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(в редакrtiТ t,IocTaI-{oBLl Кабiнету, Nliнiстрiв )/t<p;,li'Hrt

вiд 7 лlотого 20 18 р. "Yl-Jti

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiлностi матерiально-технiчцоi бази в[Iмогам законодавства з пl{тitнь

охоропи працi

Вiдо"-rостi давI(я: ПРИВлТНЕ л IOHEPHE ТОВАРИСТ,ВО
gT О, Д44Щ|9В ОДС_Ъ КИИ Ц]ЦЦ Е LIЕ В ?ltИ З 4ЦОД,

з4240,
(,1,tя ttllltt,'ttt'tltot tli:lliltr, llat'ilttll\tt,ttttt:t itlJ]ll l1lllll()l ll\Ll,)lI

PiBгteHcbкa обл., Рокитнiвський р-н, cNlT. Т'омашгород, tsул: ГIолiська, 7
мiсцезнаходlкеt{ня, ТТ дерп(ав tloT ресстрацlI,

код гIJIатIIика податкiв згiдно еДРПОУ: 0i003414,
кол згiлrtо з СЛРПОУ,

Дцрqщ]9р_]ДЦ9зуц4цдр,дЁед9р i й о в и,t,
rrрiзвttще, iiчt'я та по батьковi KepiBtlиIca,

rroillep тслефогt1,, гелефаксу, адроса cjteK],poHHoT ttош,гt,t;

облiковоТ l(ap,l,I(tI пла1-1Iика ltодаткiв, ltolte1-1 те;tефоttr,. ,t,слс(lаr<сr,. алl]tlсll e,leK,l)oIltloT tlotttгtt;

З4240, PiBHetrcbкa облqсfцРодиIнiд"лtцйзайон, см,г. 'Гома!ц|9род, вуц Щолi9ьк1] 7

Iнфорrчlацiя rrpo Ilаявlliсть лоtовор,v сграхувеIIнri Illrtзi.lrbгItll'tlirl(troBil(.t-lblI(]L lr rlci),,,7t

_ 
,щý!ми_особами стосовно влщýщ мо>riличg_LшIкоди - Ец9уц!Ц

HaйbteHyBattH't c'l'l)ilxoB()l'Kt-lпtпaHiT' с,грок дiТ страховогО полiсу, ttol,tep i дат,а йtого вltда,ti

[нсРорплацiя про проведення добровiJIьного аулиту з охоронLI працi - не проводLlвсrI

Я, tl_|qцry{ 4цдрiй Вu,,"рiйоо"ц _
(прiзвrrtLtе. irt'я, по баr,ьковi t;cpiпttttlta ll)I]It]lи(|Il()l'()спб1.1 або (liзпчrrоi осtlбtt - ttilцttllttcltlpt)

I{iclo декларацiсrо пiдтверджую вiдповiднiсть матерiальгtо-технi,IноТ бази та yN,IoB

llрацi tsимогам законодавс,lва з питаLIь oxopoнt{ пparli та промисловоТ безпеки ПiД 'Iac
вt4конання TaKI,Ix робi,г гtiдвишtеноТ uсбезпеки r,а/або ексIIлуатацii (застооluв3''"r';
,l,аlких 

]\,IaшJ ин, меха t-t iзм iB, устаткованIIя пiдвиrценоТ небезпеки :

1) Налагод}кення ремонт, TexHiLIHe обслуговуваlIня маIлин, механiзмiв, устаткування
гliдвl,IщеноТ небезrtекI,I (пункт 17 додатку б Порядl<у):

l. 'rехнологiчнi Tpaнcllop,r,Hi засоби (rIytlKT l2;ttljtaTlty 7 ло Гlорялrtу):
- Ko:ricгtt.ti,i ilal]tllll,ai)i(l,t]at,l l.-j,1 SLtrlcirr о 1i"tllit, (l itl;tLI]\lr), lLl9u i,'l;ii; Ijttii)'cK\.

- I(оJIiснийl llаIJантажувач VОl,vо -L220Ir (Швецiя),2001 року Bllllycкy, ресс,граrцiйtпltй
Nc: 'I'0122_5AC;

- бу.,lьдозер д(З-110 (СРСР), l989 року B[r1l}/cкy;

- бульдозер ДЗ- 1З0 (СРСР), (1991) 1эоку випуск)/;

походження' якi вttt<оltуlотьСя та/абО експjlуд,гую гьсЯ (застосовl,tоr,ьСя) без о,гришrаrлttя вiдпtlвiднtlгО дозвоJlу.

ItiльIсiсть робочих мiсць: 4, на яких icHyc rliдвищений ризик отримати травми: 4.

