
Додаток 8

(в редакцii постанови КМУ
вiд 07 пютого 2018 р. Nэ 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства

з питань охорони працi

uсmво з о блиеJtсеною вidпо Bid альнiсmю
1для юридичноi особи: найменування юрцдичноi особи,

к Кл е ci в с ь кuй кар' ф н еру dн uх ко п ml llt кТ ехн о бу d >

34550 ,л. П, I3, смm. Клесiв, С,
мiсцезнаходження,

ькuй , PiBHeHcbKa обласmь

32404265
код згiдно з е.ЩПОУ,

uпнuк ол
прiзвище, iм'я по батьковi керiвника,

(044) 39 I -32-00, 296-7В-4 1 -факс, (03б5 5) 5-00- 1 2 - mел,/факс
номор телефону, телефаксу,

34550, вул. Промl,tслова, 13, смm. Клесiв, СарненськuЙ р-он, PiBHeHcbKa обласmь,

ТоВ ККНК кТ,
вaння)мaшин'мехaнiзмiв'ycтaTкoBaнняпiдвиЩенoi

небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдапьностi пе-

ред третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди:
^1) 

ПрДТ <YKpaiHcbua поuсеэюно-сmрахова компанiя\ dо 20,05.202l р., серiя 1788

Ng| 37/0 ] 0/20 000000 ], 20.05.2020р. ;

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi:

2).СК KARX> dо27.01.2021 р., Ng)OIоа2O.ц, 27.01.2020р. _

rнаиiБу"ання сrрахо"оi KoMnaHii:, сrрок дii страхового полiсу, номер i дата його вцдачi)

Не

uпнuк Олексанdр Яt, uч
1прiзвищеý'я та по батьковi керiвника юрццичноi особи

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiа.пьно-технiчноi бжи та умов
працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд
час виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii (застосу-

вання) таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки:

], Ремонm, mехнiчне обслуzовування Maч,l,tl,t+, механiзмiв, усmаmковання пid-

вuu4ен ot не б езпекu - mехноло лiчllцDс mр анспорmнLDс з ас о бi в ;

2, Експлtуаmацiя Ma1,1,t1,1H, механiзfuliв, усmаmковаlлl7Я пidвutценоt небезпеК1,1 -

m ехноло тiчнtlх mр анспорmнuх з ас о бi в, а с аме :

- zусенччнuй екскаваmор VoLVo Ес460 BLC, iдентифiкацiЙний Ns

чсЕс460вЕ00080644, двиryн Jф б24884, 2008 року випуску, завод-виготовлювач

- VOLVO, Швецiя, державний номерний знак Т1441РВ;
- zусенччнuй екскаваmор VoLVo Ес480 DL, iдентифiкацiйний J\b

VCE480DB0O272529, двигуН Jý Dl3F*42t277*A, 201-4 року виtryску, завод-

виготовлювач _ vol,vo Group Korea CO.Ltd., державний номерний знак

Яt,

то105
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- екскаваmор Ео-2621, iдентифiкацiйний J\b 408531, двиryн Ns 90б9411?85

року випуску, завод-виготовлювu" - Бородянсъкий екскаваторний завод, срср,

!.р*uu""й номерний знак ТО0497ВК;
- бульdозЪр Беллз-7823l, iдентифiкацiйний Jt Y3B78231K0000086, дви-

гун Ne БlН,20I2 року випуску, завод-виготовлювач _ БелАЗ, Бiлорусь , держав_

ний номерний знак Т01 184ВК;
- колiснuй наванmаilсувач Vолvо L350F, iдентифiкацiйний J\b

чсЕL350Fд00001162, двиryН Ns 028180д, 2008 рокУ випуску, завод-

виготовлювач - vol,vo, Швецiя , державний номерний знак Т0486РВ;

- колiснай наванmансувач VoLVo L180 Е, iдентифiкацiйний Ng

L180ЕV73ЗO,ДВиryнj\ЬDl2СLСВ2560З49,2005рокУВиПУскУ'ЗаВоД.
виготовлювач - vol,vo, Швецiя , державний номерний знак Т1 180РВ;

