l7, протокол вiд22,10.20 р, видане !П кРiвненський ВТЦ)) Щержпрацi

Полiщук Лiдiя IBaHiBHa - .iнженер з оП : пройшла навчання i виявила поrрiб*пi ."a"no
законодаВчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги по,герпiлим, гiгiсни працi та
електробеЗпеки, посвiдчення Лs 4300-141-19, протокол вiд 25.10.20l9 р ЛЪ l4l , <Правил охорони
працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правил охорони працi гriд час виконання робiт на
висотi>,посвiдченняЛЪ 6108-1В1-18протокол вiд 28.11.18рNЪ l81 кПравилохоронипрацi пiдчас
експлуатаЦii вантажоПiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного обладнання>, кПравил
охорони працi пiд час вантarко-розвантажувальних робiт> , кМiнiмальнi вимоги з охорони працi на
тимчасовиХ мобiльних будiвельних майданчиках> посвiдчення Ns бl47-18З-l8 протокол вiд 30.1 1.20lB р
ль l вЗ <ПравиЛ безпекИ систеМ газопостачання>, <Правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання,
що працюе пiд тиском>), ,протокол ЛЪ l 72 вiд 16. l 1 .201В посвiдчення NЪ 574l -172-|в , дБн А3.2-2-
2009 кСистема стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у булiвничтвi>, !БН
А.з.1-5.2009 <Органiзацiя будiвельного виробництва)), посвiдчення ЛЪ бl08-181-18 вiд 28.l1.20l8 р,
протокол ЛГ9 l 8l видане ЩП кРiвненський ETtl) !ержпрацi
нпАоП 29.2,1.01-58 - Загальнi правила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT для пiдприсмств i
органiзацiй машинобуДування, нпАоП 0.00- l .69- l з, Правила охорони працi пiд час холодного



оброблення мет€uliв, НПАОП 2В.92-1.31-1З - Правила охорони працi пiд LIac зварювання MeTrlJliB, НПДОП
28.0-1.ЗЗ-lЗ - Правила охорони працi пiд час ков€tльсько-пресових робiт, НПАОП 28.0-1 .З2-|З - Правила
охорони працi пiд час фарбувальних робiт, НПАОП 25.0-1 .04-13 - Правила охорони працi на
пiдприсмствах з виробництва пластмасових виробiв, НПАОП 28.0-1.30-12 - Правила охорони працi пiд

час роботИ з абразивним iHcTpyMeHToM, НПАОп 0.00-7-1 |-12 - Загальнi вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони працi працiвникiв, посвiдчення J\Ъ 53з6-з98-17 вiд l8.12.20l7 р,протокол ЛЪ
З98, <Правила охорони працi пiд час розробки родовиIIl корисних копulлин вiдкритим способом>,
кправила технiки безпеки i виробничот caHiTapii при виробництвi цегли та вапна)), кправила технiки
безпекИ та виробнИчоТ caHiTapiT в промисловоотi будiвельних матерiалiв> , посвiд.lення ЛЪ 24З-6-в-20 вiд
04.09,20 р протокол Лb 6-в вiд 04.09.20 р пройшла навчання та перевiрку знань на IY- гр..з
електробезпеки, доi вище 1000в,посвiдчення ЛЪ4З75-142itg ,протокол вiд З1.10.20l9 р виданеЩП
кРiвненський ETI {> !ержпрацi

Розроблено та затверджено наказами Nb 7-ОП; JФ 6-ОII; ль 8-оП вlд |7,О5.2018 р- Полохсення про службу охорони працi
- Пололtення про систему управлiння охороною працi
- Полохtення прО ПорядоК проведенНя навчаннЯ i перевiркИ знанЬ з питань охорони працi
- Полоltення прО порядоК забезпечення працiвникiв спецiальним одягопr, спецiальним

взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту
НаказоМ J\b 25-оП вiд 19.10..2018 р затвердЖено та введено в дiю iнструкцiТ з питань охорони
працi по спецiальностях та за видами робiт.
1. Iнструкцiя ль 1/1 - з поже}кноi безпеки для Bcix працiвникiв,
2, Iнструкцiя з оП NЪ 2 - з надання першоi медичноi допомоги потерпiлим llри нещасFIих

випадках
з. Iнструкцiя з оП ЛЬ 30 - для електромонтера з ремонту та обслуговування

електроустаткування
4. Iнструкцiя з ОП J\Ъ 2 - з електробезпеки для I-oi групи
5. iнструкцiя з оП NЬ 50 - при роботi з ручниМ електричним iHcTpyMeHToM
- Посадова iнструкцiя J\ъ 3 - для особи, вiдповiдальноТ за електрогосподарOтво
- ГIосадова iнструкцiя N9 8 - для iнтсенераз охорони працi
- Посадова iнструкцiя 

