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Iнформацiя прО наявнiсть договору страхування цивiлъноТ вiдповiдалъностi перед
можливоТ шкоди - вiдсутнiйнайменувaннястpaхoвoTкoмпaнii,с'pтaЙoгoBидnqi

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi - не проводився

Я, Прит [Орiй Васильович,
(tIрiзвrлще, i*'n, no бп,

цlею декларацlсю пlдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умовпрацi вимогам законодавства з питань охорони прuцi та промисловоТ безпеки пiд часвиконанНя такиХ робiТ пiдвиrцеНоТ небезПеки таlабо .r..rrrrУатацii (застосування)
таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки:

Uиllуp0UIГ.Гtt/aooJ\|аши}I'мехаIJ]з]\{iв,уcf.tlTltoBаIIlIЯпiдвllЩеttoj''"

"::":'::ii*i ВИttОНУlОr'ЬСЯ ТаlабО СКСплуатуrоr,ься (зас,r,осовуtоться) без о.р,i*rа,,,u, вiлповiдtrого дозволу,

31, piK B

- кран мостовий вантажопiпйомнiстю - 10.0т. заводський J\Ъ506, piK випус
н мосто

- '.ро' *о.rоr"й 
'uпrru*оrriДйо**ri.rro 

_ 15/3r" .u"оД.uп"й }]Ъ1-1590.-рiк
uипуспу 1971 року випуску, краТна виробник сссFl-

,ZOкiлькiстьpoбoчt'rхмiсць,втoИНИкнeнНятpaBМ,

IП <Томашгородський К!З)) мае на балансi наступнi будiвлi: за адресою - смт.Томашгород. Рокитнiвського район]у. Рiвненсъкоi обл. в]rл. Заводська. З.:

Вiдомостi



адмiнiстративна будiвля для IТП, примiщення для робiтникiв, нарядна, caHiTapцo
побутовi примiщення.

Оу

Iншi вiдомостi:

1, На пiдприемствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону УкраТни кПро охорону працi>та вимоГ мiя<галуЗевиХ норматиВно-правовиХ aKTiB з охорони працi, cTBopeHi
вiдповiднi служби i призначенi посадовi особи, якi повиннi забезпечувати вирiшення
конкретних питанъ безпечного ведення робiт та охорони працi.

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi лопомоги потерпiлим,
гiгiенИ працi, електробезпекИ (посвiдчення NЬЗ3з.].g-2о, протокол вiд 14.05 .ZOZO р,NЬ 19);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритим
способом>>, <правил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачення
корисних копалиН i огрудкУвання РУД та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiдчас експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкрЙтих .ip"rur*
роботах>, <Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами
промислового призначення>, <IнструкцiТ щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацiТвiдмов свердловинних зарядiв 

"u "iдпр"тих 
гiрничих роботu"u, <Правил охоронипрацi пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних

транспортних засобiв пiд час розробки Рудних i нерудних копалин вiдкритим
способоМ> (посвiДченнЯ Nь3з3- |9-г-20, nporonon вiд 1 ц.оi.zоzОр. Лb 19-г);- <ГIравиЛ охоронИ працi пiд час роботи з iHcTpyMeHTOM та пристроями)),
<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на 

-висотi>, 
дБнд.3 ,2-2-2о09<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловот безпеки вбудiвництвi>>, <Правил безпеки систем газопостачання))9 <Правил охорони працi пiдчас експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском>, <ПрЪвила охорони працi наавтотранспортi>>, <Правил охорони працi пiд час вантах{но-розванта}кувальних

робiт>, (посвiдчення ЛЪЗЗз{19-6-20 проiопол вiд |4.о5,2020 p.Jф 19-б);- <ПравИл охороНи працi 
.пiд час експлуатацiТ вантажопiдiйruпu""11 KpaHiB,пiдiймалъних пристроiв i вiдповiдного облuд"uння>, <МIiнiмальних вимог з охорониПРаЦi На ТИМЧаСОВИХ або мобiльних будiвельних майданчиках)), "т;;;;т i".riупцiтпо органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <lнструкцiт зорганiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на u"бщо.rох<еrконебезпечних

об'сктах>>, <<вимог до роботодавцiв cTocouno забезпечення безпечного виконання
робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах)) (посвiдчення J\ЪЗЗ З-|9-в-2О,протокол вiд 14.05,2020 р. Jф 19-в).