- оdноковшевuй фронmальнай наванmаuсувач WHPE! LолDЕR L180G,

iдентифiкацiйний ш чсвt 180GсOOо22оз9, двигун Nэ Б/Н, 20LЗ року випуску,

завод_виготовлювач _ Volvoo швецiя , державний номерний знак т01049вк;

- оdноковшовuй фронmалlьнай наванmамсувач WHEEL LолDЕR L180G,

iдентифiкацiйний lvg vCBr180GC00019559, двигун J\b Б/н, 201.2 року випуску,

завод-виготовлювач - VOLVO, Швецiя , державний номерний знак Т01052ВК;

- наванmа:нсувач фронmалlьнuй VoLVo L250G, iдентифiкацiйний Ns

YCEL250GH00001046, двигун Ns Б/н,20LЗ року випуску, завод-виготовлювач -
volvo, швецiя , державний номерний знак т01 185вк;

- наван^пiуiоо фронmальнttЙ V0LVO L180G, iдентифiкацiйний Ns

чсЕL180Gт00016З02, двигун Ng 414749,20tЗ року виttуску, завод-виготовлювач
_ volvo, швецiя , державний номерний знак т01244вк;

- HaBaц*oc*yroi фронmалlьiuй VOLVO L220E, iдеНТИфiКаЦiЙНИЙ Ns

L22OEV4882, двиryн Nч 9083 ttlr, 2007 року випуску, завод_виготовлювач _

volvo, швецiя , державний номерний знак т01326вк;
- авmонаванmаilсувач 40814, iдентифiкацiйний Js 04876, двиryн Nэ

|70492,|g82 року випуску, завод-виготовлювач -Лъвiвський завод навантажува-

чiв , СРСР , державний номерний знак Т00129ВК;
- *ро**iр колiснuй т-150к, iдентифiкацiйний _Л9 528з01, двиryн Nэ

0956б6, 1-991 рокУ випуску, завод-виготовлювач - ХТЗ, Украiна , державний но-

мерний знак ТЬОg2ZВК;
- прuчiп-t4uсmерна MX|T-LT - iдентифiкацiйний Ns 01 ,201-7 рокУ випуску,

виробник тоВ КкНк(Технобуд>, YKpaiHa, державний номерний знак

Т01046ВК;
- caMocKtld кар'€рнuй БеJIА| 7547, iдентифiкачiйш{ J\b 1453, двиryн Nч

50017514,2005 року випуску, завод-виготовлювач - БеЛДЗ, Бiлорусiя, державний

номернийзнакТttZSРВ; 4 |F4
- самоскud кар'ернuй БеJIАЗ 7547, iдентифiкацiйний J\b 1451, двиryн Nч

500L74g4,2005 рокУвипуску, завод-вИготовлюВач - БеЛДЗ, Бiлорусiя, державний

номерний знак Т1176РВ,
- сшмоскud кар'ернuй БеJIАЗ 7547, iдентифiкацiйний_ J\b 1450, двиryн Nэ

50017410 , 2005 рокУ випуску, завод-виготовлювач - БеЛдЗ, Бiлорусiя, держав-

ний номерний знак Т1177РВ;
- сшмоскаd кар'qtнuй БеIIА3 7547, iдентифiкацiйний Ns 1454, двиryн Nч

500t7487,2005 року випуску, завод_виготовпювач _ БеЛ\З, Бiлорусiя, державний
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номерний знак Т1178РВ;
-сшмоскud Kap'eylHtlй БеJIА7 7547, iдентифiкацiйний Ns 1488, двиryнNЬ

50017465,2005 рокУ випуску, завод-виготовлюВач - БеJИЗ, БiлорУсiя, державний
номерний знак Т1183РВ;

- caMocKad кар'ернuй БеJIАT 7547, iдентифiкацiйний Nэ 1489, ДВИryН NЭ

50017507,2006 рокУ випуску, завод-виготовлювач - БеЛАЗ, Бiлорусiя, державний
номерний знак Т1 184РВ;