кiлькiс.ть робочttх пIiсць, в топt1,.tItслi1,1,IхJ I.Ia яrtt,tx iсгrус пillBttщettttlYl риз1.1к винI,Iкнення травм,



ПрД1 <<Томашгородський щебеневий завод)) мае на балансi власнi бУЛiВЛi i

споруди: за адресою - смт. Томаrшгород. РокитгIiвського району. PiBHeHcbKoT обл.

вул. Полiська.7. у кiлькостi - 7 од.: будiвля блоку складського госполарства (1050,7

Мr), булiвля блоку Nэ 2 мехмайстернi (2з39,6 м2), будинок корпусу первинного

дроблення (З96,8 м2), булiвля корпусу вториFIIIого лроблення (1065,6 м'), будiвrrя

кopПyсуOopтyBa}Ir.rя(1800,5м'),бyДинoкAБ.ЦLG1ý,4м').
булiвел" i спорул (лрr,lплiщень), виробни.Iлtх об'сктiв (чехiв, дiльнлtць, cTpyKTypHt,tx пiдрозлiлiв)

Iншi вiдомостi:
Вiдшовiдалъний за створення безпечних умов працi у ПрАТ <<ТсrмашгородськиЙ

rцебеневий завод)), вiдttовiлно до закоIIода]]ства з охорони працi, а Taltoilt

забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав працiвникiв У галУзi
охорони працi - директор Шевчук Анлрiiл Валерiйович (наказ про признаIIеЕIIIя FIa

посаду N 62к вiд 02.09.2020 р.). Пройшов навчаннrI i виявив потрiбнi знання у ТОВ
(НВФ <Оазис технолоджi)):

- закоподавчих ак,гiв з охорони iiрацi, надання долiкарськоi допомоГи
потерпiлим, t,iгiеtrи гrраrli та електробезпеки (rrосвiдчеттня Nq З4З-|4-I9, протокол lзi21

16.08.2019 р. JtГл 1а);
- <Правил охорони rrрацi rriд чао роботи з iHgrpyMeIIToM та IIриотроями)),

<Правиlr охорони працi iriд час виконаI-Iня робiт на висотi>>, ДБНА.З.2-2-2009
<<Сис1ема стандартiв безгtеки праlдi. Охорона працi i промисловоi безпеtси В

булiвничтвi>>, <Правил безпеки систем газопостачання)), <Правил охорони працi rriд

час експлуатацiI обладнання, що працюс пiд тиском), кllравил охорони працi lra

аI]тотранспортi>>, кIфавил ОП пiд час експлуатацiТ ваЕIта}копiдiймальних присrроiв i
вiдповiдного обладнання>>, <Правил охорони працi пiд час вантаЖIIо-

розвантажуваJIьних робiт>, <Мiнiмальних вимог з ОП на тимчасових або мобiльниХ
майданчиках)), (посвiдчення JYs З4З-t4-б-19, протокол вiд 16.0В.2019 р.}ф 1а-б);

- <Типовi iнструкцii по органiзацii безrrечного llроведення газонебезпечFIИх

робiт>, <Iнструrсцii з органiзацiТ безпечного велення tsоI,невик робi'гна
вибухопожежоrтебезпечних об'сктах>>, <<Вимог до роботодавцiв cTocoвI]o

забезпеченttя безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечrтих
середовищах>, <Правил ОП пiд час експлуатацii великоваIIтажних автомобiлiв та
iнших тех}IоJIогiчних ,rранспортних засобiв пiд час розробки рудних i нерУдних
копалин вiлкритим способом>, <IIравил ОП гriд LIao дроблеttня i copTyBaIIIuI,

збагачення корисних коriалинi огрудкування руд та концеIJ,Iратiв>>, (посвiдчення
<<З4З-i4-в-l9, про,гокоlr вiд 1б.08.2019р. Jф 14-в),

На ПрДТ <<Томашгородсъкий rrlебеневий завод) призначегti вiдuовiдаltьнi сrсоби

за дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки
в цехах i пiлроздilrах пiдприемс,i,tsа:

Щiдrсовський Ilавло Петрович, головний iнженер - rrо пiдприемстI]у;
Стрiлець Сергiй Миколайович, гсlловtlий енергетиIt - по пiдприемству;
Горпинiч Григорiй Ilилипович. iHтteHep з охорони працi - по пiдприсмству;
Itудитiн Борис С,r,епанович, наLIаJIъItик гiрничого цеху - по гiрничому цеху;
Хоменюк Олег Iванович, наLIаJIъник iiробшrьно-сортувального цеху llo