^г9 
9 - для вiдповiдальноi особи при роботi на висотi

Експертнеобстетсеннясиловоготрансформатора тм-750/6проведено31.05.2018р-висновок
експертизи ЛЬ 334.5б.08122.18 вiд 14.06.2018 р
працiвники, зайнятi на роботах пiдвищеноi небезпеки, пройшли навчання та перевiрку знань з
питань охорони працi, протокол NЬ 1 вiд 21.08 2020 р.
Запис про проведення iнструктажiв з питань охорони працi робиться в Журналi реестрацii
iнструктажiв з питань охорони працi
роботи виконуються вiдповiдно до розпоряджень, виданих вiдповiдiшьною особою за
електрогоСподарство. Bci роботи за нарядами та розпорядженнями фiксутоться в )ItурFIалi облiку
робiт за нарядами i розпорядженнями.
Працiвники, забезrrеченi спецодягом , спецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту, зr,iдно
НОРМ ВИДаЧi СПецОДягу та iнших засобiв iндивiдуального захисту у вiдповiдностi до чинних
нормативних aKTiB
l.Чоботи - 8пар
3. Чоботи шкiрянi утепленi - В пар
4. Костюм х/б - В шт
5. Костюм брезентовi - 1 шт.
6.Фартух -1шт.
7. Рукавицi х/б - 16 пар
8. Рукавицi брезентовi - 1 пара
9. Пер.lдlцц п,ятипалi _ в пар
10. Окуляри захиснi - 8 пар
l1. Респiратор "Лепесток" - 2 шт.
12. Респiратор РУ - 2 шт



13. Перчатки резиновi
1 4. Перчатки дiелектричнi
15. Куртка ватна
16. Брюки BaTHi
l7.KacKa
18. Пояс запобiжний ПЛ

- 2пари
-2 пари
-8шт.
-3шт.
-8шт
-2шт

видача працiвникам i повернення ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту
облiковуютьоя в особистiй картцi встановленоТ форми.
Запобiжнi пояси отриманi i випробуванi перед вводом в експлуатацiю. flaTa огляду та
випробувань зроблено в Журналi огляду та випробувань засобiв захисту, протокол
випробування вiд 15 .08.2020 р
ПрацiвниКи проходять перiодичнi медичнi огляди за рахунок пiдприсмства у Здолбунiвськiй
центральнiй районнiй полiклiнiцi (останнiй заключний акт вiд 21 .l2.20l9 р
Психофiзiологiчне обстеlttення працiвникiв в !П кРiвненський експерноtтехнiчний центр
Щержпрацi> вiд 08,01.2020 р
пiдприемство забезпечене навчальними планами, посiбниками та нпАоп,.

1. Закон Украiни <Про охорону працi>
2. ПостанОва Кабiнету MiHicTpiB Украiни ЛЬ и1107 вiд26.10.2011 р <Порядок вида.ri дозволiв на
виконаннЯ робiТ пiдвищенОi небезпеКи та на експлуатаЦiю (застосування) машин, механiзмiв,
устаткування пiдвищеноТ небезпеки
4.закон Украiъи,,про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування)
5. нпАоП 0.00-4.01-08 Полоlкення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом,
спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуа,тьного захисту,
7. дБН А.з.2-2,2009 OcHoBHi пололtення. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi.
ДБН А.3. 1-5.2009 Органiзацiя будiвельного виробництва
8, НПАоП 0.00-1 .20.98 Правила безпеки систем газопостачання
9. нпАоП 0.00-1.30-01 Правила охорони працi гriд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями,
l0. госТ 9з56-15 Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов. Технические
условия.
1 1.нпАоП 0.00-1 .15.07 кПравила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>.
12, НПАОП 0.00- 1 . 16-96 Правила атестацii зварникiв.
13. нпАОп 0.00-1.81_11 <Правила охорони працi пiд час експлуатацii обладнання, що працюс
пiд тиском>.
14.нпАоП 0.00-7.11-12 Загальнi вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони працi
працiвникiв
l5. нпАоп 0.00-1 ,24-10 <Правила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин
вiдкритим способом>,
l6. днпАОп 26.0- 1 .01,7 5 <Правила технiкИ безпекИ i виробничоi caHiTapiT при виробництвi
цегли та вапна),
17. нпАоп 0.00-1 .64,77 кПравила технiки безпеки та виробничоi caHiTapii в промисловостi
будiвельних матерiалiв
18.НакаЗ МОЗ Украiни вiд 21.05.2007 N'9 246 кПро затвердження Порядку проведенFIя
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.
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НПАОП 0.00-4,15-98 Типове полож(ення про службу охорони працi
НПАоП 40.1-1.07-01 Правила експлуатацii електрозахисних засобiв.

днАоП 0.00-1 .21 -98 <Правила безпечноi експлуатацii електроустановок споживачiв>.
кправила технiчноi експлуатацii електроустановок споlttивачiв>.
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