- сшмоскud кар'qлнuй БеJIАT 7547, iдентифiкацiйний Ns 1493, ДВИryН NЯ

500175 |2,2о06 рокУ випуску, завод-вИготовлюВач - БеЛАЗ, Бiлорусiя, державний
номерний знак Т1 185РВ;

- с(шrоскаd кар'е7лнuй БеJIАЗ 75473, iдентифiкацiйний jф 2630, двиryН NЭ

з72зо542,2о07 рокУ випуску, завод-виготовпювач - БеЛАЗ, Бiлорусiя, державний
номерний знак Тl4З7РВ;

- салrоскаd кар'qtнай БеJIА? 75473, iдентифiкацiйний
J\bY3B75473J90003408, двигун М 372З870fl 2009 року випуску, завод_

виготовлювач _ БеЛАЗ, Бiлорусiя, державний номерний знак Т00027ВК;
- кар'qнай caMocK1.1d БеJIА? 7555В, iдентифiкацiйний NЬ

Y3B7555BCC0002236, двиryн J\b З7252752, 20L2 року випуску, завод_

виготовлювач - БеJIАЗ, Бiлорусiя, державний номерний знак Т00677ВК;
- кар'qлнuй самоскud БеJIА7 7555В, iдентифiкацiйний Ns

YЗВ7555ВАС0002234, двиryн NЬ 37257584, 2012 року випуску, завод-

виготовлювач - БеЛАЗ, Бiлорусiя, державний номерний знак ТOOб78ВК;
- кар'ернuй сшмоскud БеJIАT 7555В, iдентифiкацiйниЙ Ns

Y3B7555BAC0002292, двиryн J\b 37252324, 20t2 року випуску, завод-

виготовлювач - БеJIАЗ, Бiлорусiя, державний номерний знак Т01039ВК;
- кар'qнай самоскаd БеJIД7 7555В, iдентифiкацiйний Ng

YЗВ7555ВАС0002293, двиryн Ns З725319|, 201-2 року випуску, завод_

виготовлювач - БеЛАЗ, Бiлорусiя, державний номерний знак Т01040ВК;
- кар'qнай caMocKad БеJIА3 7555В, iдентифiкацiЙниЙ Ns

YЗВ7555ВАС0002294, двиryн Ns З7253З07, 201.2 року випуску, завод_

виготовлювач - БеЛАЗ, Бiлорусiя, держ
ка

(за HbBHocTi), ноЙер партii, дата виготовлення, краiЪа походж9ння. якi виконуються без отримання вiДПОВhНОIО ДОЗВОЛУ

-t.ЬпpoцeсieксплyaTaцiiвищeзазнaЧeниxTTЗзaлyчeнo76пpaцiвникiв,якi

наказом вiд t6.01 .2020 Ns22 закрiппенi за ТТЗ:
*гiрничий цех (ГЦ: всього - 19 працiвникiв:
машинiст екскаватора - 4;

машинiст навантажувалъноi машини - 4;

машинiст бульдозера - 11;
* автотранспортний цех (АТЦ): всього - 42 працiвника:
водiй автотранспортних засобiв (БелАЗ) - 38
машинiст автогрейдера (сумiсництво - автонавантажувач) _ 2
тракторист -2
* залiзничний цех (ЗЩ): всього - 15 працiвникiв:
машинiст навантажувальноi машини - 15

В 2019 роцi, згiдно договору, фахiвцями ,.ЩП <Рiвненсъкий ЕТЦ) проведена

атестацiя робочих мiсць та оформлена вiдповiдна документацi



, ^^------_ 
-л*-,-.* ллКл,,,'ii TTAT'L пqGr пtlят зiкоМ на пiльгових,uй""ri.rь в яких повний робочий день дае право на пенсlю за I

умоваю) затвердженого Постановою КМУ в|д24,06,20116 Ng 461,

Наказом по пiдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягають перiоди-

чному медогляду ; ,.pri"", якi погодженi з районним лiкува,пьно-

профiпактичним закJIадом.