дробильно-сортувальному цеху;
Лех Антон Франкович, }Iачальник

автотранспортному цеху;
Гарбовсъкий Rirtтор N4иrсолайович, в. о. IIачаJIьника вiдтзан,гажувального цеху -

по вiдвантажувальному цеху;



працi по професiям згiдно rtlтатного розкладу та видах робiт, якi виконуIоться на
пiдприсмствi, в тому числi при виконаннi заявлених в декларацii. Служба охорони
працi пiдприсмст]]а, керуIочись Положенням, розробила сиOтему керуваI]FIя
охороною працi на гriдприсмствi та здiйснюс .riткий т(онlроль за дiяльнiстто
виробничих структур, виконанFIям обов'язкiв та дотриманням прав окремими
посадовими особами, конlролюс за створе[Iням безпечних та нешкiдливих умов
працi працIоючих.

наявнiсть слуяtбr.i t.,lxopoH и п[rаr{i,

Складений r:a за,гверджеrtий liлан-графiк проведенпя навчаFlllrl ,га перевiрки знаItь
з питаI]ь охорони праlдi по професiях для гlрацiвtликiв, з яким робiтники ознайомлет-ti
r-riд пiдпис. Пiсля перевiрки знаI{ъ з питань охорони rrрацi оформ"rrюю,rься гlро,I,окоJlи

l(JIя допуску робiтI-tикiв до вLIконаI{IIя робiт.
I-Ia гli7lrrрисмс,гвi розробленилi та за,гверl{)ItеItий дirочl.rй перезliк irrcTpyrtцir'l.

Загальна кiльttiст,ь ilrо,грукцiй - 7] шl]., з лtих 3 - лля виконаIIIIя заявJIених робiт
п iдви щсгtоi нсбсзпеки,

llаказом Nb 2], в Bizt 1 l .0З .20|7 року затверлжеitо програму l]c,r,yliнoltl
irlcTpyKTaжy з охороlrи пратli.

У IIрАТ <<Томаrлгоролського щсбсttсвоt,о заводу) с в IIаяtsносl,i ttacпop,t,tt,
ir,rструкцiТ з ексt-тлуа,гацii FIa tsсе об;tаднання, техцологiчнi карти,

наявнiсть iнструкцiй, експлуатацiйноi дотtументацiТ,

З працiвниками IIрА'Г <'Гомашrгоролсъкий щебеневий завод) lIроводяться
iнструктажi з питань охорони працi (вступний, первинний, повторний, позаплаI{оtзий,
цiльовий) - заресстрованi у вiдповiдних журналах.

Згiдlло нак€ву J\Ъ87 вiд 05. 11. 201Вр Положеrlr-rя про lrорядок проведення
I]авчаFIня i гrеревiрт(и знань з питань охорони праlti на пiдприемствi;

НавчаIrня та iнструктажi з питань охорони працi lIроводя,гься у вiдrrовiднос,гi до
вимог По;тох<еttня rlpo tIорядок проведеIIня навча}IнrI та перевiрrси зI-IаIIь з питань
охорони працi. Пооадовi особи прохолять llоперелнс (rriд час itрийняlтя на роботу) та
перiодичне (1 раз па З роки) FIавчання i перевiрку знань з I1итань охорони працi в
KoMiciT ПрА'Г <<Томаrlrгородський щебеневий завод>>.

I-Ia пiдприемствi наказом ЛЪ88 14. 09. 2020р. отtsорецо цостiйно дiючу KoMiciro
для перевiрки знаIlъ з питL}нL охороIли прапi в ск;tадi: голови IcoMiciT - голоlзt-lий
itrx<eHep Щiдковський Пав.тrо I1е,грович, пройшов I,Iа]]чання i виявив потрiбнi зшаtлня у
Рiвшенському експертно - технiчного цегrтрi Щержпрацi:

- законодавчих з охоропи rtрацi, наданI-Iя долirсарськоi допомоги потерпiлим,
гiгiсни rrрацi та еJIектробезпеки, (посвiдчеFII]я J\Ъ39З9-12|lб-I8 вiд07.09.201В J\Ъ121);

- кПравил OI] пiд .rac роботи з irrcTpyMeнToм та пристроями)), <<ГIравиrr ОП пi:t
час викоFIаI]ня робiт на висотi), ЛБНА .З.2-2-2009 <Система отандартiв безпеки гrрацi.
Охорона прiцi i гrромисJIова безпека в буz-tiвтrицтвi>>, кПравил охорони працi гliд час
ваIIтажно-розвантажуI]аJIьних робiт>, <Прави;r o1l на aBToTpalrcпopTi> (посвiдчення
JФ 3939-12116-18 вiд 07.09.2018 JtГч121/б);

