
.Щодаток 8

ло Порядку
(в редакцii tIостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи

вiд 7 лютого 201 8 р. Nэ 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноТ бази вимогам

охорони працi
законодавства з питань

Вiдомостi п щЕtвщяl IНОЗЕМш пI иемство
(томАшгоро кАмЕ Биль зАво

ЦЦ0 PiBHeHcbKa обл. Рокитнiвський

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiлъноi вiдповiдальностi передтретiми особами стосовно 
"iд.ппЬду"uпrr" наслiдкiв можливоТ шкоди - згiднододатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивiлъноr вiдповiдальностiперед третiми особами, затвердя(еного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни

оa"
найменування страховоi ко

Iнформацiя про проведення доброuiпurо.о Ыоrr, з охорони працi - ц9дровQддвся
я, Василъович,

(прiзвище, iпrlr, лоЪБйЫ
ит

цiсю декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умовПРаЦi ВИМОГаМ ЗаКОНОДаВСТВа З питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд часВИКОНаННЯ ТаКИХ РОбiТ ПiДВИЩеНОi НебеЗпеки Ъаlабо .п..rоучrацii (застосування)таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпaо"i
1) монтаж, демонтаж, налагодження, ремоцт, технiчне обслуговувацця,
реконструкцiя машин, механiзмiв, усiаткування пiдвищеньi небезпеки, а саме

наименуBаннявилypoбiтта./aбoмашиi,йехaнiБйь,уc'а'*o,аpтll'да1авигoтoвлення,lсpаTна
*"Ч::jjj_y-::::il".бо ёксплуаryютr."?.чЙ.оrуrться) без orp""u""" uiЙоu,дного дозволу,

вии вантажо _10 j\ъ5 iK вип

ии ь1-1590



Кiлькiсть робочч} мiсць: 100, на яких icнyc пiдвищен ий ризико.гримати

IП кТомаш городський Кlз> ма€ на балансi наступнi будiвлi: за адресою -омашго iвсъкого енсъкоI обл. вул. За ська, З.:адмiнiстративна будiвля для IТП, примiщення для робiтникiв, нарядна, caHiTapHoп Bi примiщення.

Iншi вiдомостi:

1, На пiдприемствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про охорону працi>та вимоГ мiх<галуЗевиХ норматиВно-правових aKTiB з охорони працi, cTBopeHiвiдповiднi слуrrrби i призначенi посадовiЪсоби, якi повиннi забезпечувати вирiшенняконкретних питанъ безпечного ведення робiт та охорони працi.

в,о' директора пiдприu"glлпит Юрiй Васильович, пройшов навчання iперевiрку знань у ТОВ (ОАЗИС ТВХНОЛОДХ<tu,

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiени працi, електробезпеки (по"uiдчення'J\ЬЗЗ з-l9-2,О,протокол вiд 1 4.05.202О р.N 19);
- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритимспособом>>, <правил охорони працi .riд час дроблення i сортування, збагаченнякорисних копалин i огрудкування РУд та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiдчас експлуатацiТ електроустаткування та електромеретt на вiдкритих гiрничихроботах>, <Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiаламипромислового призначення>, <IнструкцiТ щод9 запобiган"|-u"""rення i лiквiдацiTвiдмов свердловинних зарядiв 

"u "Цпр"тих гiрни.r", poOoruru, <Правил охоронипрацi пiд час експлуатацiт великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчнихтранспортних засобiв пiд час_ 
лрозробки рудних i нерудних копалин вiдкритимспособоМ> (посвiДчення лъз33-tq-.-)о, проrойп вiд 1 ц.оi,,zоzОр. Jф 19-г);- <ПРаВИЛ ОХОРОНИ ПРаЦi ПiД Час 

^роботи 
iHcTpyMeHToM та пристроями)),<Правил охорони працi 

"io час виконання робiт на 
-висотi>, 

дБнд.з .2-2-2OOg<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоI безпеки вбудiвництвi>>, <Правил безпеки систем газопостачання), кПравил охорони працi пiдчас експлуатацiт обладнання, що працюе пiд тиском>, <пра вила охорони працi наавтотранспортi>>, кправил охорони працi пiд час вантажно-розванта}кувальних
робiт>, (посвiдчення J\&ЗЗ З-.'9-б:2О, .rporonon uio 14.05.2020 р. Jф 19-б);- <Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ вантЙопiдiймальних KpaHiB,пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного оопuд"u"ня>, <<мiнiмальних вимог з охорониПРаЦi На ТИМЧаСОВИХ абО МОбiЛЬНИХ будiвельних майданчиках)), <типовоi iнструкцiiпо органiзацiт безпечного проведення газонебезпечних |обiт>, кIнструкцiт зорганiзацii безпечного ведення 