працiвники, якi'залученi до виконання заявлених робiт, пройшли перiодич-

ний медичний огJUIд. е в наявностi заключний акт вiд |9.05.2020 р., виданий попi-

клiнiчним вiддiленням кнп <сарненсъка централъна районна лiкарно, машинiс_

ти та водii (оператори) Ттз допускаютъся до роботи пiспя проходження перед

ичих об'сктiв (цехiв, дiльниць, ихп лlв

Iншi вiдомостi:

цL/f Lq Dlllчдчд

вiдповiднi служби i признач."i ,rо.чдовi особи, якi повиirнi забезпечувати вирi-

шення конкретних питань безпечного ведення робiт та охорони працi,

наказами по Тов ккнк <технобуд) призначенi вiдповiдальнi особи:

НакаЗ вiд 02.0t.2018 р. N9 12, <ПрО призначення посадовиХ осiб вiдповiда-

льних за технiчний стан технологiчниi транспортних засобiв i гiрничого облад-

нання, з метою належного технiчного обслуговування та безпечноi експлуатацii)

i{un* вiд 02.01.2018 Nя 9, <Про призначення вiдповiдальн|мза експпуата-

цiю, технiчний стаЕ та застосуваннrI технiки iноземного виробництва)

Наказ вiд 0З.01.2018 Ns 35 <Про призначення вiдповiдалъних осiб за технiч-

ний стан, безпечну експлуатацiю "u"u**увачiв 
i eKcKaBaTopiB типу VOLVO),

Посадовi особи вiдповiдальнi за технiчний стан, безпечну експлуатацiю та

технiчне обспуговування :

*буровадiпьниця - начапъник буровоi дiлъницi Козоровський л,о,
*гфничий цех - MexaHiK ГЦ Бощенко Т,Л,
*автотранспортний цех - MexaHiK Атц Ковальчук Ю.О., MexaHiK Атц Суп-

рунецъ Ю.Ф.
*залiзничний цех - MexaHiK ЗЩ Мiзинець М,К,
*вiддiл головного MexaHika - механiки з оболуговування iноземноi технiки

Iркутсъкий в.г., Котисъко м.в., олiйник д.в., Пiнчук в.п. та Фещук о,М"
Вище .u."u"."i посадовi особи пройшли навчання та перевiрку зчань Зако-

ну Украiни <про охорону праць> та Нпдоп до нього та щорiчне спецiальне на-

вчання .,u rr.p""ipny ,"u"i вЙповiдних нгIдоп (протокол П,.Щк тов ккнк <<Тех-

нобур вiд 24.02.2020 р. jtlЪ 1). _

j:xT::::y.виМoгЗaкoнoДaBстBaЗПИтaнЬoxopoнипpaцlтa
исловоi

-Сr"орена 

i функцiонуе служба охорони працi,

Робота ,rро"Ьд"rься-згiдНо <<ПолоЖеннЯ про слуЖбу. охорони працi> (затв,

наказоМ вiд 0}.04.2019 р. N9 t50/2) та у вiдповiдностi з рiчним та щомiсячними

ппанами, якi затверджуеться керiвником гriдприемства.

,що складу служби охорони працi входять заступник виконавчого директора

з питань охорони працi, вiддiл охорони
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очолюе службу заступник виконавчого директора з оП Шерстюк д,К,, який

пройшов навчання та перевiрку знань закону украiъи <гФ9 охорону працi) та

нпдоп до нього (ДП <Нвненський Етц>, протокол вiд 20.04.2018 J\b 48/1),

Iнженер з oi] попок р.в. пройшов навчання та перевiрку знан1. З::9"у

Украiни кПро охорону працЬ ,u i[tдОП до нъого (.ЩП кРiвненсъкий ЕТЦ),

протокол вiд 23.08.20119 NЬ 109).

