
{одаток 8

до Порядку
(в редакцiI постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018 р. JФ 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi п IнозЕмнЕ пIдприемство

з4240 РiвненськаФл. Рокитнiвський р-н. смт. Томаш

КТОМАШГОРО кАмЕ Биль ЗАВоД)

J-az--tv r lбi1\rt1uька UUJl. rОкИТнlВс
l'lrt,пlехаrtiзпtiв,yc-I.aTI(oBаI'llIяtIiдвип1еtloitleбoзпекl,t

Iнформацiя про наявнiстъ договору страхування цивiлъноТ вiдповiдальностi передтретiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди - згiдно
додатку 1 до Порядку та правил проведення страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми особами, затвердженого постановою Кабiнету N4iHicTpiB Украiни

oau
наl".tменування страховоТ компанiТ,

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi - не проводився

ит Юрiй Васильови
(прiзви rце, i rf цБ баr r,Ы внI.IKa lорлI/lI,IчноТ особtl або (liзи,lrБ.rl,соЙ - пiБ,чсt,rrя)

цiею декларацiсю пiдтверджую вiдповiднiсть матерiалъно-технiчноi бжи та умовпрацi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд часВИКОНаННЯ ТаКИХ РОбiТ ПiДВИЩеНОi НебеЗПеки таlабо a*".rrrуатацii (застосування)таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпекиi
1) техноЛогiчнi транспортнi ruч,бц ]цуцп] !2 додатку 7 Порядку):

ПoхoДI(енНя'якiвикoнvютьcятala6oeкcппvят\/nтL^o,"""-^^^^',':т.]11ty1,^т1.мaгка'.'o,uroр@походкення, якi виконуються таlабо експлуатуються 1застосовуються) d. "rрii;;"й;;i;;#;;fi;'j"о"оппп' 
nPu'"u

- НаВаНТаЖСУВlЧ . фронтальний SDLG L956FH. .u"on."n"oШVLGL956FPJ0602272. n"".:r" 
""rrr,.nu" 

noui."uвиробник Китай;

оолlI(овоl Itар,гI(и пла.гн}llttl подагI( у. rсле(lаrtсу, алрсса e,.rcn,p"Hoi поLlrп,ц



IП <Томашгородсъкий КЩЗ)) мае на балансi наступнi будiвлi: за адресою - смт.
Томашгороц. Рокитнiвсъкого район}r. РiвненсъкоТ обл. вчл. Завоо.uпu. з.,aдмiнiстpaТИBHaбyлiвлядляIТП,пpимiщенняДляpoбi'
побутовi примiщення.

Ф

Iншi вiдомостi:

1, На пiдприемствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про охорону працi>та вимог мiхtгалузевих нормативно-правових aKTiB з охорони працi, cTBopeHi
вiдповiднi служби i призначенi посадовi особи, якi повиннi забЪзп..rу"Ъr" вирiшенно
конкретних питань безпе.lного ведення робiт та охорони працi.

В,о, директора пiдприемства Прит IОрiй Васильович, пройшов навчання iперевiрку знань у ТОВ (ОАЗИС ТЕХНОЛОЛХ<t>:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiснИ працi, електробезпекИ (посвiдчення J\&3Зз-I9-2о, протокол вiд 1+.OS,ZOZO р.jФ l9);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритим
способом>>, <Правил охорони працi .riд uu. дроблення i .opryuunrr;; ;;;еннякорисних копалин i огрудкування РУД та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiдчас експлуатацiТ електроустаткування та електромереж на вiдкритих .'ipn""r*
роботах>, <Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiаламипромислового признаLIення>, <Iнструкцii щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацiТвiдмов свердловинних зарядiв 

"u "iдпрrтих гiрничих робоru*u, <правил охоронипрацi пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчнихтранспортних засобiв пiд час розробки рудних i нерудних копалин вiдкритимспособом> (посвiдчення J\ъз3з- |9-г-20, npoionon вiд 1 ц.оi,.zozOp. J\Ъ 19-г);

- <ПравиЛ охоронИ працi пiД чаа роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями)),<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на 
-висотi>, 

дБнд.з .2-2-2OOg<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки вбудiвниЦтвi>>, <ПравиЛ безпекИ систеМ газопосТачання)), <Правил охорони працi пiдчас експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском>, <Правила охорони працi наавтотранспортi>, <правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних
робiт>, (посвiдчення }]ЬЗЗз-lg-б-20, про.опол вiд 14.05 ,2О2Oр. JФ 19-б);

- <ПравИл охоронИ працi 
.пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймалъних KpaHiB,пiдiймальних пристротв i вiдповiдного обладнйня>>, <<мiнiмалъних вимог з охоронипрацi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках), <ТиповоТ iнструкцiТпо органiзацiт безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцii зорганiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на 

""бу*опожех<онебезпечнихоб'сктах>>, <<Вимог до роботодавцiв стосо",rо забезпечення безпечного виконання
робiт у потенцiйно вибухонебезпечниХ середовищах)) (посвiдчення J\гsЗзЗ-19-в-20,протокол вiд 14.05.2020 р. ЛЪ 19-в).