.вогневих робiт на вибухопожеrконебезпечнихоб'сктах>>, <<Вимог до роботодавцiв стосо"rо забезпечa"пaо'безпечного виконанняробiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах)) (посвiдчення дiЗзз-19-в-20,протокол вiд 14.05.2020 р. J\-q 19-в).



2. Створена i функцiонуе служба охорони працi, нак€В j\ъб Госп. ч. вiд25,02,2016Р, ОЧОЛЮе СЛУЖбУ iнженер з ОП,u ТЬ - Ёублик сфгiй володимирович,
який пройшов навчання i перевiрку знань у ТОВ <оазис ТехнолЪджЬ:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, наданшI домедичноi допомоги потерпiлим,гiгiени працi та електробезпеки (пос"lдчення М33 S-l,g-Z,O,[poToKoл вiд 14.05'202О р.Jф 19);
- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копulJIин вiдкритимспособом>>, <Правил охорони ,рuцi 

'riд 
.ru. дроблен"" 

^ i .орrу";;;;;;;;ення
корисниХ коп€tпиН i огрудкУвання РУД та концентратiв>>, <<Правил охорони працi пiдчас експлуатацii електроустаткування та електромереж на 

"iдориrих .ipn 
"r"*роботах>, <<Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiаламипромислового призначення), <Iнструкцii щодо запобiган"", Ъ"""пення i лiквiдацiiвiдмов свердловинних зарядiв ,ru uЦ*ритих'гiрничих роОБr*о, <<Правил охоронипрацi пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчнихтранспортних засобiв пiд час 

_розробки рудних i нерудних коп€шин вiдкритимспособом>, (посвiдчення м335-19-г-20,.rроЪъпоо вiд 1а.Ьъ .202Ор. Jф 19-г);- КПРаВИЛ ОХОРОНИ ПРаЦi Пiд час роботи з_ iHcTpyMeHToM та пристроями),<Прiiвил охорони працi пiд час виконання робiт "u 
Ъ""оriо, дБFIА.3.2 -2-20о9<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки вбудiвництвi>, <<Правил безпеки систем гulзопостачання)), <<Правил охорони працi пiдчас експлуатацii обладнання, що працюс пiд тиском>, <пръвила охорони працi наавтотранспортi>>, <<Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажув€Lлъних

робiт>, (посвiдчення М33 5-19-6:20, ,rроrопол ви |4.05.2020 р.Jф 19-б);- кПравил охорони працi Тiд ou. _.п.плуатацiТ "urrйопiдiймалъних KpaHiB,пiдiйма,гlьних пристроiъ i вiдповiдного облuдна"ня>>, <<мiнiмальних вимог з охорониПРаЦi На ТИМЧаСОВИХ абО МОбiЛЬНих будiвелъних майданчиках), <<типовоi iнструкцiтпо органiзацii безпечного проведення газонебе..r.о""' |обiт>, <Iнструкцii зорганiзацii безпечного ведення 
_вогневих робiт на 

""о5iьrrожежонебезпечнихоб'ектаю>, <<Вимог до роботодавцiв ."оaо"rrо забезпечення безпечного виконанIUIробiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення j\Ьзз 5-19-B-20,протокол вiд 14.05.2020 р. J\b19-B).

