
'!одаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7 лютого 201S р. JФ 4S)

Щекларацiя

вiдповiдностi матерiально -технiчноiбази вимогам законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця:: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кЗдолбунiвський
будiвельних матерiалiв> Тел\ф (0з652) 2-5О-|2. Юридичrrа адреса : Товариство з обметtеною
вiдповiдальнiстю кздолбунiвський будiвельних матерiалiв> 1код сдЁпоу 4196]7зз
35700, вул. Шевченка 1, м. Здолбунiв, Рiвненськоi 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/рЛb uабl 73З3з39l 000002600705471 B84l, банкРiвненськафiлiяПАтКБ<Приватбанк>,мФо
зззз9lо Код €ДРПоУ 419677Зз
- Щиректор -Остапчук Тарас Олександрович - тел. .( 067) з8-в5-73)
Мiсце виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та/або *п"ппу*цiТ 6*уuiня) 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 цивiльноi вiдповiдальностi
переД третiми особами згiдно постанови кабiнету MiHicTpiB лъ 1788 вiд i6.08.2002 р на <ТзоВ
<здолбунiвський будiвельних матерiалiв>>> страхування не проводиться , тому що не е об'ектом
пiдвищеноТ небезпеки .

Iнформацiя прО проведенНя добровiЛьногО аудитУ з охорони працi -добровiльного аудиту з питань
охорони працi не проводилось
- я, Остапчук Тарас Олександрович ) цiсю декларацiсю пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-
технiчноТ бази та умов працi вимогам законодавства з охорони працi пiд час виконання таких робiтпiдвищеноi небезпеки та lабо експлуатацiТ (застосування) машин. механiзмiв, устаткувагlня пiдвищеноi
небезпеки :

- РОбОТИ В КОЛОДЯЗЯХ, ШУРфаХ, ТРаншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторi (смностях, боксах, топках, трубопроводах)о , беiотримання вiдповiдного
дозволу
Кiлькiсть робочих мiсць - 34 , в тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм - 2

Кiльlсiсть будiвель i спорул (примilltень) - Адмiнiстративний корпус, виробничий tсорпус,
корпус майстернi, в якому розмiщенi побутовi примiщення,
Iншi вiдошrостi:

На пiдприемствi створено слулсбу охорони працi - наказ лъ 01 - ОГI вiд 04.08.2020 р функцiiкерiвника якоi з охорони працi виконуе Полiщук Л.I..
наказоМ N'9 08 - оП вiд 18.08.20 р призначено вiдповiда,ltьних посадових осiб та наказом Ns 14 -
ОП вiД 21.08.20 р призначено вiдповiдальниХ за видачу наряд-допуску на викоFIання робiт зпiдвищеною небезпекою

- 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 виконання poOi,
пiдвищенОi небезпеКи з метою забезпечення безпеки працiвникiв.
НаказоМ Nъ 02-оП вiд l8.08..2020 р створено комiсiю з перевiрки знань з питань охорони
працi .

Голова KoMiciT: - Остапчук Т.О.- директор
Члени KoMici : - Кузьмiн М.П.. головний MexaHiK
- Кузьмiн М.П. - в.о.головного енергетиа



- l lолiщук Л.l. -. iHxceHep з охорони працi
Члени KoMicii пройшли навчання та перевiрку знань з питань охорони працi в ЩП
кРiвненський ЕТЩ> Щержпрацi
ОстапчукТарас ОлександровиIt - директор: пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодаВчих aKTiB з охоронИ працi, наданнЯ домедичнОiдопомогИ потерпiлим, гiгiсни працi
та електрОбезпеки, посвiдченняNsЗOЗ4-93-18протоколвiд21 ,07.2018 рJФ93,кПравилохорони
працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вlдповiдного
ОбЛаДНаННЯ>, <<ПРаВИЛ ОХОРОни працi пiд час ванта}ко-розвантаrкувальних робiт>, посвiд.lgц|-1я Jф l540-
60lб-20 протокол вiд 1б.09.20 р JYл бOlб

