
вiд 7 лютого 20 l8 р, Nl 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази l}имогам закоцодавства з пиl,ань

охорони працi

давця: привАтнЕ АкцiонЕрнЕ товАриство
(ТОМАШГОРОЛСЬКИИ IЦЕБЕНЕВИИ ЗАВ ОД>

(для юlltлли чгtоl' особи: t tat"tbIcl tyв аl]ня к)р идич Hoi особtt,

З4240, Рiвненсъка обл., Рокитriiвський р-н, смт. Томашгород, вул. Полiська, 7
мlсllезllаходкення, ll державноl реестрацll,

кол згiдно з СДРПОУ,

__ Директор __ LIIевчук Ацдрlи Ц?д9рiйович,
прiзвt,ttttе, iм'я ,га по баты<овi керiвника

тел/ф акс : (З бЗ 5)2 - бЗ - 1 9, е -m ai 1 : tsh chz"(a)! acl. с о пt. ltct
Hotllcp -геле(lоltу, телефаксу, адреса cjleкTpolIlIoT ttош ги;

з424о,рiвненсь;;";;;;;;;;;;;;r,.I1олiсъка,7

Iнформаrliя про наявI]iсть договору cTpaxyBal]Iш цивiльноТ вiдповiдалыtостi псрс/l

_ третiми осqqg*ц!rоr9рц9дц*ýодуваIrl{я н_?9лiдкiв мо>Itливоi школи - вiдсуl,нiй
найпленування страховоi коiчtпанiТ, строк лii сl,рахового полiсу, номер i дата його видачi

Iнформацiя про проведення добровiлt,tlого аудиту з охорони працi - не проводиt]сrl

l]Jrqp_чyц 4Fдр!цёед9 ,-
(прiзвище, iMlt, по багьковi t<срiвt,lика юрllдliчноi оi;обrr або tРiзичноi оооби - пiдприсмця)

цiсю декларацiеrо гriлr,верджую вiдrlовiднiстъ матерiалъно-технiчноi бази ,га 
умоts

працi вимогам законодавстI]а з пита}Iь охорони працi та промI4словоi безлеки пiд час
виконанI-Iя таких робiт пiдвищеноi небезпеки тrабо експлуатацii (застосування)
таких машин, механiзмiв, устатrсовання пiдвищеноi небезпеки:
1) Технiчне обслуговування машин, механiзмiв, устаткування пiлвищеноТ небезпеки
(пункт 17 додатку б Порядку):

1.1. ВантажоrriдiймаIьнi краIIи та машини (пунrст 10 додатку 7 до Порядку):
- Кран автомобijlъний КС-З577 (Росiя), заволоъкий J\Гs 00318, \99] року виuуску;
- Таль електричний ТЕ 5-911 (СРСР), B/rr 5,0 ,t,заводський N 49812, 197l року

вигIуску;
- Кран мостовий електричний в/п 2015 т (СРСР), заводський J\Ъ4-504, 1974 року

випуску;
- ItpaH мостовий в/п 30/5 (СРСР), заводсъкий NЬ 4-6З7,1974 року випуску;
- Кран rriдвiсний електриIIний однобалковий в/п 5,г (СРСР), заводський N9.742З,

1 974 року виготовлення;
Itparl мостовий пiдвiсний одно балочний електричний вlп 2 т (СРСР), заводський



J{s З77 5] , 1974 року випуску.

llохол)l(ел|ltя, яtti tlttl<онуютьоя r,zr/або еl(сrlrlуатую],ься (зactocotry1,1t ь,-:я l бсз оtрtlпtаttttя вiдповiлtIого до3ВоJlу

Itiльrсiсть робочих мiсць: 5, на яких icriyc пiлвиtt(еrlий ризик отримати травми: 5.

кiльt<iсть робочих плiсць, в топлу чtrслi тих, на яких icHyc пiдвtлшiегttлй риз14I( виникнення травм,

ПрАТ ((Томашгородський щебеневий завод)) мае на ба;rансi власнi булiвлi i
сiIоруди: за адреооIо - смт. Томашгород. Рокитнilrського райоFIу. PiBHeHcbKoT обJI.

в}zл. IlorlicbKa.7..v кiltькос,гi - 7 ол.: будiвля б.;iоку скJlалоького l,осподарсl,i]а (1050,7
м'), будiвля блоку JФ 2 мехмайстернi (2ЗЗ9,6 м2), булинок корпусу первинItоI,о

дроблент{я (З96,8 м'), булiвля корпусу в,rоринFIого дроблення (l065,6 м2), будiв"lrя

бу,лiвель i спорул (припriщень), вttробнлtчt.lх об'сt<тiв (цехiв, дiltьllиць, с,груliгурнI{х гriлрозлiлiв)

Illrпi вiдорtостi:
ВiдrrовiдtаJlыrLlй за створення безпеLIIIих yN,IoB гrрацi у ПрАТ <l'омашгородсьlсr.lй

Lцебенев14й заts()д)), вiдltовiдtrо до заколlодавстt]а з oxopoнt4 праtli, а l,aI(()}K

забезгIечеrтняl лодержаrIня вимог законодаRо,гва lr{одо tlpaB праt{iвникiв у l,а_lтr,зi

oxopotlt4 працi - директор ШIевчук Андрiй Ваllсiriiiович (паказ про призIjtltлеlIFIя t{il

rIосаду .]Yq 62тt вiд 02.09 .2020 р ) I lройrrrов наtsLIання i ви;tвив IIотрiбнi зналIня у ТОВ
(([-IBq) коазtlс,гехнолоджi)) :

- закоI]олавtI}.lх ак,гiв з охорони rtpalli, надаIIня долiкарськоi доllоN,Iоги
llоl,ерltiltимt, t,iгiсllи rlрацi та еJlектробезttсttи (rrосвiлченtrя j\Гg 34З-l4-19, гlpo,t,t-lKt-1.1t вiл
l6.08.2019 р. JtГл l4);