3, Органiзацiя i проведення робiт з охорони працi проводитъся вiдповiдно донормативних aKTiB з охоронИ 
_lRа_чi якi розробленi i .ur""рдrкенi на пiдприемствi.Наказами вiд 25.о2.2016р. J\Ъ' Госп. ч., 

^"iц 
о7,о7.2ОТ7р J\ъ74 Госп.ч. та вiд03,01,2018р, j\g7 Госп.ч. затвердженi наступнi нормативно-правовi акти з оП напiдприсмствi а саме:

- п,оло)tсення про поряdок забезпечення працiвнъtкiв спецiальнuл,t оdяzо,l,t,,спецiальнuлц взуmmя"ц mq iнu.tuлаu засобал,tu r"



- полоJtсення про поряdок провеdеrtня i перевiрка знань з пLlmань охоронu працi,.
- полоасення прО меduчнuЙ оzляd працiвrtuкiв IП кТол,tаu,tzороdськuй I{ДЗ;
- полоэtсення про службу охоронu працi;
- полоJlсення про сuсmел4у управлiнllя охороною працi IП кТол,tаu,tеороdськuй КДЗ,.- поло)lсел-tня про наряёну сuсmел4у;
- полоэlсення з орzанiзаъlii' i провеdення
2аз о Bozo ео спо d арсmва,.

конmролю за безпечну експлуаmацiю

- полоэlсення про diяльнiсmь yпoBHoлa)tceHLtx найл,шнuл,tu праъуiвнuкал4u осiб з пumаньохоронu працi,.
- положення про енерZеmuчну слуэtсбу IП кТол,tаъuzороdськuй КДЗ;
- полоэlсення про колцi.сiю з пltlпань охоронu працi на пidпрuелпс:,mвi,.
- положення про л,tаркъuейdерську слуuсбу,.

Л'948 вiд 0 L07 ,202Ор, (Про призначення вiдповiдальних за утримання та безпечнуексплуатацiю ванта}копiдiймальних KpaHiB>;
J\ъ49 вiд 0 |,07 ,202Ор, (Про призначення вiдповiдалъного за безпечне проведенняробiт вантажопiдiймальнимI4 кранами);
j\ъ27 вiд 19.06 292л0^у пЩо допуск до самостiйноi роботи>;
J\b 1 б5 вiд |2 .l 1 .2О2Ор , uПро допуск до самостiйноi роботи>;ЛЬ2В ВiД 1б,04 29!9Р uПРО ОРГаНiзацiю робiт з пiдвищеною небезпекою));j\ъв5 вiд 19.08 .2020р.,,Про органiзацiю робiт з пiдвищеною небезпекою)).

Т' rЛr/rРУКЦrr З .,ХОРОНИ ПРаЦ1, ЯКi На ДаНИй ЧаС Дiють на пiдприемствi розробленiТа ЗаТВеРДЖеНi ЗГiДНО <<ПОЛОЖеrY rРо розробку iнструкцй> iЪur"ердженi нак€вами
"" IillYЗ:::I' ry? 

вiд 29.05 .2о2ор тамвi вц t 8.08.2020р:

керуються з пiдлоги;
- Iнструкцiя з охорони працi для вiдповiдального за безпечне проведення робiт зперемiщення вантажiв кранами;- Iнструкцiя з охорони працi для вiдповiдалъного по нагляду за утриманням табезпечною експлуатацiсю вантажопiдiймальних KpaHiB;- Iнструкцiя з охорони працi для вiдповiдап"rо.о за утриманнявантажопiдiймальних KpaHiB в справному cTaHi- IнстрУкцiя з охорони працi з бЬзпечного ведення робiт для стропальникiв(зачiплювачiв), якi обслуговують вантажопiдiймалънi'пfurr".
[нструкцiТ зареестрованi .ny*bo. охорони працi u *ypn-i ресстрацii iнструкцiйЗ ОХОРОНИ ПРаЦi Та ВИДаНi КеРiВникам ..pynryp""" .,iдро.дiii; ;";;;;;оЪч,.. вlкурналi облiку видачi iнструкцiЙ з охорони працi.'

наявнiсть iнструкцiй, експлуа

- положення про розробку iнсrпрукъliй з oxopoHu працi .

Накази про призначення вiдповiдалъних осiб:

4. Iнструкцii охорони працi, якi

,rrrrд llvPl_LlUl лUJlrкарсЬКО1 ДОПОМОГИ;Iнструкцiя з охорони працi про заходи пожежноТ безпеки:и;

якi



5. На пiдприемствi наказом вiд 20.07.2020 р. JФ62 Госп. ч. створена постiйно
ДiЮЧа КОМiСiЯ З ПеРеВiРКи знань з питань охорони працi. члени оойi.ii пройшли
навчання та перевiрку знань в Тов <<оазис Технолоджь та тов крiвненоький
навч€Lльно-методичний центр) вiдповiдно до cTaTTi 18 зУ <Про охорону працЬ таположення про порядок проведення навчання та перевiрк" ,"ъ"" з питанъ охоронипрацi i мають посвiдчення.