- <I1рави-ц безпеки систем газопостачацI{я)), <IIравил охорони працi пiд час
експлуатацii обла/]нання, що працлос пiд тиском)), <Правил охорони irрацi пiд час
експлуатацiТ KpaHiB, пiдiймальних гlристроiв i вiдповiдного об;iаднанняt>,
(шосвiдчення }lb З9З9-121lв-1 8 вiд07.09,201rВ j\b1 2IlB);

- <Типовоi iнсrрукцiТ з органiзацii безпе.лного проведення газонебезпечIIих

робiт>, <Iнструктдiя з органiзацii безпе.tного ве/{енЕIя вогневих робiт IIа

вибухогtожехtI-IоI-Iебезпечl-tих об'сктах>> <<Вимоги ло робо,r,одавrliв cTocoBI]o



1rlllilBttLrle. irtя, rlo ба,r,ьковi ociCr. вil{повiда,пьнttх за доl,рI.1i\,tаllilя t]ttмог зitконодавства з пIjт,ань ox(]poill,| ttllatli llt
ttlltlll ttc;ltlBtli' безпеки,

Згiлно зi cr, [5 Закону УкраТiiи <ilpo охорону гrрацi) дJlя орi,аr-riзацii виlioнtlllllя
IIl]aBoBttx, оргzljriзацiЙно-технiчних, санi,гарFIо-гiгiснi.tгtих, соLцiалъно-екоt{омiчних т,а

лiltувальtIо-про(ЬiJlакти(Iних зalходil], lrlo сlIрямоtsаtIi на ilопередження IIещасIIих
вI.Iпалкil], llpod)ecil:1HL{x захворIоваtIь та aBapilj \/ пIlоцесi ,груловоТ дi-llлыlос,r,i. a,I,il[(o)I(

I(он-гl]олю до,гри\,lаriIlя IIрчllliвгlикаьци l]14N,Iог ,заr<оttiв ,l,a iншtих FIорN,lа,гиIJttt,tх аtt,t,itз з

oxopoнI{ Itpaцi, рt-lз2liлу <Охорона працi) колсктLltsIIого договору та аtс,гil-J з охор()Iчи
llpal]i, Lllo дiкl,гь на пi2lприсiчrсL,вi ПрД'l' <'Гопцашгоlэодсъклtй щебспевилi :JaiJo/l)),

IIаказомt дирек,гора вiд li.01.201З р, ЛЪ За с,гворсIrо сJt},)кб)J oxopoIIt.r Irрil,цi,

фугrкцiТ якоТ виконус заступник дирек,гора з ()lI - Горlrинiч Григорiйr l1и;tигtови.t,
lIризнаLIениЙ наказом вiл l1.01.2013 р. ЛЪ3а). Проr,iluов навчанtIя iвиявив гrотрiбгri
з1,I;lFII-Iя y,(['iBI]eHcI)KoN,Iy ек0llер,гI,Iо -,l,ехIIiчt,tоп,lу центрi f{ерrкпраrцi>>:

- закоIiоlIавчLIх aKTiB з охороI]и пi]аr.(i, налаIIня домедичIIоТ допоп4оl,и llol,clltti;tl,t,vt,
гiгiсгtи rrрацi ,га еJIектробезпеtiи (посвiдченrtя }lЪ З9З7-i21-18, про,гокOJr rзi,ц

07.09.20l8 ЛЪ |2L);
- <Тигtовi iнструкцiТ по орr,анiзацiТ безtlе.tttого проведення газотlебезпечtII,Iх

робiт>, <iнс,грукцii з органiзацiТ безltе.lного ведення вогневлтх робil, на
вttбухопожежоt-lебезпеtlних об'сктах>), <<Вимоги до робо,годавцiв стосовно
забезtlеtlеFIнrI бсзt-тсчнсrl,о виl(оI,Ii,lI-1Ilя робiт ), по,lсlIцiйrтiо вt.lбl,у111l,_,бt,llI(,rlll:i\
cepelioBtluIax)), (гlос;вiд.lgнняr 39З 1-12|/л- 1 8, про,гок()JI вiл 05. 1 1 .20 l 8 jYll 12]t l д1