- к1-1раrзrtrl охороrIи lrрашi пi:t Llac робо,гlr з iHc груN4сII,tом та lipиc,iporlN,t1,1)),

<<[ Iрави.;t охороrIи llрацi lriл час викоi{аннrl робiт IIа Bttco t,il>, i{Бit,'\.3 .2-2-'2()09

<<Слtс,гема станлартiв безпекtl rlрацi. Охороrrа праlli i LipoMl,tc"lroBoT безttекl,t t]

булirlгrиrt,гвi>>, <Правtl.1,t безгlекtt сис,геN,I газоllос],аiчання)), <IIравил охорони rlраlцi rri21

rlac eкcпJryaTarliT облалrtанIIя, що I1рацюс ttilt ,гискоlч1), (ПравиJI охороIIи tIpal{i I{a

автотранспорт,i>, <Правлt.iт ОП пiд LIac ексIlлуатацiТ вантажоliiдiйьтальних llристроiв i

вiдповiдt-tого обладнання>>, <I1равилr охорони rrparli пiд LIac BaLI,l,il)KHo-

розlj.ltt,гtl)кувальнI4х робiт>, <Мiнiмальних вимог з ОГI на тимчасовLIх або шrобiлI:I{['tх

пtайitаttчtIках)), (пtlсвiдчення NЬ 34З- l 4-б-19, ttротокол вiл l 6.0tt.20l9 р. J\l l4-б);
- <<'I'рtпсlвi iHc,r,pyKllii по оргаriiзаrцii безгiе.Iтtоi,о проведенtIrI газоttебезпеLlнI,Iх

робir,>, <<Irrсгрlzцlц]i з орI,анiзацii безпе.lт,Iоr,tl веденнrI вогtlеl]их робiтr-rа
влtбl,хоttсl;tiе>ttонебезпечних tlб'ек,l,ах>), <<IJлlмог до робо,r,одавцiв cтoooBllo
зi]бс:]tlо.tсt-lнlt бсзttе.tttоt,tl Rl4t{оIiання робiт }, по,геttttiйно вибухоttебезlIс'tItt.tх
cel]e,]lol]tltllax)), <[Iравил ОГ[ rri:t tlac сксilJrуатацiТ вел1lковаFIтажних авт,омобi:titз ,t'lt

iншirх ,гехноJlоl,iчttих траIIспортIILIх заообiв ttiл .tac розробки рудних i ьrеруltlrих

копаriиII вiдкllлтr,ип,t сгtособоN,I)), <<l lравIлл Ol i rriд LIac /Jроблентtli i col-.r,L,1,l]aIlF{rI,

збага.tення корисIлих копалигti оr,рудкуваI-Iня р\/л ,гt,l концеI{,lратiв>>, (псlсвiltЧеtltТ-lt

(343-14-B-l9, протоtсол вiд l6.08.20l9p. jФ l4-B).
IIa l1pA1' кТомашгородськиli щебеrtевлtli завод)) призIlачеrri BiдttoBi/-{alrblri особлt

:}0 /[о,грt4Nlання вимог закоподавстI]а з пLIтвIIL охорони lrрацi та rlромисловоТ бсзrtсtttt

l] t{exax i lriдроздiлах пiдгtрисNIстtsа:

l(iдrсовсьttrtйr IIавло IIс,грович, I,оловнлtй irtженер - по пi2lприсIvlству;
С,грi:rець Сергiй N4иколаtйовиLI, головнtlйt енергетик * l1o пiдприемству;
I-oprrl.Ttli.l Гриr,орiйt Гlилипоtзич. iH>Kerlep з охорони гlрацi - по пiдпрLiсмс"t'ву;
Ity;tlll,irt Борttс CTettаHoBиLI, наLti]льник t,iрнltчогtl цеху - rio гiрнI4LIому цеху;



Хоменюк Олег Iванович,
дробильrrо-сортуваJIьному цеху;

Лех Антон Франкович,
автотранспортному цеху;

Гарбовський BiKTop Миrtолайович, в. о. начальпика вiдвантажуваIьного цеху
IIо l]lдвантажуваJlьному цеху;
(прiзвище, iмя, по батьковi осiб, вiдповiдальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони прачi та
промлtсловоТ безпеки,

Згiдно зi ст. 15 Закоrrу Украirrи (Про охорону шрацi) для органiзацiТ вико}IанI,Iя
правових, органiзацiЙно-технiчних, санiтарно-гiгiенiчних, соцiально-економiчних та
лiкувально-профiлактичних заходiв, що спрямованi на попередження нещасних ,

випадкiв, гrрофесiЙних захворювань та аварiЙ у процеоi трудовоi дiяпьностi, а також
контролю дотримання праlliвI{иками виN,IоI, закоtliв та ittтттих IIорматиRt,tих aKтiB з

охороЕIи працi, роздiлу <Охорона працi) коJIекI,иRного договору та aKTiB з охорони
працi, що дitоть IIа triдгtрисмс,rвi ПрА'Г <'Гомашгороllсъкрtй щебеt-iевий завол)),
I-Iаказом /1иректора Bi21 11.01.201З р. Nb 3а створено crryrrrбy охорони rrрацi,

функцiТ якоi викоцуе застуIIник директора з ОП - Горпинiч Григорiй ПилиlIович,
призначений наказом вiд 11.01 .20|З р. N3а). Пройrпов навчання i виявив потрiбнi
знання у <PiBrlottcъKoмy експсртно - техltiчноNlу цен,грi f{ержпрацi>:

- законодавчих aKTiB з охороIIи працi, i{адання ломедичI-Iоi догtомоl,и i1o,гeplti.ltltM,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдченIrя Jф З9З1-121-1В, протокоJl вiд
07 .09.201 В j\b |2l);

- <Типовi iнструкцiТ tlо орL,анiзацii безпечного проведення газонебезшечtIих

робiт>, <Iнсrрукцii з органiзацii безпечrtого ведення вогневих робiт на
вибухопожежонебезпечних об'сктах)>, <Вимоги до роботодавцiв cTocoBI-1o