Iнженер з оП Черота I.I. пройшов навчання та перевiрку знань Закону Укра-

iни кПро охорону ,rрuчiп та НПдОП до нього (ЩfI <Рiвненсъкий ЕТЦ), протокол

вiд 14.06.2019 J\Ъ 84

@ з охорон, прчч@тъ На ПiДПРИеМСТВi, РОЗРОб-

ленi i переглянутi в ycTaHoBп.rr"'i ,.рriни, якто вимагае кПоложення про розроб-

ку iнструкцiй з о"оро"" працЬ 1rГrНОП 0.00-4.15-98) i затвердженнi наказом по
д\J дддч дrJ
,riдrр"ЁЙству вiд og.ro.zoi9 р. Jф 344. Iнструкцii зареестрованi службою охорони

працi 
" 

*yprr-i реестрацii iнструкцiй з охорони працi та виданi керiвникам струк-

,ур"r" ,riдро.дiпiв з реесrрuцЪЬ в журналi облiку видачi iнструкцiй з охорони

працi.
затвердженi наступнi iнструкцii з охорони працi щодо безпечного виконан-

ня заявлених робiт:
*IнструКцiя з охорони працi Jф 1 <Надання першоi долiкарськоi допомоги));
* Iнструкцiя з охорони працi Ns 17 кПiд час роботи на автонавантажувачi>>;
* Iнсфкцiя з охорони працi J\b 37 <,Щля машинiста дизельного екскавато-

Da):L ' * IнструКцiя з охорони праui Ns 38 <Шя машинiста бульдозерa);
* Iнструкцiя з охорони працi Ns 40 (Для машинiста навантажув€lJIъноi ма-

шини));
* Iнструкцiя з охорони працi Ng 44 <Для трактористa));
* IнструКцiя З охоронИ працi J\b 45 <Для водiя автотранспортного засобу

(самоскид БелАЗ)>;
:r Iнструкцiя з охорони працi Ns 49 к,Щля машинiста автоцрейдеро,

На пiдпР"Ьrсr"i ро.роблено Й затверджено <<Положення про навчання, iH-

структаж i пъревiрку знань з охорони ,rрuцirr. Наказом по пiдприемству вiд

oq.Or .2О20 р. N9 8 створена постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань охо-

рони прачi в складi:
Голова KoMicii.. КовальчУк опександр ВолОдимирович - виконавчии дирек-

тор. Пройшов навчання i переЪiрку знань_!ч*о"у УкраiЪ1 ,1Цро охорону пратФ та

нIIдоп до нъого (ЩI <Рiвненъькиt ЕТЦ), протокол вiд 20.04.2018 Nь 48), Пра-

вил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копЕtпин вiдкритим спосо-

бом, Правип з о*оро"" прuчi .riд 
"u. 

експJryатацii'великовантажних автомобiлiв та

iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки Рудних i нецу4lлих

копалин вiдкритим способоon (Дп <<Рiвненський ЕТЦ), протокоп вiд 16.t2,20t9 Ns

366);
Засmупн1,1к 2оловu кол,tiсill: Попяк Володимир Пилипович - головнии 1нже-

нер. Пройшов навчання виявив потрiбнi знання Закону Укратни <про охорону

праць> та нормативно_правових aKTiB до нього (щI <рiвненський ртр}#::::":
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вiдкритим способом), Правил з охорони

працi пiд час .*.rrоуurацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних

транспортних засобiв пiд час розробки Рудних i нерудних копалин вiдкритим спо-

.Ьбо* 1ДЛ <Гiвненський ЕТЦ), протокол вiд 16. t2.20|9 Nч З66)

Членu KoMicii:
шерстюк Дндрiй Костянтинович - заступник виконавчого директора з пи-

танЪ охоронИ працi. ПройшоВ навчаннЯ виявиВ потрiбнi знання Закону Украiни

кПро охоронУ ,rрачi> ,u 
"ор*urивно-правових 

aKTiB до нъого (ЩП <Рiвненський

ЕТЦ), ,rporo*on вiд 04.05.zotB р. Nч4Ъ/t). Пройшов навчання виявив потрiбнi

знання кПоП пiд час розробки родовищ корисних копЕlJIин вiдкритим способом),

правил з охорони прачi ,riд 
"u. 