На IП <<Томашгородський КДЗ)) призначенi вiдповiдалънi особи за дотриманнявимог законодавства з питань охорони працi та промисловот безпеки напiдприеMcTBi:
Рублик СергiЙ Володимирович - iнженер з ОП та ТБ;

_ёЩЧjqдЕ Васильович - головний енергетик .
(ПРiЗВИЩе, irr, пОffiльних за ooro"run"o
промисловоi безпеки,



2. Створена i функцiонуе служба охорони працi, наказ мб Госп. ч. вiд
25,02,2016р. Очолюс службу iнженер з ОП,u тЬ - ЁуОrrик Сергiй Во^д"rrро"rr,
який пройшов навчання i перевiрку знань у Тов <оазис Технолоджi>:

_ законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення Jф33 S-lg-Z,O,протокол вiд 14.05 .2О20 р.Nэ 19);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритим
СПОСОбОМ>>, КПРаВИЛ ОХОРони ,рuцi ,riд .'uc дробленrr" 

^ i сорту";;;;;а;;rення
корисних копЕLпи_н i огрудкування РУд та *оrц.r"ратiв>>, <Правил охорони працi пiдчас експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкритих 

"ip"""""роботах>, <<Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiаламипромислового призначенн,I)), <Iнструкцii щодо запобiган"", Ъ"""rrення i лiквiдацiiвiдмов свердловинних зарядiв 
"u "цпритих 

гiрничих робоru*о, <<правил охоронипрацi пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчнихтранспортних засобiв пiд час _розробки рудних i нерудних коп€tлин вiдкритимспособом>, (посвiдчення м335-19-"-20,'рйЬпоо вiд lа.Ьi .2О2Oр. М 19-г);- <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями)),<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на 
'висотi>>, 

дБнд.3.2 -2-2009<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки вбудiвництвi>>, кПравил безпеки систем г€lзопостачання)), <Правил охорони працi пiдчас експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском>, кпръвила охорони працi наавтотранспортi>>, <<Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажув€Lльних
робiт>, (посвiдчення J\!33 5-|g-б-2о, ,роrопол вiд 14.05.2о20 р. Jф 19-б);- <ПравИл, охоронИ працi 

ТiД час _ексПлуатацii "urrйоriдiймальних KpaHiB,пiдiймальних пристроiъ i вiдповiдного облад"ання>, <мiнiмалъних вимог з охоронипрацi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках)), <Типовоi iнструкцiiпо органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>, ul".rруiцlт зорганiзацii безпечного ведення .вогневих робiт на 
""оfrьrожежонебезпечнихоб'ектаю>, <<Вимог до роботодавцiв arоaо""о забезпечa*r""'безпечного виконаннrI

робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення М335-19-в-20,протокол вiд 14.05.2020 р. J\bt9-B).

З, ОргаНiзацiЯ i провеДеннЯ робiТ з охороНи працi проводиться вiдповiдно донорматиВних aKTiB з охорони працi якi розробленi i зuт"ердженi на пiдприЪ*"r"i.Наказами вiд 25.02.2016р- J\b9 Госп. ч.,'вiд 07.07,2lIzf, ллZ+ Госп.i. та вiд03,01,2018р, Лb7 Госп,ч. затвердженi наступнi нормативно-правовi акти з оП напiдприсмствi а саме:

- полоасення про поряdок зqбезпечення праtliвнuкiв спецiальнuл,t оdяzол,t,спеъliальнu^4 взуmm.ял4 mа iнъоtuл,tu засобал,tu iнduвidуальноео захuсmу,.
- полоэtсення прО поряdоК провеd,ення i перевiрка знань з пumань охоронu працi,.- ПОЛО}lСеННЯ ПРО ЛlеduЧНuЙ ОzЛЯd Працiвнuкiв IП кТол,tаъuеороdськuй^кдз, '
- поло)лсення про службу охоронu працi,.
- п,оло)lсення про сuсmелLу управлirtня охороною працi IП <Тол,tаъuzороdськuй К!З,.- полоuсення про наряdну сuсmеJиу,,

i,



Z аз о воZо ?о спо d qр сmва ).

- поло)lсення про diяльнiсmь уповноваженuх найлланuл,tu працiвнuкал4u осiб з пLlmань
охоронu працi,,
- поло)tсення про енер7еm.uчну слуасбу Iп кТомсtlмеороdськuй кдз,.
- поло)!сення про колцiсiю з пumань охоронч працi на пidпрUсл,tсmвi,'
- поло uс ен ня пр о л,tаркu,Lейd ер с ьку слуэtс бу,.
- полоэtсення про розробку iнсmрукцiй з охоронu працi .

Накази про призначення вiдповiдальних осiб:
J\ъ48 вiд 0 |,07 ,2020р. кПро призначення вiдповiдалъних за утримання та безпечну

експлуатацiю вантажопiдiймальних KpaHiB>;
J\ъ49 вiд 01,07 ,2020р. <Про призначення вiдповiдалъного за безпечне проведення
робiт вантажопiдiймальними кранами));
ль27 вiд 19-06,2020р. (Про допуск до самостiйноi роботи>;
J\b 165 вiд 12.I1 ,2020р. пПро допуск до самостiйноi' роботи>;j\"92B вiд 16,04.2016р, <Про органiзацiю робiт з пiдвЙщеною небезпекою));
Nьв5 вiд 19,0в,2020р. <Про органiзацiю робiт з пiдвищеноЮ небезпекою)).

посадовi особи пройшли навчання i перевiрку знань у тов <оазис

IП кТомашгородський КДЗ> вiд 12.0 B.zoZOp Ns9 та вiд 06.1 1. м55)
наявнiсть слуlItби о"оро"" npaui

4, IнструкцiТ з.охорони працi, якi на даний час дiють на пiдприсмствi розробленiТа ЗаТВеРДЖеНi ЗГiДНО <ПОЛО>ltеЦНя Про розробку iнструкцiй) i затвердхt.пi 
"unu.ur"по пiдприемству: ЛЪ7 вiд 29.05,2020р та .пъВ r вiд 1 B.oB.iozop:- Iнструкцiя з охорони працi надання першоТ долiкарськоi допомоги;- Iнструкцiя з охорони працi про заходи поItе}кноТ безпеки;- Iнструкцiя з охорони працi пiд час робiт з ванта}кними машинами якiкеруютъся з пiдлоги;

- Iнструкцiя з охорони працi для вiдповiдалъного за безпечне проведення робiт зперемiщення вантажiв кранами;
- Iнструкцiя з охорони працi для вiдповiдального по нагляду за утриманням табезпечною експлуатацiсю вантажопiдiймальних KpaHiB;- Iнструкцiя з охорони працi для вiдповiдального за утриманнявантажопiдiймальних KpaHiB в справному cTaHi- IнстрУкцiя з охоронИ працi з бЬзпечного ведення робiт для стропальникiв(зачiплювачiв), якi обслуговують вантажопiдiймальнi крани.
Iнструкцii заресстрованi службою охорони працi 

" 
,пурпЙi ресстрацii iнструкцiйз охоронИ працi та видаНi керiвникам .rpynryprr">< .riiро.дiпiu з- реестрацiею вжурналi облiку видачi iнструкцiй з охорони працi.