голова кол,tiсii: Прит Юрiй Васильович - в.о. директора. Пройшов навчання iперевiрку знань у ТОВ <<Оазис Технолодrкi>:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення J\bЗЗ з-lg-2О,протокол вiд 14.05 .ZOZO р.JФ 19);
- <Правил охоронИ працi пiд час експлуатацiТ ванта}копiдiймальних KpaHiB,пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>, <Mirirunurrr,. 

""rо.^.^оr,оро""ПРаЦi На ТИМЧаСОВИХ абО МОбiЛЬНИХ будiвелъних майданчиках)), ктиповот iнструкцiiпо органiзацiт безпечного проведення газонебезпечних робiт>, кIнструкцiт зорганiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на u"бухо.rоя<ежонебезпечних
об'ектах)), <<вимог до роботодавцiв aroaouno забезпечення безпечного виконання
робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення J\sЗЗз-19-в-20,протокол вiд 14.05.2020 р. J\b19-B).

Членu кол,tiсi|;
рублик Сергiй Володимирович - iнженер з охорони працi. Пройшов навчання iперевiрку знань у ТОВ <<Оазис Технолоджi>:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,гiгiени працi та електробезпеки 1.rо."iд"Ёння'J\ГsзЗ S-tg-ZO,.rporooon вiд 14.05 .2020 р.JФ19);
- <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймалъних KpaHiB,ПiДiЙМаЛЬНИХ ПРИСТроiЪ i вiдповiдно.о обоuд"u"""о, <мiнiмальних 

";;;;^;^"rЪро""ПРаЦi На ТИМЧаСОВИХ абО МОбiЛЬних будiвелъних майданчиках>, <<типовоi iнструкцiiпо органiзацii безпечного проведення газонебезпечних |обiт>, <Iнструкцiт зорганiзацii безпечного ведення .вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних
об'ектах>>, <<Вимог до роботодавцiв aaоaо"rrо забезпечa"""'безпечного виконаннrIробiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення J\b335-19-B-20,ПРОТОКОЛ ВiД 14.05 .2020 р. J\b19-B). 

l -" ' \^4YvgДl-{ ДvrДДLL J|:JJJ'\2'

Козак Юрiй Васильович - головний енергетик. Пройшов навчання i перевiркузнань у Тов <рiвненський навчально-методичний ц.пrрu,

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноI допомоги потерпiлим,гiгiени працi, електроб"..r.п" (посЫдчення j\Гs 12-2-2о, протокол вiд 05.06.2020 р.Nz);
- <Правила охоронИ працi пiД чаС роботИ з iHcTpyMeHToM та пристроями)),<Правила охорони працi пiд час виконання робiт на 

-висотi>>, 
дБнд.3.2 -2-2оо9

мислова безпека в



будiвництвi>>, <Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних 
робiт>>,

;l"Ф':::' :Jл"j:,:::Y.:u'_:i_::1yчgtлъному транспорть, <правила охорони працi

:iil ji:.::::r::11:1л1:.т.жllл1tм*,""*'й;;;^^;il#;;;"ЁЬ;l"";

;:%#;f;},:т"ЯI#"ельнихмайданчипu*оa;;;;j;";;"Йi;;Ё;ЪlrТЖ:Т"J05.06.2020 р. jФ 2/б). lд

6, ОСОбИ, ЯКi ПРИЙМаЛИСЬ На роботу, вiдповiдно до вимог нпдоп проходилипопереднс спецiальне навчання з питань охорони працi стосовно конкретних робiт,якi вони виItонуватимутъ, Щанi особи склали йп"r" i оrр"ruпи посвiдчення на правокерування вiдповiдним обладнанням. С в наявностi протоколи KoMiciT з перевiркизнань.
Bci робiтники проходили вступний iнструктаж, який проводив працiвникслуясби охорони працi, та первинний iструктаж на робочому мiсцi. Пiсля проведенняПеРВИННОГО iНСТРУКТаЖУ i ВiДПОВiд"Ь.о стажування (дублювання) працiвникдопускасться до самостiйно роботи.
З працiвНиками, якi зайнЯтi на роботаХ пiдвищеНоТ небезlIеки раз на три мiсяцiпроводиться повторний iнструктаж.
Позаплановий iHcTpyKTax{ проводитъся з робiтниками при перервi в роботiбiльш, як 30 календарниrднiв, у разi змiни технологiчного процесу тощо.у разi виконання разових робiт, на якi оформляar*r-пruряд-допуск, з пра-цiвниками проводиться цiлъовий iнструктаж
вiдмiтки про проведення iнсфктажiв роблятъся у вiдповiдних журналах.