забезгtечеtrня безtrечного виконацня робi,г у потеrIцiйно вибухонебезrtечtrих
середовишIах)), (rrосвiдчеттня З9З7-121lл-18, гtротокол вiд 05.11,201В:ф121/д)

- на пiдсr,авi наказу Угrравлiнr,Iя,Щержпраrдi у Рiвненськiй областi вiд 18.05.2017,
Лb2В0 <I1равил охорони працi rriд час розробки родовищ корисних копа;Iин
вiдкритим способом>> <<Правил охорони пратli пiд час розробки родовищ корисних
копалиFI вiдкритим способом>>, <ГIравил ОП пiд час ексrrлуатацiТ
електроустаткуваI{ня та еJIектромсре>II на вiдкlэитих l,iрни.ттах робо,га,х)), <Правил ()П
пiд час дроблення i сортуваI-IIIя, збагачення корисних коIIаJIин i оlрудкування py/_l та
концеI]тратiв>. кПравил ОП пiд час експrrуатацii великовантажних ав,гомобi;riв та
iгtших техЕIологiчних транспортЕIих засобiв пiд час розробки рудних i нерудrlих
копаJIиIt вiдкриr,ип,t способом>>, (rrосвiдчеtttл;t J\9 З937-|2|lг-78, rIpoToKoJI вiл
07.09.201В J\b I21lг);

- <Правил з охорони гrрацi пiд час рсlботи з iHcTpyMeH1,oM ,га пристроями)),
<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, ДБFIА.3.2-2-2009
<<Система стаrудартiв безпеки працi. Охорона гrрацi i промисловоi безпеки l]

булiвrrичтвi>, кIIравил охорони працi itiд час ваLIтажцо - розваI-Iтажувальних робiт>,
<l1равил охорони гrрацi на автотранспортi>> (rrосвiдченFlя ЛЬЗ937-I21rlб-18, протокол
вiд 07.09.2018 Nb 121lб);

- <l1равила безпеки систем газопос,l,ачаIIня>, <<Правил охороr-iи гlрацi лiд .-lac

експлуатацii обладI{ання, що працtос пiд тиском)), <IIравил охорони прачi пiд .1з.

експлуатацii tsантarкопiдiйма;rьних KpaHiB, пiдiймаllъних KpaI-tiB, rriдiймальrrих
гrристроiв i вiдrrовiдгtого обладнаIrня>>, (посвiдчення NЬ З937-|2|lв-I8, протокол вiд
01 .09.201 8 ]ф 1.21.1B).

,]



ilаtiitзtlп,l вi,Ц l 1.0_j.202,0 р. LYq З4 ,затrзеР7{il(СlIС lIolttlяtetlIIrI гl1,1о с-пчлtб\, ()x()l)()IIl,I

rrllllrti. I{аilсltзопl вiл I2.0_5.20l71l. _N,l49 ]:tlвcp.,I)Kelic Поло>ttсitIтя IIl;i) CLlc,|cNJ\/
уtt1-1atз-,littttlt охоронOю irlэацi llit tri/tпlэi,rc"tcтBi, }1аказtlм вi,ц 05,I l .20l8p .V! ,ч7
']ii'II]Ci)/)[)KcllC l[<l.]ltlХtСrltiЯ ItP() II()ря,rIок ]ll)сlвслеlltIrl HaBчLtIlllrl l,а псtrrсiзiрttl;Jlli_Llll) ,J

IIllIiIlIl) ()X()POFrrt irрацi. Згiднtl IТоjl())I(L.llIlя llllo 1lозробк_ч ittc:-t.p,r,Kttiй з oxollOltt.t lI1-1trlцi

1ltillltlбltctti зll ttitttltзошI Bii\ l1.0З.2()]l р. J\9 ]l BI]cдiclri в дitо irrстрчкцii"l t,txo1,1ottt.i
Itllalti tltl ltроtIlсс,iяп,t згilltiо Il]TalIIot,() l]озt(лаi{), l,tl в1.Iдах робi,r,, ltt<i Bl.tKotlyI()1,bcrl IIti
lti,l1tt1ll.tс:пtст,tзi, tз'It)Nlу Llис.пi ttlltr Blll(oFlaIlIri заtяtз_,lснрlх в декJrараLtii'. С:rужСlа ()\()pOll1.1
rrparli ltilttтррrспlс,гtsа, KepyK)IILJcb Гlолсlх(еtllIrlNl. 1,1озроби,пЗ СИСТOr\,l} Kepvt]alllHrl
OxolloIloIo lrparti t,ia пiдшрисмtствi та здiйснttlс,чi,гкит7t коII,гI]оJIь за лiяt;tt,ttiсr.кl
вt,tрсlбгtи,tt,tх о,грукl,ур, BиKOlIalIHrINl обов'.ltзкiв l,а дотрI,IN{аFl}lrlм lipal] ()I(L)eN,l1.1N41.1

IlOCa/tOl]1,1Nll] особап,il.t' KOti,1,poJIIoC lJa с],lJоре1-1ltям безпеrtIlих ,га rtешкiл;ttttзttх \,NlOlJ

(.ti.l'tаtДеггtlii тa ЗатI3ерл)l{сFIл,Iй tr:tztгl-графiк гtlэоведеFIlIя IIаRчаFIня та ttepetзipKl,{ зIIаil{ь
з IIll1дtlь O.\o})oIiLI rtрацi гrо гlрос|lссiltх лля праrцiвrrикiв, з яI(и]\4 робiтники tlзttайо;rц;lсtti
lti.,t гti.,ttttrс. Пiс.rrя,перевiрки зlIаIlь з 1l1,11,tlI-tb Oxo1)oLI1.I працi ос|lорм;itоК)'l'llСя Il|]o,I,сiIioJtl.j
.,t_,lrl,,toI I\/сI(), робi,гниl<iв дtl t]tlIioTIu.lIIIrя робiT.