наявнiсть iнструltцi й, експлу

. 5, На пiдприемствi наказом вiд 20.07.2020 р. N62 Госп. ч. створена постiйнодiюча комiсiя з перевiрки знань з питань охорони працi. Члени KoMicii пройшлинавчання та перевiрку знань в ТоВ ''ou.""@ToB <Рiвненський



навчально-методичний центр) вiдповiдно до cTaTTi 18 зУ uПро охорону працi> таполоlкення про порядок проведення навчання та перевiрк, .rъru з питань охоронипрацi i мають посвiд.tення.

ГОЛОВа КОЛ'tiСii" ПРИТ ЮРiй Васильович - в.о. директора. пройшов навчання iперевiрку знань у ТОВ <<Оазис Технолоджi>>:
- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення МЗЗ З-1g-2О,протокол вiд 1 4.05,2О2О р.Jtго 19);
- <ПравиЛ охоронИ працi IiД час 

_ексПлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB,пiдiймальних пристротв i вiдповiдного обладнання>, <<мiнiмалъних вимог з охоронипрацi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках)), <ТиповоI iнструкцiiпо органiзацiт безпечного гIроведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцiт зорганiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на 
""бу"опоже>rсонебезпечнихоб'ектах>>, <<Вимог до роботодавцiв 

"ro"ourro 
забезпечення безпечного виконання

робiт у гIотенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення ;рзЗ З-19-в-2О,протокол вiд 14.05.2020 р. JФ19-в).

Членu кол,tiсii';
рублик Сергiй Володимирович - iнженер з охорони працi. Пройшов навчання iперевiрку знанъ у ТОВ <<оазис Технолодясi>:

_ законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення Jф335-i9-20, протокол вiд 1 4,05.2020 р.JФ 19);
- <Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB,пiдiймальних пристротв i вiдповiдного обладнання>>, <<мiнiмальних вимог з охорониПРаЦi На ТИМЧаСОВИХ абО МОбiЛЪнИх будiвелъних майданчиках)), <типовот iнструкцiтпо органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <IнструкцiI зорганiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних

об'ектах)), <Вимог до роботодавцiв .ro.ou"o .uO.r.r*.;;; безпечного виконання
робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах), (посвiдчення NЗЗ5-19-в-20,протокол вiд 14.05.2020 р. N19-в).

Козак Юрiй Васильович - головний енергетик. Пройшов навчання i перевiркузнанЬ у ТОВ <Рiвненський навчально-методичний центр)):

* законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiсни працi, електроб"..r"пй (посЫдчення ЛЬ1 2-2-20, протокол вiд OS.Oo.)ozo р.J\e2);

- <ПРаВИЛа ОХОРОНИ ПРаЦi ПiД час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями)))<Правила охорони працi пiд час виконання робiт на 
-висотi>, 

дБнд.з ,2-2-2O0g<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безгiека вбудiвниЦтвi>>, <ПравиЛа охоронИ працi пiд чЬс вантажно-розвантажувальних 
робiт>,

:Р':Т" оХоронИ працi на аВТоМобiпrпrоrу транспортi>, <правила охорони працiпlд час експлуатацii вантажопiдiймальних kpaHiB, пiдiймалъних пристротв iвiдповiдалъного обладнання>>, <<N4iнiмальнi вимоги з охорони працi на тимчасовихабо мобiльних булiвельних майданчиках)) (посвiдчення М |2-2lб-20, протокол вiд



6. особи, якi приймались на роботу, вiдповiдно до вимог нпдоп проходили
попереднс спецiальне навчання з питань охорони працi стосовно конкретних робiт,якi вони виконува]гимуть. Щанi особи склали iспити i отримали посвiдчaппо на право
керування вiдповiдним обладнанням. е в наявностi протоколи KoMiciT , n.p.rip*,
знань.

Bci робiтники проходили вступний iнструктаж, який проводив працiвник
служби охорони працi, та первинний iструктаж на робочому мiсцi. Пi.п" про".д."""
первинного iнструктажу i вiдповiдного .rurr,y"u"ro (ДУбптo"uння) працiвник
допускаеться до самостiйно роботи.