7, Наказом по пiдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягають перiоди-чному медогляду в термiни, якi погодженi з районrr", пiпу"uпu.rо-.rрофiлактичнимзакладом.
ПРаЦiВНИКИ, ЯКi ЗаЛУЧеНi ДО Виконання заявлених робiт, пройшли попереднiймедичниЙ огляд, С в наявНост'довiДки прО пройдений попереднiИ медичний огляд.N4ашинiСти та водiТ (оператори) ТТЗ^ допускаютъся до роботи пiсля прохо-д''tення перед змiною медичного огляду на пiдприсмствi.

8. Засоби iндивiдуального захисту:
ПРаЦiВНИКИ IП <ТОМаШГОРОДСЪКий КДЗ) забезпечуютъся спецiальним одягом,СПеЦiаЛЬГtИМ ВЗУТТЯМ Та iНШИЙи засобами iндивiдуuпuчrо.о aur"aay для безпечногоВИКОНаННЯ РОбiТ, ЗГiДНО <НОРМ беЗОПлатноТ видачi спецодя.у, 

"r"чuзуття та iнших зIздля працiвникiв пiдприемства)), затверд}кеного наказом: костюм бавовняний,футболка бавовняна, плаш] непромокалъний, черевики шкiрянi, рукавицi комбiнованi,окуляри захиснi, каска захисна з пiдшолоr""пЪr, куртка утеплена, IIIтани утепленi,чоботи гумовi.
Bci засоби

перiодичну пе
iндивiдуального захисту та весъ
BipKy у встановленi термiни.

iHcTpyMeHT i iHBeHTap проходятъ

9, СкладениЙ та затверджений план-графiк проведення навчання та перевiркизнань з питань охорони працi по проф..i"", з яким працiвники ознайомленi пiд
". Ьнъ охорониЩються



протокоЛи для доПуску робiтникiв до виконання робiт.
Наказом затверджено програму та конспект проведення вступного iHcTpyKTaxry зохорони працi.
розробленi екзаменацiйнi бiлети з перевiрки знань з питанъ охорони працi запосадами та

правовими актами з питань охорони працi та проми.";;"! а;r;;;;, ;^;;;'i".oiнеобхiдних для виконання заявлених в д.ппuрuцii робiт. Обладнаний кабiнет длягIроведеНня вступНого iнструктажУ та навчання з питань охорони працi.обладнання знаходитъся в справному cTa'i в встановленi термiни проводитъсятехнiчний огляд/технiчне дiагностування.
IП <Томашгородський КfЗ> провiв експертне обстеження з електровимiрами та

:3:Т".J,,:.,а",ЁЪЪ*.f,trх "]:-iг:ул::::1жлкRанiв 
(технi.rний звiт вид u,in товвiд 1В листопада 2020р.

Ю.В. Прит
(iнiцiали та прiзвищý

20 zC р.

Щекларацiя заресстрована у журналi облiку суб'ектiв господарювання утериторl€tJIьному органi Щержпрацi

20_-р. Jъ

примiтки 1, Фiзична особа - пiдприемець своiпа пiдписом надае згоду на обробку персональних даних зметою забезпечення ви*онання вимог Порядку видачi дозвьлiв 
"u'""по"ur"я робiт пiдвищеноi

;:Ж:ff * На еКСПЛУаТаЦiЮ (Засто.у"ufril машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi

2. Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв не зазначасться (liзичними особами,якi через своi релiгiйнi trереконання вiдмовляються вiд його "J"r;;;" та повiдомили про цевiдповiдному органу державноТ податковоi.""уrпО" i мають вiдмiтку в паспортi.''.
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