I Ia гtil(t l1,1l.tcl,tcтBi 1эозроблеrlлrй та зit,i,i]срл}Itсгttтй дirочiлйr псрелiк ibrcTllyKrli й.
Заr,а.ltьгtа t,i.ttbttic,rr, iнстрчr<I1iйr - 71 IIIT., з IIllx 7 - дtvt l]икоL{ання заяL}jlеrrлlх робir.
I l ijlI]t.ttIleI Ioj' t lебезt lеI(и.

lIакltlзi-lп,t _Nq 2| в вi.ц l 1,03.20|] рок), затверii)ttено ilpot,paN,l)' I]L],I,vIl1.I()l.()

i t rс,,гlэ),tt,г:riку з охорогt1.1 гrрацi.
У lIpA t' <'l'о;r,lаrшr,оролсLI(оI,О ш{обенсвсll,tl заводу> с R HtlяBIt()L]l-i ttltcII()p,I,1,1.

]I]9]!)1l_!]liT : sщцд"чrцrацiТ 1цл_99!qд!lдц!i]lli,]_r]_9:\ц!цц,l i,rr ri_rсар-l.п

з rlpalliBIll,tliaN''.I Ltр,нt"'iТý;;ЖrШ:Н' :iЁ?#Я .;-,,ouuu,,,,,.,,,.,
iItс,гр1,li,l,д;tti ,з гttt,t,аI{ь oxopotlrT ttраiцi (встl,л11,.,it, ltcpiзltгtillliT, lloB.I.(JpIlliI'i, liO_ji,lItjtlit1,1i;.rii,
r li:rьовrrii) - зilpeco,L,poBarri ), вiltповi/IHLIx ж)/рHaJlax.

Зr,iitrlо Frаказ), льв7 вiл 05. l 1. 20l8p ilоло;ttеtlня про llорядо1( Ilp()t]cr,i(CIlllrI
llal]tttllttt>t itlepeBil]Iiи зIIа1-1ь з Illl,гаI]ь o,\opOIII{ rrpltrli гtit ttiлtt1"ll.Tclrcr.Bi;

liltIt,t;,ttIIlrl li.l irrcrpy,rtla;rii l trllli,Illb (;,i{.)])UllIl lt1lltlti lII)urrrl.,_(ll lrlС)I } tli.r;Itlt)l.Ilrt;t ti .|1l
вlI\Iог'I-Io"lIoяcettFIя l-rpo поря/(ок пl]овелеIIIIя tIаI]LlаII1trt 1,а псревiрrttI 1]IlalHll lJ llI.I,гаItI)
()xOl)()Irrt ttраrцi. lIоса.цовi особи IIl]ох(Ulя,l,ь llоlIерсдrlс (IIi/l ,Lilc itрийtЕIяття Itlt poГlt;lr) rir
rrc1-1iclittl,itic (l ра:l lta З l-1ilt<L{) llаtвLlаlttlя i ttepetзipK1, зIIаtlь :] пи,l,аlнь ()XopoItrt tlllatti в
ritlrt i c iT l lpAT,,. I'uMam1,opol1c Ll( t.r i,i rliсбс r lсв l r ii зi_riio/l)).

iIa rri7lirpиi,MlcT,Bi FIzlKalзoM .,М88 14. 09, 202()р. сl,ворено ttocTiйrIo лiкl.tу ttoпricittl
ilJlrt rrcpcBipKr,I зFIаFIЬ з пt]таI,IЬ oxopoH1.1 riparli в ct<.;tlt2li: гоJIоl]и Koп,licij - t,о.;ttltзtltli,i
ittrtteГtc:p i{i;цковськиЙ Г[авlrо l[е,r,рtlrзи,t, гiроiilIlu|J tiitl]LlaIII{я i tзt,tltьt,tь rroLpiбrii ,iiiLiitir.!r 

_\

[) i tз t ret tcbTcoNI)/ сliсIIер,гно -,гехгt i.t ного цеIIтрi /{ep>it rrpa r 1i :

- .]аl(оl,tоl{|tвtIих з oxopOIl1,1 trpatli, IlаланiIrl ло.lriкарськоТ допоNlоги iIo,гep1,1iltltpt,
I,iгic:rrlt ttparli ,га с]лектробе:зttеttлt, (гtсlсtзiltчеtltlя Л9З939- l21lб- i 8 вiд07.()9.20 l 8 Л9l 2 l );

- <<[lРаrЗИ"'r OiI tтiл'tас робо,r,лt з il,tct,p_r,п,Ic]ll()]\1t l,{t Ii1]Ilс,грояп4LI>, <I-Iрrrзti,т ()Гl rri,,r
tttlc] t][,{t(oEIi,lIIIIrl робi,г tta Bt,tco,t,i>, /(БI tz\.з.2_2-2009 <Срrс,геiчtа с,I,андар,t,iв безпекl,t rlраrцi.
()xtllэoitit пlэаlцi itrроlrtлtслова бс:зitсrtа в булiвtttltl,гlзi>, <Г[равизr oxopoнLl riparli tlilt,lirc
l]ailtl,a)lilIO-pO:JBaIi,гaiii),t]tlлbIIl,rx робi,i>>, <l IpaBtt"i Oll rla i:tts'l'О'lр;iгtсt-tсllэ,гi>> (ilt-lсвiл.iсiiii)L
ЛГ9 З939- I2| lб- l [J Bi;,t 07.09.]0l 8 Л! lZl lб);

- <<I Iраtзt,i.lt бe зltet<tt CLIc'|'cI\4 гa,JolIoC,I,|lLlttililrl)), <<ГIрr;lзрlп ()корOн}1 праIli lti."r Llztc]



експлуатацiТ облалнаЕIFIя, що праrlrое пiд тиском), кПравил охорони працi пiд час
експлyaтaцiiкpal'Iiв,пiдiймaлЬнИXпpиcтpoiвiвiдпoвiднoгooбладнat'II.Iя))'
(посвiдчення Ns З9З9-|2|lв-IВ вiд07.09.20|8 J\Ъ121/в); :l.,,"i

- кТиповоi iнструкцiТ з органiзацii безпечного проведення газонебезпечних 'l''ii]

РОбiт>, <Iнструкlдiя з оргаЕIiзацii безгrечного ведення вогнеtsих робir, .ru '. ''

вибухопох(ежноItебезпечiлих об'ектах>> <<Вимоги до роботодавтliв cTocoBI{o
забезпечення безпечного викоIIанI-Iя робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
cеpеДoBИщaХ)),(пoсвiдчeнняNb39з9-|2Ilл.|Bвiд05.11'20t8JYэ121.д;

- <Прави.п оП пiд час розробки родовиЩ корисних коi]аJIин вiдкритим 
.