З працiвниками, якi зайнятi на роботах пiдвищеноТ небезпеки раз на три мiсяцi
проводиться повторний iнструктаж.

Позаплановий iнструктаж проводиться з робiтниками при перервi в роботiбiльш, як 30 календарних днiв, у разi змiни,.*"оrrо.iчного процесу тощо.у разi виконання разових робiт, на якi оформля-rrъ" наряд-допуск, з пра-
цiвниками проводиться цiльовий iнструктаж

вiдмiтки про проведення iнструктая<iв робляться у вiдповiдних я(урналах.

7. Наказом по пiдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягаютьt., rlrлriРl4.-ivlulБy за,r,tsердженl списки octo, якi пiдлягають перiоди-чному медогляду в термiни, якi погодженi з районним лiкувально-профiлакт"о"",
закладом.

Працiвники, якi залученi до виконання заявлених робiт, пройшли попереднiй
медичниЙ огляд. е в наявНост' довiдки про пройдений попередпri#*.д ичлийо.п"о.

IVIашинiс,ги та водii (оператори) ТТЗ допускаються до роботи пiсля прохо-
дження перед змiною медичного огляду на пiдприсмствi.

8. Засоби iндивiдуального захисту:
Працiвники IП <<Томашгородський КДЗ) забезпечуються спецiальним одягом,спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуuпuпо.о захисту для безпечноговиконання робiт, згiдно <Норм безоплатноi видачi спецодягу, спецвзуття та iнших ЗIЗдля працiвникiв пiдприсмства), затвердженого наказом: костюм бавовняний,

футболка бавовняна, плащ непромокальний, черевики шкiрянi, рукавицi комбiнованi,окуляри захиснi, каска захисна з пiдшоломником, куртка утеплена, штани утепленi,-чоооти гчмовl.
Bci iасоби iндивiдуального захисту та весь iHcTpyMeHT i iHBeHTap проходятьперiодичну перевiрку у встановленi термiни.

iH

9, Складений та затвердltений план-графiк проведення навчання та перевiркизнань з питань охорони працi по професiях, з яким працiвники ознайомленi пiдособистий пiдпис, Пiсля перевiрк" ."*" з питань охорони працi оформлюютьсяпротоколи для допуску робiтникiв до виконання робiт.
Наказом затверджено

охорони працi.
програму та конспект проведення вступного iHcTpyKTax(y з

Розробленi екзаменацiйнi бiлети з перевiрки знань з питань охорони працi запосадами та професiями,



iП кТоматшгородський КДЗu забезпечене необхiдною експлуатацiйною
документацiею, технiчною та органiзацiйною документацiсю, пrЪрrurru"о-
правовими актами з питань охорони працi та промисловот безпеки, в тому числi
необхiдних для виконання заявJIених в д.*ruрuцiт робiт. Обладнаний кабiнет дляпроведеНня вступного iнструктажУ та навчання з питань охорони працi.

Обладнання знаходиться в справному cTaнi в встановленi термiни проводиться
технiчний огляд/технiчне дiагностчвання.

IП <Томашгородський КЩЗ>> провiв експертне обстеження з
позачерговим повним технiчним оглядом KpaHiB (технiчний
,,Conup В9Цu Еп.рдrцi, 18 листопада 2020р.)

електровимiрами та
звiт виданий ТОВ

Ю.В. Прит
(iнiцiали ,u .rДБ"щ9

журналi облiку суб'сктiв господарювання у
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особа - пiдпрl,tсмсlць своТм пiдписом надае згоду на обробку персональних даних зметою забезпе.lення виконання вимог Порядку видачi дозвЬлi, на виконання робiт пiдвищеноТ

;:Ж;:fi - FIa еКСПЛУаТаЦiЮ (Засто.упu"п"; машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi

2. Реестрацiйний номеР облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними особами,якi через своi релiгiйнi перекоtlання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про цевiдповiдному органУ державноi податковоi слуяtби i мають вiдмiтку в паспортi.'',
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