експлуатацiт великовантажних автомобiлiв та iH-

ших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки Рудних i нерудних ко-

п€Lлин вiдкритим споЪобом (Ш <Рiвненський ЕтII>, протокол вiд 16.12.2019 Ns

366);
Козоровський олег Iванович - заступник виконавчого директора з питань

виробництва. Гфойшов навчання виявив потрiбнi знання Закону Украrни <<про

о"Ьро"у працЬ та нормативно-правових aKTiB до нього (.ЩП <Рiвненський ЕТЦ),

,rpo"o*bn Ъiд оq.11.2бt8 р. Nэ t62). Пройшов навчання виявив потрiбнi знання

кПоП пiд час розробки родо""щ корисних коп€Lлин вiдкритим способом>, (.ЩП

<Рiвненський ЕтФ, протокол вiд 09.11.2018 JФ 162-г), Правил з охорони прачi

пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транс-

портних.u.обiu пiд час розробки рудних i нерудних коп€tлин вiдкритим способом

(Щil крiВненськиЙ ЕТЦ), протокол вiд 1 6.|2.201'9 Nч З66);

Сегля Дндрiй олегович - гоповний MexaHiK. ПройшоВ навчаннЯ виявиВ

потрiбнi знання Закону Украiъи <про охорону праць та нормативно-правових

aKTiB до нъого (ЩI <iРiвненський ЁТцо, протокол вiд 07.12.2018 р. Ns 185).

пройшов навчання виявив потрiбнi знання (поп пiд час розробки родовищ
корисних коп€Lлин вiдкритим способоrо), Правил з охорони прачi пiд час експпу-

атацii великова""u*""" автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв

пiд час розробки РУдних i нерудних коп€tJIин вiдкритим способом (дп
<РiвненСькиЙ ЕТЦ), протокол вiд 07.t2.201I8 р. Nэ 185-г;

Потрубач BiKTop Воподимирович - гоJIовний енергетик. Пройшов навчання

виявив потрiбнi знання Закону Украiни <про охорону праць та нормативно-

правових uKTiB до нього (ДП <Рiвr.йс"кий Етц>, протокол Ns 4в вiд 20.04.201в

р.1. Пропшов навчання виявив потрiбнi знання кпоп пiд час розробки родовищ
корисних коп€lJIин вiдкритим способою>, <<ПОП пiд час експлуатацii електроуста-

ткування та електромереж на вiдкритих гiрничих роботах> ({п <рiвненський

ЕТЦu, протокол вiд L6.L2.20t9 N9 366).
особи, якi приймались на роботу, вiдповiдно до вимог нпдоп проходили

попередне спецiа.пьне навчання з питань охорони працi стосовно конкретних ро-

бiт, якi вони виконуватимуть. Щанi особи склали iспити i отримапи посвiдчення на

право керування вiдповiдним обладнанням. е в наявностi протоколи koMicii з пе-

ревiрки знань.
Bci робiтники проходипи вступний iHcTpyKTaж, який проводив працlвник

спужби о"оро"" ,rрuчi, та первинний iнструктаж на робочому мiсцi, Пiсля прове-

деннЯ первиннОго iнстрУктажУ i вiдповiд"Ъrо стажування (дублювання) працiвник

допускаеться до самостiйноi



проводиться повторний iнструктаж.
Позапланоuri iнструкiаж проводитъся з робiтниками при перервi в роботi

бiльш, як 30 днiв, у разi змiни технологiчного процесу тощо.