способом>, <<I-[равила оп пiл час експлуатаIдiТ еrrектроустаткування та еJIеItтромереж '1';i.,:

lla вiдкритих гiрничих робоr,ах>>, <Прави;r ОП iiiл час дробленця i сор,гуваttltяt, 1;;

збагачення корИснИх копzuIин i огрУ/IкУВанIIя РУД та конценТратiв>>, <Правил оtI пiд l- "

чacексПлyaтaцiТBeJIикotsaн.гaжНиXaв'гoмoбi-гtiв'гаiншиxTеХI{oЛoГiчниxзaсoбiвrriд
ЧacpoЗpoбкиpyДi-rиxiнеpyДниХкoПaJTИНвiдкpитимспocoбoм>>(пoсвiД.rенняJ\Ъ3939-
|2I lг-1 В вiд07.09,2018 JV9 1 2| lг);

ЧЛеЕIИ KoMiciT Застушник директора з охорони працi Горпинiч Григорiй ,

ГIИЛИпович (rrосвiдчення Рiвненсъкого екOпертi{о - технiчного цеIIтру Щержпрацi: :

- ЗаКОFIОДаВI{ИХ З оХОроНи працi. ПроЙшrов навчання iвиявив потрiблri зна}IIIя :]'

ЗaкoнoДaBчИХЗoXopOНипpaцi,нaДaнI.IядtlлiкapськoiдoпoМoГипoтepгlirtим'гiгiсни
шрацi та електробезпеки, (посвiдчення JrIsЗ9З7-121-18 вiд 07.09.2018 J\Ъ121); :

-<lфaвилoГIпiдчacpoбoтизiнстpyмеЕIToМTaПpИсTpoяМи)),<ПpaвилoПпiл
час виконанIIя робiт на висоТi), ДБНА .з.2-2-2009 <Система станДартiв безпеки працi. 

.

ОХОРОна працi i rrромислова безпека в будiвrtиц,гвi>>, <ГIравил охорони працi пiдц чаtс
ВаНТаЖНО-РОЗВанТажУВаЛЬнИх робi'г>, <Прави:t Oll на аts,готраIlсrrортi> (посвiдчерlцд i,:i;;.,,;

J\Ъ 39З7- |2|16-1 8 вiл 0] .09.2018 J\Ъ 12l 16); 
1

- <Правил бе:lпеки сисl,ем газоlIостачаIlIIrt)), <Правил охороIrи гrраrli rri21 час
експлуаТацii облалнанЕIя, що lIрацюе rli2ц ,l]иском))) <IIравил охоронИ праiцi гtilt час 

]

експлуатаtlii KpatIiB' пiдiймсr.гrьниХ llристроiв i вiлrrовiлного об.ltалналlllr1)), ,

(пoсвiдчeнlIяJ\.qЗ9з]_12Ilв.1Bвiд07.09.201BЛb12\lв);
- <Типовоi iнсrрукцii з оргаtлiзацii безпе.lного проведеIII{я газонебсзпсLIIIих ,

РОбiТ>, <IнстрУкцiя з органiзацiТ безпечного ведеIIIIя вогневих робiт на 1l,,: .

вибУхопоЖежноI]ебезпечних обс'ктаю> <<IJимоги До роботодавlliв cf.ocol]llo "'
забезпеченlrя бе:зпечгIого викона}Iня робi,г у по,r,еr-tцiйно вибухонсбсзпс.lttllх
середовищах)), (поовiдченн-я Nb З9з7-|21, l д-1В вiд 05. l 1 .20 1 8 Jtгэ1 2 1 -д;

- <I1раrзиlt оП пiд час Jlозробки родоRиIц корисних копалин вiдкритим
способоМ>, <rlравила O[i пi21 час експJIуа,гацii електроустаткування та еJIектромереж
}Iaвiдкpитиxгipничихpoбoтax>>,<ГIpaвилoIIпiдчaoдpoбЛенFIЯiсop'гyваttnя,
ЗбаГачення корисних коlIалин i огрудкування руд та концентратiв>>, кПравил ОГI пiд '.i;,: 

i

LIac експJlуатацiТ великоваIIта}кIII4Х автоп,rобiltiв та iнших техIIолоГi.лтлих засобirз пiл ]

LIac розробки рулlrих i нерУдних коlIалин вiлtсриттам сttсrсобом>(lrосвiд..lення Nь з9з7- 
|

|2|lг-18 вiд 07.09.201S ЛЬ121lг); ]

ГОЛОвний енерl,стик С,грilrеrдъ Серr,iй 1VIикоrrайович Пройшов навчаFIFIя i ви.ltвив
ПОТРiбНi ЗНанНя Законодавчих з охорони працi у <<PiBHeHcbKoMy експертно-
технiчному цеI-Iтрi lержпрацi>> :

- Законодавчих aKTiB з охорони працi, надання лолiкарсъкоТ допомоги
гtотерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки, (гrосвiдчення J\Гч З954 - |21-1В вiд
07 .09218 Jф 12l);