- на ttil{cTaBi iIаказу Уriравлiнrrя l[еlэrктrрачi у Рiвнеr,rськiй облас,гi вiд 18.05.20l7,
Л9280 <<llpaBtt-ш охоролIи rrрацi rriд Llac розробки родовиIц корисн}.lх коIiалиLi
tзiдttрt.Iтt.tп,t способом> <ПравиJ] охорони tipalii lriд час розробки ролоtsищ к()рисl]их
когIаIJIин вiдкритт.rм способом>>, <[[равил ()П пizl час експлуатацiI
сJlеI(,l]роус,гаl,i(чваIIня та eJleк,l,poN,lepeIi на вiдкрlттих гi1,1ниLIих робо,гах), <[-[раtзи.ll O]-I
tti/l .tatc лроб:rегrtrя i сортуваIII-tя, :збага.tегtня ltорионLIх Iiопалиr-r i оi,рулliчваI-IIIrr p},lt та
KoHtIeIITl]aTiB>. <[lравrтл OI'[ rliд чtlс eкclilryaTarliT велит(ован,га}IiтILlх аtз,t,tlьtобiлiв ,t,a

ittших технологiчних транспортних засобiв rriд tlac розробки рулних i ttерчлttих
l(опалr.Iн вiдкритип,t сгlособом>>, (посвiдчеrrrur ЛЪ З9З7 - l2 L/г- l 8, про,гоt(оJl Bi,lt

07.09.201В ЛЪ 12|lг);
- <<ГIрав1lл з oxopo[I]4 гrрацi пiд час ]]оботи з iгrструментом та пристрояп4и)),

<<I1равил охороtIи праrti пi.ri ITao вIiIiонаIIня робiт на Btlcol,i>>, лБНд.З .2-2,-2009
<<Слtс,гемаt стандартiв безшеки праrli. Охорогtа працi i ttромtiсловоi бе:зttеки в

бl,лiвгIлrцтвi>>, <Правил охороtJи праrli пiд .lac Baн,l,arliнo - розван,гажуi]альгtl.tх робi,г>>.
<<[[реrви;t охороIlи rrрацi ша ав,гоr,раrtспсrртi>> (гlосвiдчеIIнrI ЛЬЗ937-|2|lб-l8, ttpoToKo.;t
вiд 07.09.20l 8 J$ 121lб);

- <l1paBrarIa безt,tеки сис,геNI гalзопос,l,аLIанlIrl)), <Г[равил охороIlи riparli ltiд1 .tatc

еI(сгIJlуtl,гацiТ об_гrа/_iнанIIя, шIо riраtlюе пilt TI,lcKoM)), <Правил oxopoнpl працi пiд час
с rссr-r"пуаr,аtдiТ ваIIта)Itопiдiймал ьrtих ttpaгtiB, rriдiйл,rаrlьних ttpaHi в, rli2liйtп,tал ьних
ll1lистроТв i вiдliовiдFltrl,о обладttаltlня)), (riосвi2_цченttrt Ng З9З7-|2Ilв- L[i, пpr-.rt,tэKoJt l]1]t

07.09.201 8 ЛЪ l2l lB).

[Iаказоп,r вiд l1.0З.2020 р. JФ 34 заr,верд)Itене Полоrttегlня про с"lrу,irtбу oxopollll
гrрацi. l {aKi.Bo"-t Bi,ll \2.05.20lr7р. ЛЪ49 заl,tsерджеLlе llоlrожсlrня rIpo сис,t,ему

управлiнгlя охороною праlli на пiлlrрисмtс,гвi. FIаказоtчt вiд 05.11.2018p Л9 В7
зtlтверджеttе По"ltоження про порrIдок IIроtsедення FIаtsLIання та перевiрrtи знань з

IlI,ITaI-Ib охорони працi. Згiдrrо Положення про розробку iнс,груrtцiЙ з oxopoHt,t гtраtli

1,1озроб;lеtti за накаlзоп,t вiл l1.0З.20l] р. .,\Ъ 21 введеtli в zlittl iнструriцiТ з oxoiэcrtilt



забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах)), (посвiдчення ЛЬ З9З9-|21lл-1 В вiд 05. 1 1.201 8 JtIч12 1-д;

- <Правил ОП пiд час розробки родовищ корисних копаJIин вiдкритим
способом>, <Правила ОП пiд час експлуатацiТ електроустаткуtsання та еJIектромереж
на вiдкритих гiрtrичих роботах>>, <Правил Oll пiд час дроблеI,Iня i сортування,
збагачення корисних когiа;тиrr i огрудi(ування руzi"га концеIIтратiв>>, <<Правиlt ОII rriд
LIac експлуаташiТ великоваI{тажI{их автомобi_гtiв r:a iнших техI-Iологiчних засобiв пiд
Llac розробки рулних i нерудних копаJIиI] вiдкритим способом>(посвiдчення ЛЬ З939-
|2| lг-l 8 вiд07.09.2018 М 1 2| lг);

члени KoMicii Заступник директора з охороЕIи працi Горпинiч Григорiй
Пилипович (посвiдLIення Рiвненського експертно - технiчного центру Щержпрацi:

- законодавчих з охорони працi. Пройшов навчаIIIш i виявив потрiбнi з}IаFIня
законодаЁчих з охорони працi, надання долiкарськоi допомоги потерпiлим, гiгiени
працi та електробезпеки, (посвiдчення J\Г93937*121-18 вiд 07,09.2018 Ns121);

- <Правил ОП пiд час роботи з irrcTpyMeнToм та пристроями), <Правил ОП пiд
час виконання робiт на висотi), ДБНА.З.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки працi.
Охорона гrрацi i riромислова безпека в будiвництвi>>, <Правил охорони працi пiд час
вантажно-розвантажувальЕIих робiт>, <Правил OIl гrа автотранспортi> (посвiдчеt-тняt
N9 З937-12|lб- lB вiд 0].09.201В JtГq12|б);

- <Правил безпеки сис,гем газопостачаFIняD, <Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском)), <Правил охорони працi пiд час
еrtсплуатацiТ KpaHiB, пiдiймаlrьних приотроiв i вiдповiдного обладнанняl>,
(rrосвiдченt-iя Ns З9З1 -|2| lB-1 8 вiд07.09,201В N'9 1 2I lB);

- <ТиповоТ irrструкцiТ з органiзацii безпечного проведення газонебезпечних
робiт>, <Iнструкцiя з органiзацii безпечного ведення вогцевих робiт на
вибухопожежнонебезпечних обс'ктах>> <Вимоги до роботодавцiв cTocoBIIo
забезпечення бе:зrtечного tsиконаIIIIя робiт у riо,гснцiйно вибухсlнсбсзttс,лllлtх
середовищах)), (гrосвiдчення N'q з937-|2|lд-|8 вiд 05.1 1.2018 JVsl21-д;

- <Правил ОП пiд час розробки родовищ корисних копа-пиFI вiдttритим
способом>, <Правила ОП rtiд час експлуатацii електроустаткуtsання ,i,а елек,l,ромерс)Ii
на вiдкритих гiрtlичих роботах>>, <Правил ОII пiд час дроблення i сортувапня,
збагачення корисних копалиrr i оrрудкування руд та коI-Iцентра,liв>>, <Правил ОГI гriд
час експлуатацii великованта}кних автомобiлiв та iнших технологi.ttлих засобiв пiд
час розробки рудлтих i нерудFIих когIаJIин вiдкритим способом>(посвiдчення j{9 39З7-
12|lг-l В вiд 07,09.201 8 J\Ъ 121 lг);

Головний енергетик Стрiлець Сергiй МIиколайовиtI Пройшов навчаFIня i виявив
потрiбнi знання законода]]чих з охорони працi у <PiBHeHcbKoMy eкclleplHo-
технiчному центрi Щержпрацi> :

- Закоtlодавчих artTiB з охорони працi, надання долiкарськоТ допомоги
шотерпiлим, гiгiени працi,га електробезпеiси, (rrосвiлчення JФ З954 - 121-18 вiд
07 ,09218 Jф |2|);

- <ТиповоТ iшструкцii з органiзацiI безпечлtого проведення газопебезпечлILlх

робiт>, <Iнструкцiя з органiзацiТ безпечного ведення вогItевих робiт на
вибухопожеrконебезпечних об'ск,гах>> <<Вимоги до роботодавцiв cl,ocoBl{o
забезпечення безпечного виконанFIя робiт у потешцiйно вибухонебезпечних
середовищах)), (посвiдченt-lя NЬ 3954 - \2|lд- i 8 вilд05. I I .201В М |2|-д);

- <Г[равил охорони працi пiд час розробки родовищ корисi]их копалин
вiдttритим способом>>, кllравил охорони працi пiд час експлуатацiТ



електроустаткування ,га електромерех( [Ia вiдкритих гiрничих робоlах)), <Правил Ol.l,. 
,

пiд час дроблеrrня i сортування, збаl-ачення корисних копалин i огрудкування руд L_a.,' ,

концеI]тратiв>>, <Правил ОП пiд час експлуатацiТ великовантажtIих авторtобiлiв rjхtrlф

iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i неруднпfg.;':,

копалин вiдкритим способом> (посвiдчення j\Ъ 3954- 121lг-18 вiд 07.09.20 М121/г); 'фЦi:li;

- <Правил безпеки систем газопостачання)), <Правил охорони працi пiд чa{'!',i,,
експлуатацii обладFIання, що працюе пiд тиском)), <Прави;t охороI.Iи rrрацi пiд чаьi,,

експлуатацiТ вантажогliдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання> (посвiдчення NЬ 3954-lrZ|lB-i8 вiд 01.09.ZOlB M\2|lB); 

,

- <Правил ОП пiд час роботи з iнструментом та пристроями>, <Правил ОП п_ffi,i
час виконання робiт на висотi>>, (ДБНА.3.2-2-2009 <<Система стандартiв безпекt! .