у разi виконання р€lзових робiт, на якi оформляються наряд-допуск, з пра-

цiвниками проводиться цiлъовий iнструктаж,

вiдмiтки про проведення iнструктажiв робляться у вiдповiдних журналах,

Bci праЦiu""*", зайнятi 
"u робЬrах, зЕвначених у Перелiку робiт з пiдвитце-

ною небезпекою' щорiчно ,rpo*oii"b спецiальне навчання та перевiрку зryI"jiо_
повiдних нормативнйх aKTiB з охорони працi. (протоколи П.ЩК тоВ ккнк ((Тех-

нобуд>: АтЦ - вiД |g.O2.2020 Ns2 та вiД2о.02.202О Nэ3, вiд t4.02.201r8 Ns2; ГЦ -
в\д'26.о2.202,0 J\гs8 та вiд27.О2.2020 J\b9, вiд L6.02.2O|8 Jф4; ЗЦ - В|Д21I.02.2020

N4 та вiд24.02.2020 J\b5
,Йriсr" i"сrрукцiй, проведення навчанн

рйо* забезпечення працiвникiв ТоВ <Клесiвський кар'ер нерудних коп€tпин <<Те-

"rобуло 
спецiальним одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiду-

ального захисту на робочому мiсцi> (затв. нак€}зом вiд 02.04.20t9 Jф t50/2), яке

роrробп.но у "iдпо"iдrостi 
до <Мiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я

при викОристаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на робочому Mi-

.цiu, якi затвердженi наказом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд

2g.I|.2018 Ns iBo+ та заресстрованi в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 27 труД.ня

2018 року за Ns 1494lз2946 (нIIАоп 0.00-7.I7-I8) та <<Норм безплатноi видачi

спецiалъного одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту

працiвникам гiрнЙчодобувноi промисловостi>, якi затвердженi наказо, Д"чт1:..
,ъ.о KoMiTeTy Украiни з промисловоI безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду

вiд21...рпrr" 200Ъ року :Vg tB+, зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10

вересня zooB року за Jф 832/15523 (нIIдоп 0.00-3.10-08).
наявнiсть засобiв iндивiдуального

ffiспЛyaTaцiiTTЗнaпiдпpиeмствiBПpoBaДжeнaсиcTеМa
планово_попереджув€tпьних peMoHTiB /ППР/, яка складаеться з планування,

пiдготовки i органiзацii деяких видiв технiчного обслуговування i ремонта з

заданою послiдовностю i перiодичнiстю.
При пiдготовцi peMoHTiB складаютъся рiчний i мiсячнi графiки ппР

гiрничо-Транспортного i дробарно-сортувЕtJIьного обладнання,

основою для складання рiчною графiка ппр е данi про техЕiчний стан

обладнаНня, накОпленi u ,rроц..i його експJIуатацii i технiчних обслуговувань,

нормативи перiодичностi i часу находження обладнання в peцaogTio перспективний

графiк капiтальних peMoHTiB. . __ _.,_
рiчний графiк ппр увоязуеться з ппанами ведення гiрничих робiт i

модернизацiею Ъбпuдrпu""" i затверджуеться керiвництвом пiдприемства,

мiсячнi графiки ппр складаються на ocHoBi рiчного графiка з уточненням

дати peMoHTiB i iх перiодичностi.
частина ремонтних (вiдновлюв€lльних) робiт проводяться за договорами-

iлом головного



механlка, за погодженням .пу*б" о*ор*и працi, розробпенi iнструкцii,з охорони

працi щодо безпечного виконання poOi" (за видами робiт), технопогiчнi карти,

с,т,т\rт, астяноRлтосться поDядок i'поспiдовнiсть викОНаННЯ РОбiТ, НеОбХiДНiякими встановлюеться порядок

пристроi та iнструменти, що забезпечують ix. безпеку, З" ::д:iyy ремонтних
(механiки,
вк€Iзаними

iнструкцiями i технологiчними картами,

дпя механiзацii ремонтних робiт застосовують рiзн1 типи механiзмrв

(пневмоТичrтий, i електрИфiкованИй iHcTpyMeHT, пiдйомники i домкрати, дизеJIь-

електрична миюча машина, вантажопЙiймальнi i транспортнi пристроi) якi

характеризуютъся унiверсальнiстю застосування для рiзних типiв машин:

"рu".rrфтабельнiстю, 
невеликими габаритами i вагою, простота пiдкпючення до

д*.р.пu енергii, висока продуктивнiсть i простота в KepyBaHHi, безпечнiстъ в

використаннi.
Наказом вiд 02.01.2018 р. N9 б створена.комiсiя з прийому в експлуатацlю

основного гiрничого, транспортного, технологiчного та еJIектротехнiчного устат-

кування пiсля, пуско-нЕlлагоджув€lпъних робiт, монтажу i капiтального ремонту,

технологiчним транспортним засобам перед державною реестрацiею та що-

рiчно в процесi експлуатацii' проводиться технiчний огляд (ЩI кРiвненський

ЕТЦ), акт дерЖавного технiчного огляду технологiчного транспортного засобу

вiд 12.09.2017 Ns17
цаявнiсть експлуатацiйноi

- ор.йзацiя i проведення робiт З ПитанЬ охороНи прац1 проВоДиТЬся ВlДпо_

вiдно до нормат""r"* aKTiB, о"оро"и працi, якi розробленi i затвердженi на пiдп-

риемствi, а саме:
Положення про систему управлiннll охороною працi;

- Положення про службу охорони працi;

- Положення про навчання з питань охорони працi;

- Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом,

спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту;

- Положення про нарядну систему;
- Положення про бrркову систему органiзацii ремонтних робiт;
- Порядок органiзацii робiт i технiчного обслуговування устаткування;
- Положення про дiялiнiсть уповноважених найманими працiвниками осiб з

питань охорони працi;
- Перълiк робiт з пiдвищеною небезшекою, якi виконуються на пlдприемств1;

- Перелiк робiт з пiдвищеною небезпекою, на якi видаеться наряд-допуск;

- Положення про порядок оформлення i видачi письмового наряду-допуску

на виконання робiт з гliдвищеною небезпекою та ix проведення,

На територii ТОВ (кКНК <Технобур ТТЗ використовуються пiд час здiйс-

нення наступних основних технологiчних операцiй:
- mехноЛоziчнi операцii, якi проводятъся вiдповiдно до розроблених на пiд-

приемстВi та затверджениХ.ru.rорrЙ (настаноВ), якi визначають допустимi розмi-

ри робоЧих майданчикiВ та в коНкретних випадках: кути yкociB, висоту уступу,

Ьiд.rur' гiрничого та транспортного устаткування до бровок уступiв або вiдва,пу

1склалv), "Ьб..rr."нi 
зони (призма обвалення), транспортнi комунiкацii тощо:

*проведення робiт в kap'epi у вибот на вно 1;



-"ро".д.""я робiт в Kap'epi у вибоТ на добувних уступах;
* розвантаження та складування на вiдвалах розкривних порiд та складi вiд-

сlву;
* навантаження щебеневоi продукцii;
- iHtMi mехнолоziчнi операцiii
*проведення робiт, ,r.р."..ення гiрничоi маси, порiд розкриву, щебеню, Bi-

*розвантаження на пандусi та в приймальний бункер;
* пiд керiвництвом вiдповiдальноi посадовоi особи розвантаження побпизу

небезпечних мiсць, их зон (площадок, дорiг) тощо.
ально-технiчноi бази

о.Ж. Скрипник
(iнiчiа.пи та прiзвище)

(( 04> .|L

Управлiннi ,Щержпрацi у Рiвненськiй областi <

,щекпарацiя зареестрована у журнаJIi облiку суб'ектiв господарювання в

2020 р.

JФ

Пр^rtr*. 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персональних даних з метою

забезпечення виконаншI вимог Порядку видачi дозволiв на виконаншI робiт пiдвищеноТ небезпеки та

на експJryатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткованнrI пiдвищеноi небезпеки.

2, Ресстрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними особами, якi
.r.рa, .йi релiгiйнi .rф.*о"чrо вiдмовляються вiд його прийнятгя та повiдомили про це вiдповiд-

ному органУ державноТ податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.
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