- <типовот iнструкцii з оргаrтiзацii безгtе.ltлого проведення газоt.rебезшечI,Iих



l)()бi,l,)), <,Itlсr,llr,кtцiя ,j ()IlI-aHi,;artil' бс Jttc,Illt)I() tJUд\еiillrt BoI,IleBI.IX 1;tlбir i{;j
tзtlб\,хсlII()}IiсiliоIrебезtIсttI{1.1х oб'cit,t,itx)) ((IJилtоги .1о 1,1oбoTcl2taBrriB ci()t,()l]ll()
зltбсзttсtlсIIIIrI беlзгtе.Ilttlrtl lJ14IiOllaiIIIя 1lобir .\, II(),l.сtJItiйгто lзибу,хt-lнебе,]t,tс,Itt1.1х
ccI)c]i()I]IltI(|i)i)), (tttiсtзiдl.tеtttill -\с З95,1l l2l /.,t- lE Bilt(),5. l | .2()l bJ jrГл l? 1-:i);

- <<ll1lаttзltlt ()\()pOtIII rrpaLii lri;t tlilc il()зll<tбклl })().IlOl]l.{trl ti()ptlcЁttl.x liOlil1,1llIl
tзi'iltt1-1lt,t,t,t1,1 clitlctltio;vt>. ((l lpaBtT:r ()xOi]()i jll Irparrti пiл Llac cl;ctt:tуa iitttil'
ejIeI(,l,p0\/c,la,l,iiytJaItIIiri ,гzl c"llcK,lp()Nlcl)c7ti tla Bi.lit;lrtLttx гil1IItt,Iих роб()l.ах)), ((l [1эаrзrrlr UI i

tti,;l'IаlС.ЦРОбjlеIrНЯ iСор'rуВаLII1я, збагачення Kol]],lcIlllx l{()ilzt.lttaH i ог,ll),,rцIi)l]анFlrI г)ylt,I,tl
Ii()IlItcIlll]a Iitll>. <zГIравиJl Ol l tli.,t tIпс eK(,IlJ,\aT[lItil' Bc:lИh()|illIII,a)I(llIlx ill]To]\ltl,,li.litl tlt
iltrrtI,tx l'c)xHoJloгi'tTTt,tx ,l,paIicltop,l llIlx засобiв гli.rt l{ac розllобки py/IHLIx i trclllvjtItttx
IiOIIi].]II{tr rзiлrtриr,ttlчi CttCrCOбoMt> (ПОсtзiд.lgltltя jYl з954-12|ll,- l 8 вiд оl.о9.2() _Nll2l/r.);

- <<l lpaBtl.rt бс:,зLtекl,л c1,Ic l,LlN,I l,аlзоtlосl,ачдннrl)), <<I-I1э:tви:r oxopoHt1 rlpalli IIili tlilc
сiiсгljI,\,il,1'аltij'обла.цIlаtlIlя. lцо Ili)aIlIo(,tti/t t,ttclttll,t>>, кГIраl]L,_ц ()хороtrи гrрilrцi tti,lt ,ll,tc
сl ttc t l,t\,а,гit ц ij' BaiIt,I-aiiioIl iлiй Mt ал t,tt t tx tipal tiB, п iдi l.iп,l a"rL l,гtиХ ttlэttcTpcli'B i вiдr to Billl ttl l,il
ilб,tалtllltttlяt>> (llосtзi,ц.геllня M.i954-I]1/B_18 BilL ()7 0q.2018 }Гr,|21lв);

- <[l1lаrlr.rл ()ll tli21 .il,tC РОботr.r з ittс,гр_r,л4сIt'lОIчt .l'a прL]с,i.роrlN{и)), <<I [рави.ll (){l rri;t
tIac LзIlI(OI{tltltlЯ fобiт Hi] висо,гi>l, ((llijl]A.j.2-2-200L) <<('ltct,cMta с,гаttдlарr,irз бс,зltсltlt
rlllarii. ()хорtlгrа llpLtlti i rrpoп,lиcJtOt]a беlзttсttlt tз бr,.ltiвttl.tц,t,вi>>л <<l IpaBll.;t oxopOIrlt ll1эittri
rri:t tt|lc t]utlITtIжo_[)OзRat{,l,i,})KyBaJli)III,1x 1эобi,r> (tt<lсвi7lчеtitiя }Гs з954_ l2llб- l8 tзi,,l
()7.09.20 I 8 JY! 12 l/б).

iltittctIt]l) з Oxol)t)II}.1 ll[)lIti I(o,зrrTtttitt ()rtексlttt2цtrl iОlliйовиLl )IKtlr.i гrроi.iilI{)l] ll1,IlJLl:.lllllri

у (,I''il]IIcitc]i,KO}Iv tlaRLIa"rlbH()-\ic,гO;tIJt1lloNty ricll,rpi>,:
- ']atttltloЛxFJLltlX ;-tlit'lгj J oxol]oI{I{ rrpalti. lIii1lltttirяr .цо.ltiItаllськ<li' .r(()Il()r\,lt)l 11

lI()l'cllГtiJItIlt, r'iгic,lri,T llрацi ,l,it слеtillltlбс;llеки, (Lltlстзiлчегliiя J'\i9 419_1_\ ]() Bi,lt :]ч].()v _]ri

}ф] j );
- <[illеrзlrrt безttекtt сис,I,е.r,l l,i-l,зопос,t,аLIанt,Iя)). <<[I1эitви,lт охороrIи праlli rri.,t LI[lc

eliCttJlYi:l'l,)1iJitiIitrl обладttаt,]lirl, Ll{() lIl]allK)c ttiл ,т1.1скоп,tl> (ltосвi.lItIеltrrя ЛЪ 4 /9-2зlr,-]() Bi,,t
]] ()9 ]() Лj,].]"в l;

- <<']:tгtt-rL]I1,1Х BtINlOI' Cl-сl]()l]li() lltбe it[cilctllIil 1ltlбоr,о;цаlt]I1,1I vl ll Ox()l)()lill l||l;1;1i

trllattilзtttttiiB>. <<BltivItll,t,t бе,зllсttи l,а Зii)\tlС'I'), з.lцtilltlв'я пizl( час Bj,IIi()l)llc IiIlllIrI
lзtlробtttltI()г() обла,rltlаttllя пpartiBIIlllia\,l14)) (ttt_lсвi,Lr,tсttгtя ,Nф 4,J9-)]lд-20 Bi.,t ]_t.()9.]0
,\гл] jz',rt ).