працi. Охорогrа працi i промислова безпека в будiвництвi>>, кПравил охорони гrраffii.,',,l
пiд час 'ваIIтажо-розвантажуваJIьI-Iих робiт> (посвiл.-tення j\b З954-121/б- 1В вiд,. :,,

07 .09.2018 М |2|16). t:; :;,

Iнженер з охорони працi itозликiн Олексанлр К)рiйович який пройшов навчаFIня.".'

у <PiBHeHcbKoMy навчапьно-методичЕIому центрi>: ;,. ,

- Законодавчих aKTiB з охорони праili, Надання долiкарськоТ допомоffi;;]','
пот,ерпiлим, гiгiсни працi та електробезпеки, (посвiдчеI-Iня JtГq 479-23-20 вiд 24.09.2_а '

jr{Ь2З); i,Ё,l:
- <Правил безпеки систем газопостачаЕIня)), <Правил oxopoнrl працi гliл 

"4d,::;,.експлуатування обладнання, що працюе пiд тиском> (посвiдчення Ns 479-2Зlв-20 Bili;,, ,:

24.09.20 М23/в); _ ,.i,,, 
,:,.- <Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праlцi:; !,i

працiвникiв>>, <Вимоги безпеки та захисту здоров'.lt пiд час викорио,r,анфq"j1 ,

виробничого обладнаFIня працiвниками)) (посвiдчення Ng 479-2Зlд-20 вiд 24.09.2Т,-. ',

Лb23/д); :|i;l ,,'
- <Правил ОП гriд час роботи з iHcTpyMeIlToM та пристроями), (ПОI1 nin .raЁji'

виконаFIня робiт I-Ia висот,i>, ЛБFIА 3.2-2-2ОО9 <Система стандартiв безшеки працi,' ,
Охорона rrрацi i промислова безпека в булiвничтвi>>, (ПОП пiд час вантажFIо-:,

розваI]тажувальних робiт>, dlОП на автомобiльtrому транспор,гi>>, (ПОП rriд ча,сл,.:, -,:,

експлуатацii вантажопiдiйiчrальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв вiлrrовiлнuцflТ,'
обладнання>, <N4iнiмальЕIих вимог з охороЕtи гlрацi тимчасових або пцобiльrlиll,
будiвельrrих майданчиках)) (посвiдчення J{s 419-2Зlб-20 вiд 24.09.20 Jф23/б); ]':..

- кIlравил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачеrrня кориснffi '',

копалин i оцэудкування py/l та концентратiв>>, <ГIравил охорони праrri пiд чаi.,,,,

розробки родовищ корисних коlIzuIиII вi7дкритим способом>>, кПравил охоропи праlцi,...,,]

шiд час експJrуатацiI e.lleKTpoycTaTKyBaIIHя та електроIvIереж на вiдltритих гiрtrичлlr;,,,:;,,,

РОбОТаХ>, <<Правил ОП пiд '1п. ексllлуа,t,ацii великоtsан1ажних а]]томобi.;riв r,a iншц,fi1l1:'
технологiчних транспорт}Iих засобiв пiд час розробки рудних i нерудних копалиi-i l,.,:i

вiдкритим способом> (посвiдченгtя Ns 47 9 -2З l г-20 вiд 24,09. 20 JФ2З/г).
Iншli працiвники проходять навчання та перевiрку зI]ань з питань охорони ппаlli

в KoMicii ПрА'I <'Гомашгородський rr{ебеневий завол>. -.

iнформацiя про проведення навчання та iHcTpyKT,a)Ky з lltlTaнb охорони гrрацi, ',,:,,i,_,1

Наказом призначенi вiдповiдальнi особи за проведення моIIтажу, демонтахtуr;jц;i
налагодх(ення ремонт машин, механiзмiв, устатItування пiдвищеноi небезгlек"ff:;
Хоменюк 0.I. - начальник ДСЦ, Сфiмчук I\4.I., Березинська Т.А. - iиайстри ЩСI];-,,],,,.;i

Борщевич l\4.B. - майстер ДСЦ 2; Лех А.Ф. -- наLIальrrик ATI_{; Гарбовськлiйt B.N4. -;i,;,, l'

началъник'ГЦ. 'ij', i;,



Роботи з наJIаI.оджеIIня ремоFгl маLUиц, tчtеханiзл,tiв, устаткування tli/{Bl,til(oHot

Itебезltеки викону€ нав,tеttий ilерсоlltiл, а саме:

_ водiт IIавантажувача: ве>tсtачагtiн в. О., IчtаtпинiС'Га llaBa']'axt)/BaЛb[Io1 N'IailI1'{]:lt4

дв N! з9512l вiдt 08.05.2008 р., rlройtllов нzlвчанFIЯ Та ПеРеВiРКУ ЗНаНЬ З ОХ()РO'И

пlэаui в KorvriciT ltрЛ1. <l-омашгороо.,оп"й rцебегlевий завод> (про'окол }ф 3l вiд 15

вересI{я 2020 року);
N4ap,TltrIioK ML li, посвiд,tення мztшt,tt-liсга tIавантажувалъноТ машитrl,t

зg512l вiд 08.05.2008 р., пролiшов навчання та перевiрку знань з oxopollll

rcoп,riciT прдт <<томашгородськLlйr щебеневий :завод> (проr:оtсоli Jrгс з l вiд 1_5

2020 року). __ л*: тлоутлy лБ
- машинiсти булъдозера: ,Щулар я. о., посвiдчення тракториста-маlIIинlста

Ns135857 вiд 30.08.2005 року,'пройIIIо" навчання та перевiрку знаFIъ з охорони

гrраui в KoMiciT ПрАт <<.Гомашго|Ьо.uпrй щебеневий завор (протокол Ns28 вiд i4

вересня 2020 року);
КлiмцовВ.М.,посвiДченнятракторИс,Га-Машинiстао}tsВ444747в\д06.07.1990

рокУ, прошов LIавчаI]нЯ .,u .,ерЁuiрr.У :}HaI-Il, :] охорони праui в KoMiciT ПрЛТ

<томашгородськйй щебенеu"и Й"одп ("ро,u*ол кз 1 вiд 15 вересн я 2020 року),

засоби iндивiдуального захисту: спецодягом, спецвзуттям та засоби

iндивiдуального захисту,
Працiвнип" 

-Ii|aT 
<Томашгородський щебеневий завод) забезпечуютъся

спецiальним одягом, спецlальним взуттям та iншими засобами iндивiдуаJIъного

захисту, згiдно <Норм безоплатноi видачi спецодя!,у, спецвзут,гя та iлiших ЗIЗ для

працiвникiв пiдприсмства, затвердженого наказом Jrts 190-в в\д21,03,2011 року,

працiвники прАт кто*u-rородсъкиЙ чf_"*"_i:л:,"Y'> ЩОРiЧНО ПРОХОДЯТЬ

обов,язковi перiодичr_ri медичнi Ъ.п"д" у вiдповiдн* 
_a:,- 

порядку 11роведення

МеДИчнихогляДiвrrрацiвникiвгtевнихкаТеГорiй,затверДженийнакаЗоММiнiстерства
охорони здоров'я Украi}rи J.!q ?46 вiд 2 l ,05,?907 р,

@ icTb засобiв i ндлrвiдуального захисту,

ПрДт кf.омашгорЬдський Ir{ебеневий завод)) забезпечений норматиI]ЕIо

правовими актами з пи.гань охорони працi, R 
'ому 

числi необхiдних дJIя I]иt(онання

АВ JtГs

гrрацi в

l]срссllя

з ая вщqцщц д_дgдда!_ацЦ-рфjl

l{ р.

Д.клufrdiiii' з'аресстроваFIа y

А.В. IlIeB,ryK
(iнiцiали та прiзвище)

журтлалi облiку с),б'ектiв госшодарIоRат,IIlя ),

територiаJIьному органi Щержпрашi

20 р. }г9

1. Фiзлrчна особа - пiдприсiчrець свотм пiдплtсом

метою забезпечеrtня вllкоflання вимог Порядку

небезпекt.t та t{a експлуаr,ацiю (застосування)

небезпеки.

l IIа,ца.с :]год}i на обllобку tlcl)coIlaJlbiI1,Ix ]laiI1,1x,]

rl t titачi tlозвол i в lla IlI,1KO IlltI IЕrя роб i,г tti,,[Bt,ttI tc tlt,i'

NtLllIll1II irtcxlttti,lпtiB, \,с lJl li()l]:]iIll)t tti ttltItltctlt)I

ý/},r'l_fýr\Jдд ý/ l

Гlримiтки

aABOj(,,



2, Ресстрачiйний номер об'lrittовоТ l(apTKI4 пJlа,гlJиNа tlолаткiв нс зазl-Iаtlаеться
якi .герез своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прилiняття та
вiдповiдноп,lу органу дертtавноi податковоi служби i мають вiдмiтк1, в паспортi

(,,i,з t tч t tlrпt r,t ocot)aNl tl,

гtовiдоплилрt про це