Кузьмiн Микола Петрович - головний MexaHiK : пройшов навчання i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання доr.д"опоiдопомоги потерпiлим, гiгiiни працi та
електробезпеки) посвiдчення ЛЪ З026-9З-18 протокол вiд 20.07.2018 р , Правил охорони працi пiд час
роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правил охорони.rрuцi пiд час u"nonann" рЬбi, na
висотi>>, дБн А.3.2 -2-2009 Система стандартiв безпеки працi.. Охорона працi i промислова
безпека у будiвництвi посвiдчення , <правил охорони працi на автотранспортi> кмiнiмальнi вимоги з
охорони працi на тимчасових мобiльних будiвельних майданчиках> посвiдчення посвiдчення Jф 4470-
|з]lб-18 протокол вiд 24,09.2018 р Nn 1з7lб, <Правила охорони працi пiд час розробки родовищкорисних копtLпин вiдкритим способом>, кПравила технiки безпеки i виробничоТ caHiTapiT при'
виробництвi цегли та вапна)), <правила технiки безпеки та виробничоi caHiTapiT в промисловостi
будiвельних матерiалiв>, посвiдченняNЬ 447о-|з1 д-l8 протокол NЪ l37д вiд 01.10.1B р кПравил
охорони працi пiд час експлуатацiТ вантаrкопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальl-tих пристроtrв i вiдповiдного
обладнання>, <Правил охорони працi пiд час вант€lжо-розвантarкувальних робiт>, посвiдчення NЬ l5З7-
60lб-20 протокол вiд 16.09.20 р J\Ъ 60/б пройшов навчання та перевiрку знань на lY- гр..з
електробезпеки, до i вище 1000 в' посвiдчення NЪ 241 1-89а-17, протокол вiд З1.10.19 р видане /{lI
KPi вненський ЕТЩ> Щержпрацi

кузьмiн Микола Петрович - виконуючий обов'язки головного енергетика,
вiдповiдальний задотримання вимог законодавства з питань охорони працi ia електробезпеки ,пройшов навчання та перевiрку знань на У- гр..з електробезпеки, * Правил технiчноТЬксплуатацiТ

електроустановок споltсивачiв, Правил безпечнот експлуатацiт електроустановок споживачiв, ,,
ПОСВiДЧеННЯ ЛЬ 24l1-89a-l7, протокол вiд22.10.20 р, видане !П <Рiвненський ЕТЦ) щерлспрацiПолiпlук Лiдiя IBaHiBHa - .iHlKeHep з оП : пройшла навчання i виявила.rоrрiбпi'.rrurr*r"
законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТдопомоги потерпiлим, гiгiсни працi та
електробеЗпеки, посвiдчення J\b 4300-141-19, протокол вiд 25.|0.2019 р tlъ t+t , кПравил о*оро""
працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, кПравил охорони працi пiд час виконаFlня робiт на
висотi),посвiдченняJ\Ь бl08-1в1-1Впротокол вiд 28.11.18рлъ l8i кПраЪилохоронипрацi пiдчас
експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдпЬвiдно.о обладпання>, <Правил
охорони працi пiд час вантая(о-розвантажувчuIьних робiт> , кМiнiмальнi вимоги з охорони працi на
тимчасовиХмобiльнихбудiвельнихмайданчиках>посвiдченнялъбl47-1ВЗ-lВ протокол вiд З0.11.2018р
J\ъ183 <ПравиЛ безпекИ систеМ газопостачання>, кПравил охороНи працi пiд час експлуатацiТ обладнання,
що працюС пiд тиском>), ,протокол J\b 1 72 вiд 16.1 1 ,2018 посвiдчёння j\b 5741- 112-\в, дБн л.з.2-2-
2009 <Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi>, !БНА,З,1-5.2009 <ОРГаНiЗацiЯ будiвельного виробп"цruurr, по"uiдч"ппя ЛЪ 6108-1Bt-tB вiд zB.tt.z'tltB р,протокоЛ Nъ l 8l видане ЩП кРiвненський ЕТЦ) .Щержпрацi
НПАОП 29.2-1.0l -58 - ЗаГаЛЬНi ПРаВиЛа технiки безпеки i виробничоТ caHiTapii для пiдприемс.гв 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 ub" .uuрruuння металiв, нпдоп
28.0-1.зз-13 - Правила охорони працi пiд час ковальсько-пресових робiт, нпдсjП 28.0-1 .з2-1з - Правила
охоронИ працi пiД час фарбуВаJlьних робiт, нпАоП 25.0-1.04-1З - Правила охорони працi rra
пiдприемсТвах з виробництва пластмасоВих виробiв, нпАоП 2в.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 NЪ5зз6-з98-17 вiд l8.12.2017 р,протоколМ
З98, кПравила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдttритим способом>,
<правила технiки безпеки i виробничот caHiTapiT при виробництвi цегли,u uuппъu, <правила технiки
безпеки та виробничоТ caHiTapiT в промисловостi булiвельних матерiалiв> , посвiдчення ЛЪ 24З-6-ь-20 вiд
04.09.20 р протокол J\b 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 видане!П
<Рiвненський ЕТЩ> flерrrспрацi