- <<IillaBrl.ir оII пil( .taC робсlгr,r з iнс,гРуr4оIiг()\,l ,га прlIсl,рояN,Ilt>>, <<1-1()l i rri,t .taC

l]llIi()IlilItItrI 1lобil'tlil tзtIсо,l'i)).,](БI-1А з.2-2-20а9 <<(]лrс,гСма cT|lIl.гlapтiB бсlзttсltt.t п1llrrцi.
()xopt-ltta ripalli i tlpclrtiiCJl(}ij;it бе:зttскtt rз оу.rtitзtltаtцtt;i>>, ((l l()li riiц чilс l]i-llI'I'tl.}liIl()*

ll()]I]aII,t,Ll)li\/I]aI.II1,IlI,1x рtlбiт,>' ((l lOl l tta ав,l,tlrItlбi rLtt()N1_\ il):liiсttоргi,;, ,rl l()ll rri.t t!lLi]

Cl;Ctt;tr';i'ГittliT ВаН'Iа)КОIriДiЙпIа;rLIj1,1х tipzrbiitз, tti.,tiйпlatltbHLlx lltrltacTlэoi'B Biдrtcltli.,ttttll,t,r
об,,tа,lttIаIItIrI))' <<Nzlirtilra.;tbTIиX RIli\lсll'з c)x()poIIIl rIparli ,i,1.1fiIIIacOtjt4X або llclбi.lIllIlll\
бl,jtirзс.rlI)Iltt)i п,t:tiiлагr.tl.tкtlх)) (trocBi;l.rctltrяt -I'{l 479-2Зlб-20 вiд 24.О9.2О tYл2_]iб);

- кlIраrзirJl ()xoiJOt,It1 пL)аtti rli,rt чаr: ,лроб;lеннrI i Сор,гl,зхгtt-tя, збагаLiенllrt KOi]llclII,tx
titltlatзttttl i ()I l])i.itl(yBallItrl ll)',,t 'l,il t\OLI\elLtpat,ritl>>. <<l l1_tatBtt:i oxopOlti.l ll1larri lri,t Lli,tc

tii.,1 ,tiIc cI(cIIJlya,iarlij' елеК,lр()Vс,I,tIт'Ii\1I]аlIIIЯ Tzi eJICl(,1,1)ONIcpeitt tta tзi7lKlэl,t,t,ttx t,iplt1.1,tl.tx

1lобi1,Iilх)), ((lIllaBrr,i Ol I iri;l tILIc eliclr.l1,a,t,lttlii' lJеJII,1к()RаIIта)IiIIих автt_lп,tобi,rtitз ta iittltttl<
Icxll().,l()l i.tгttl.\ illа]IlCItOl1,I,Iltix зliсобirз rri.ц Lla'_l l)(lli)()(lI\tI [])lUlt1\ i rrcpy2irrIl\ l(()JIi1_]i1lI{

rзiдl<1lt,r tltr\,l сlrtlсобtlм> (rrосrзi2iчеlttlя Лл 1]9-2Зlr-20 Bi:r 2.1.09.2() ,ПГл2З/г).
Ittrlti trpaцiBlrlIliLl гтр()х(),]1rl'I'L |iilt]tltiIltIЯ та ttсрсl]illti1,,знlirtт) з II14,IaFIb oxopoIItt ttptttli

I] l(()N,licii'llpA'l'K'l'oпtatIlI,ol]oilcbrtr.ll.i rt(ебеневtiI"] зill]()/l)).



iнформацiя про лроведення навчання та iHcTpyKTa)t(y з питань охорони працi, ,,:',,.,lj,,:

Наказом призначенi вiдповiдальнi особи за llроведення монтажу, демонтажу, ,., .,i]
налагодження, ремонт машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки;.;a",.i:'lфii

Хоменюк 0.I. - начальник ДСЦ, ефiмчук M.I., Березинська Т.А. * майстри ЛСЦj#':l,l ,

Борщевич М.В. - майстер ДСr] 2; IIех А.Ф. - начальник ATI_{; Гарбовський В.М. **g;'',:
начальник TI_{. 'Ч l',1l'.

Наказом ЛЪ120 вiд 04. ||.2020 р. призначено вiдповiдальних осiб за утримання 1,i"'.i'1'

безпечну експлуатацirо вант]ажопiдiймальних KpaHiB ,l. ,,'i;,

ВiдповiдаJIьним, який здiйснюе нагляд за утриманням та безпечною' , ,.ii
експлуатацiею вантажопiдiймальних KpaHiB, знiмних вантажозахоплювальниц,у1l.i
пристроiв, кранових колiй головного iнженера Щiдковський П.П. ,:,1;.,;,;:,,,1l,:,

ВiдповiдаJIьними за утримання в справному cTaHi вантarкопiдiймальних KpaHiB;,ffi i1'.
знiмних вантажозахоплюючих пристроIв, крановоi колii: ,i*, }

- Лех А. ф. - наLIаJIьник ATI-{ в автотрансIIортному цеху , ;;;,;,,.l ,,

- Хоменюк О. t. - начальник !СI_{ в дробильно-сортувальному чеху. :'.']'',,

ВiдповiдаJIьними за безпечне проведення робi,г, перемiщення вантая<iв'.,.],,.,''

вантажопiдiймальтrими кранами :

- гiрничий цех - майстер гiрничого цеху Пехотiн С, В.
- автотраIIспортний цех - MexaHiK АТЦ Кушrriр В. М..
- дробильцо-сортувальний цех - майстри: ефiмчук М. I., Березинська Т. А.

Семенюк В. N4..

Закрiплено та допущено до належного
забезпе.tення безаварiйнот ексr-rлуа,гацii вlп
п iдприсп,rства:

- кран мос,говлtй 3215 рег. ЛЪ Р-1377;20lNЪ Ра 1377 - машинiст KpaHiB:
- Таргонiй IO. П. пройшов професiйно-технiчrri курси у Закарпатському

отримав посвiдчення Jф 000460 вiд 0б.09.i986 р.;
- стропаJIьник Клiмцов л. с., який пройшtов навчання у Ат. Киiвськлtй',.,'.r:'i,

мiжгалузевий iнститут пiдвищення квалiфiкацiТ та отримав свiдоцтво j\Ъ З45-ГР вiд 
'

08.12.2004 р. ,;, ,

- ItpaH автомобiльний КС-3577- Бодак С.Л. - машинiст автомобiльFIого крану}l,,:,,1,i','

якиil пройшов навчання у Навчально-курсовоIчIу комбiнатi асоцiацiТ <Рiвнеагробул>i-. ', ,' 
', 
]'

та отримав посвiдчення J\Ъ 73-04 вiд 18.02.2004 р. С:':,' i,":!,

- стропаJIьник Клiмцов Л.С. гrройшов навчанЕIя у АТ. ItиТвський мiжгалуз.urО1'|$l1i"
irrституi пiдвиrцеtrня квалiфiкацii iu оrр"rав свiдоцтво Jф З45-ГР вiд 08. |2.2ОО4 о. ' " -:,

Вiдповiдальнi особи, мапtинiсти KpaHiB, стропальники щорiчно проходять ,,.],],,' ,,]".:FIавчання та переВiрку знань з елекТробезпеки на вiдповiдну групУ та пepeBiqli" 
.,,,:.,

зIJань з охороI{и шрацi. Щорiчно розроблrяеться та затверджусться графi6..,,,,J,,,.,

проведення перiодичного огляду вантажопiдiймальних KpaHiB. :.;.'l...,':
.flL;,'" 

,','"

Вантажопiдiймальr-ri краtrи споряджеIri такими експJIуатацiйними документur"l, i,,i -., 
,паспортами, HaoTaHoBoIo з екопJlуатаllii, irrс,rрукцiеtо з монтажу, пуску,-],i,,,i1;,i

регулювання, графiчниiчtи зображенлIями (схеiиамtи), перелiком iз зазначенням маС],,,].,]l,,'.

вантажу, якi пiдiймаються.
Засоби iндивiдуального зах[Iсту: спецодягом, спецвзуттям

iндивiдукального захисту.
ГIрацiвники ПрАТ <<Томашгородсьlсий щебеневий завод) забезпечуютьс*,,,, ]

спецiальним одягом, спецiальним взуттrIм та iгtшими засобами iндивiдуапr,"urili;;,1,,..],.
i]1. 1 ,, l1 ,

захисту, згiдгtо KI-IopM безоплатноi врIдачi спецодягу, спецвзуття r,a iлtших ЗIЗ д:r,,, ]

YIIK rd .



tIpal(it]IlI.JKilr rIiдllрrlСмL)l,ва) за,гtsер,r(ЖеIi(){-О HaKa:JOrvl ЛЪ l90-B вiд 2 l .0з.]0l l 1ltltir.
lI1l;rrriгlrtиtltit IipAT <<'I-tlплаutt,tlролс1,1tttii ttlебсtlс:tзрlй зав()/1)) tлtlрi,.tllо lI1'l111().rlri]L

обсlв'я1,1t,rlвi lrерiо.l1ичtti r\]Cl(PIIIlIi ог,jIrI.iltI ,\' tзirlttсlвiдностi ло I1орядку гIi)оt]еiIL)1,II lrt

NIе,{иtIltt,lх ()i,JIя.гtirз праlliвттr.ткilз IlcBi{I.1x Iittlc1,opiй. заl,t]ер/(}1(еttttйt IJаказо\,{ \4iItiс,геllсr,rзir

_9{9р9I]iL]доj9е_я Ццреtц, lY, 2!ý вiд 21.05 .2007 р.
iHtPop br arri я гtрсl наяв tt icTb засобi в i нд r r в i;цуал ь l{ого зах!tсту.

Г tрД'I'
lIpa Bot]I,IN,II,1

,IL}леLIих в кларацiТ ообi'г.

tlая BtticTb 1,1OpMaTtlB та ма,герiально-технiчноl'базлt, навчально-методllчного забезпе.tенrtя)

А.В. Шевчук
(iнiцiали та lrрiзвишlе)

BaI]a у журнаrri облiку суб'ск,гiв господарюваI,{лlя у
тер lrTop iaJI ь I-IoMy оргаI-Ii l{ержпрацi

[11lлr,rri-гrtи l. (liЗt,Т'ТГtа ОСОба - пiДltрttсl,tеt-(ь cBoT,r,t Lti/-ltll,tcol\,1 надас згоду tla обробкl,персональнI,Iх цаIllIх ]

^ ]\leTotO забезt-tеt{еt.l1,Iя в1,1конанttя влrrтоt,[-lорядttl,влtдачi дозволiв на, вtIкоlIанl{я робiт tliдвt,tttlеноi'
НебСЗПеItt,l Га Hil clicllлyalattit.l (засгосування) }tamllll. rtсханiзrtiв. устатIiоltitItня пiдRtttttcttt,l
ttебезпе ktt.

2. Реt;с'граrtiйttr.tй t+ovlep облiкt-lвtli'кар,tNll платttIlка подlr,гtiв F{е зазнаltlLlсться rРiзr,rчнt.rмtи особалttt.
ЯКi 'tе}rез своi' релiгiГltti гlереtlоttltгtня вi,цьtов_lтяtо,гься вiд йtого прrrr,'iняl,гя та повiдtl ,tttлtl llp(, ilc
вiдгitlвiлrtо,чl),орl-аЕl)/ дерrtсавtlоi'пс_tдагкоlоt'сл1,1r<би i MtaToTb вiлп,riтку в паспортi.''.

ffеклараr1

"ТOIч[.&ШI.

,,]

}-ъ*-_i/.

f,rrр,l1Ё |"

Управлiння [ержпраui у PiBHeHcbKifi областl

зд рýЁстровАно
Э,.]'$,ýý.,6 ",oi!-ý-