Розроблено та затверджено наказами JФ 7-ОП; Jф 6-ОП; Jф 8_оП вiд 17.05.2018 р- Положення про службу охорони працi
- Полоlttення про систему управлiння охороною працi
- Полоясення rrро Порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi
- Положення rrро порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiаJIьним

взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту
- Наказом Jф 25-оП вiд 19.10..2018 р затверджено та введено в дiю iнструкцii з питань

охоронИ працi по спецiальностях та за видами робiт.
Iнструкцiя ль l/l - з пожежноi безпеки для Bcix працiвникiв,- IнстрУкцiя з оп NЪ 2 - з надання першоi медичноТ допомоги потерпiлим при нещасних
випадках

- Iнструкцiя з ОП м 37 -для електрозварника ручного зварIовання- Iнструкцiя з ОП J\ъ 65 - пiд час виконання робiт на висотi
- Iнструкцiя з ОП м 50 - при роботi з ручним електричним iHcTpyMeHToM- Iнструкцiя з OIl J\ъ 48 - пiд час робiт на риштуваннях i помосiах- IнструКцiя з ОП N9 53 - пiд чаС виконання земляних робiт
7. Посадова iнструкцiя J\ъ 3 - для особи, вiдповiдалuпоi.а електрогосподарство.
В, Посадова iнструкцiя J\Ъ 4 - цlя вiдповiдального за технiчний стан та беiпечну експлуатацiю
зварювального обладнання
9. Iнструкцiя з ОП лъ 63 - пiд час виконання робiт на висотi з використанням спецiальних
страхувальних засобiв.
роботи виконуються вiдповiдно до технологiчноi доrсументацiТ, розроблеFIих та затверджених
технологiчних карт, розробленого проекту виконання робiт nu nornar, вид робiт a 

""дura- 
наряд-

допускУ на виконання робiт, вiдповiднО до затвердя(еного перелiку робiт з пiдвищеною
небезпекою
працiвники, зайнятi нароботах пiдвищенотнебезпеки, пройшли навчання таперевiрку знань з
питань охорони працi, протокол ЛЬ 8 вiд 21.08 2О20 р.
Запис про проведення iHcTpyKTaлciB з питань охорони працi робиться в Журналi реестрацiiiнструктажiв з питань охорони працi
ПрацiвниКи, забезпеченi спецодягОм , спецвзУттям та засобами iндивiдуального захисту, згiдно
НОРМ ВИДаЧi СПеЦОДЯГУ Та iНШих засобiв iндивiдуального захисту у вiдпБвiдностi до .1rr1rrr*
нормативних aKTlB
1. Чоботи
3. Чоботи шкiрянi утепленi - 8 пар
4. Костюм х/б
5. Костюм брезентовi
6. Фартух
7. Рукавицi х/б
8. Рукавицi брезентовi
9. Перчатки п'ятипалi
l0. Окуляри захиснi
1 1. Респiратор "Лепесток"
l2. Респiратор РУ
13. Перчатки резиновi
1 4. Перчатки дiелектричнi
15. Куртка ватна
16. Брюки BaTHi
17.Каска
l8. Пояс запобiжний ПЛ
видача працiвникам i повернення ними спецодягу, спецвзуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту

облiковуються в особистiй картцi встановленоТ форми.
Запобiяснi поясИ отриманi i випробуВанi перед вводом в експлуатацiю. Щата огляду та
випробувань зроблено в Журналi огляду та випробувань засобiв захисту, rIpoToKoJ]
випробування вiд 15 .08,2020 р
ПрацiвниКи проходЯть перiодИчнi медичНi оглядИ за рахуноК пiдприемства у Здолбунiвськiй
центральНiй районнiй полiклiнiцi (останнiй заключний акт вiд21.12.2О\9 р
Психофiзiологiчне обстеження працiвникiв в ЩП <Рiвненський експерно-тЬхнiчний центр
Щерrrtпрацi> вiд 08,01.2020 р

- 8пар

-Вшт
- 1шт.
-1шт.
- 16 пар
- 1 пара
- 8пар
- 8пар
- 2шт.
-2шт
- 2пари
-2 пари
-Вшт.
-Зшт.
-Вшт
-2 шт



пiдприемство забезпечене навчальними планами, посiбниками та нпАоп..
1, Закон Украiни <Про охорону працi>

2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф и1 107 вiд 26,10.2011 р кПорялок видачi дозволiв на
виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв,

устаткування пiдвищеноТ небезпеки
4.закон Украiни,,про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування)
5. нпАоП 0.00-4.01-08 Полоltення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом,
спецвзуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту,
7. дБН А.з.2-2-2009 OcHoBHi полохсенНя. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi.
ДБН А.3. 1-5.2009 Органiзацiя будiвельного виробництва
в. нпАоП 0.00-1.20.98 Правила безпеки систем газопостачання
9. нпАоП 0.00-1.з0-01 Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями.
l0. госТ 9з56-75 Рукава резиновые для г.Lзовой сварки и резки метilJIлов. Технические
условия.
11.нпАоП 0.00-1.15.07 кПравила охорони працi пiл час виконання робiт на висотi>.
12. НПАОП 0.00-1.1б-96 Правила атестацii зварникiв.
1з. нпАОп 0.00-1.81-11 кПравила 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
15. нпАоп 0.00-1 .24-|0 кПравила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин
вiдкритим способом>>,

16. днпАОп 26.0-1 .07-75 <Правила технiки безпеки i виробничоi caHiTapii при виробництвi
цегли та вапна>,

17. нпАоп 0.00-1 .64-7] кПравила технiки безпеки та виробничоi caHiTapii в промисловостi
будiвельних матерiалiв
18.Наказ МОЗ УкраТни вiд 21.05,2о07 Nь 24б <Про затверд}кення Порядку проведення
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 FIавчання i перевiрки
знань з питань охорони працi.
21. нпАОп 0.00-4.15-98 Типове положення про слуяtбу охорони працi

Т.О.Остапчrк

(пiдпис) (iнiцiали,т4 прiзвище)
,Упр,rвлiння,Щерв;праui у PiBHeHcbKiй областi

зАF Li {l] {:_:]:ЕrоЕАноnt, Ц 20,![ь

щекларацiя зареестрована у тсурналi облiку суб'ектiв господа
!ержпрацi

я у територlальному

1, Фiзи,ша особа 
- lriдrrрисмець своiм ltiлttисоп,t падас :]год{у па обробrtу

даних I,IOTOIO ЗаOе:3ПеЧеннЯ виконаi{ня IJLIп{Oi"

видачi лозволiв на виконання робiт пiдвиrценот небезпеки та IJa
(:lacTtlcyBirнHя) i\,liiшин, Mexa1-1i:]MiB" ус,гаткtrвання ltiдвиrценtri lleбe:зlteKtt.
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Ilоря;lrсу
оlссп-пуiтгаtliкl

орган1

Примiтки:
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2. Рессrрацiйний IIоN{ер облiковоi картки IIJIатIIика шодаr,кiв I{e зазпаLIасться фiзи.лtлtми
особами, якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдрlовляються вiд tit,lго ttрилiняття та
повiдсll,tили про tte вiдповiлноп4у органу лерхсавноТ податковоТ слухtбlа i п,tалоть вiлiчriтку
в паспtlр,гi.