На IП кТомашгородсъкий КДЗ) призначенi вiдповiдальнi особи за дотриманнявимог законодавства з питань охорони працi та промисловот безпеки на
пiдприемствi:

Рублик СергiЙ Володимирович - iH>tceHep з ОП та ТБ;
Лопуга Iгор Леонiдович - начальник вiдвантажувального цеху
Таргонiй В_олодимцр Гнатович - начальник гlрничого цехL(пpiзвище,iмя,пoбaтькoвioсi@ннЯBиМoГЗaкoнoДaBсТBaЗПИТaнЬoxopoнипpацiтa

промисловоТ безпеки,

2' Створена i функцiонуе слуяtба охоронИ працi, накаЗ J\ъб Госп. ч. вiд25,02,2016р, ОчоЛюс слуЖбу iнженер з ОП та ТБ - Ёублик Сергiй Володимирович,
який пройшов навчання i перевiрку знанъ у ТОВ <оазис Технолоджi>:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення j\ЪЗ35 -l9-2,О,протокол вiд 14.05 .2020 р.Лb 19);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритим
способом>>, <Правил охорони працi Пiд ,nu. дроблення i сортування, збагачення
КОРИСНИХ КОПаЛИН i ОГРУДКУВаННЯ РУД та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiдчаС експлуатацiТ електроУстаткуваннЯ та електроМереЖ на uiдкритих .ip"".r"*
роботах>, <<Правил безпеки пiд час поводження з вибухоu"й" матерiалами
промислового призначення>>, <<Iнструкцii щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацiiвiдмов свердловинних зарядiв 

"u "iдпр"тих 
гiрничих робоru*u, кправил охоронипрацi пiд час експлуатацii великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних

транспортних засобiв пiд ча_с розробки рудних i нерудних копалин вiдкритим
способоМ>, (посвiдчення мз35- 19-г-20,.,рйпоп вiд 1 ц,оs.zоzор. Nь 19-г);

- <ПравиЛ охоронИ працi пiД час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями),<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на 
-висотi>, 

дБнл.з .2-2-2о09<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловот безпеки вбудiвництвi>>, <Правил безпеки систем газопостачання)), <Правил охорони працi пiдчас експЛуатацii обладнаНня, щО працюе пiд тиском), (Праtsила охорони працi наавтотранспортi>>, <Правил охорони працi пiд час uu,rйо,,rо-розвантажувальних
робiт>, (посвiдчення N3З 5-w-б-2О, rроrо*ол вiд т4.о5,2020 р.Jф 19-б);

- <<Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ ванта}копiдiймальних KpaHiB,пiдiймалЬних приСтроТВ i вiдповiдного обладнання>>, <<N{iнiмальних вимог з охоронипрацi на тимLIасових або мобiльних будiвельних майданчиках)), <ТиповоТ iнструкцiiпо органiзацiт безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцii зорганiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на u"буrо.rожехсонебезпечних
об'сктах>>, <<вимог до роботодавцiв cTocourro забезпечення безпечного виконання
робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах)), (посвiдчення J\ЪзЗ5-19-в-20,протокол вiд 14.05.2020 р. Л. 19-в).

3, Органiзацiя i проведення робiт з охорони працi проводиться вiдповiдно донормативних akTiB з охорони працi якi розробленi i .uru"рдженi на пiдприсмствi.Наказами вiд 25,02.20\6р. J\Ъ9 Госп. ч., 
-вiд 

07.о7.201Zр'лъz+ Госп.ч. та вiд0з.01.201Вр. J\]b7 Госп.ч. затвердженi наступнi H BoBi акти з оП на



пiдприсмствi а саме]
- полоJlсення про поряdок забезпечення праъliвнuкiв спеrsiальнuл,t оdяеол,t,
спецlальнuJ|4 взуmmял4 mа iHtttulttu засобал,tu iHduBidyaлbHozo захltсmу,.
- полоэlсення про поряdок провеdення i перевiрка знанlэ З пUmань охоронu працi,.
- положення про л,Lеduчнuй оzляd працiвнuкiв IП кТол,tсlLLtzороdськuй КДЗ; 

'
- полоJlсення про слуэtсбу охоронu працi;
- полоэ]сення про сuсmед4у управлiння oxopoHoto праъli IП кТол,tаъuzороdськuй К!З;
- поло)tсення про наряdну сuсmел4у,.
- полоэlСення З орzанiзаъуii' i провеdення конmролю за безпечну експлуаmацiю
zаз ов oz о zo спо d ар сmва,.
- поло)юення про diяльнiсmь уповноваасенuх найлцанuл,tu праъуiвнuкал4u осiб з пumань
охоронu праъli,,
- п,ол,о)лсенлlя про енерZеmuчну слу)tсбу IП кТоллаu.tzороdськuй КДЗ;
- поло)tLення про кол,tiсiю з пumань охоронu працi на пidпрUел,tсmвi,.
- поло uс е ння пр о л,l.аркъuейd ер с ьку слу uс бу,.
- положення про розробку iнсmрукцiй з охоронu прасli .

Накази про призначення вiдповiдалъних осiб:j\947 вiд 0|,07 ,2020р. uПро призначення вiдповiдальних за справний стантехнiки>;
.}Ф29 вiд l9.06 .2020р. кПро допуск до самостiйноТ роботи>;
J\ъlз5 вiд 16.|0.2020р. <Про закрiплення технiки>>;
J\lb 129 вiд 1 5.\0.2020р. (Про допуск до самостiйноi роботи>;
J\b28 вiд ] 6,04 .20lбр, пПро органiзацiю робiт з пiдвЙщеною небезпекою));
J\ъв5 вiд 19.0в.2020р. пПро органiзацiю робiт з пiдвищеною небезпекою);

посадовi особи пройшли навчання i перевiрку знань у Тов <оазисТехнолодrкi> та тоВ <Рiвненський навчально-методи.tний центр), а робiтники--r,,, ф lJvvl rlrlllпройшли спецiальне навчання та перевiрку знань вiдповiдних НПдОП (протокол
2О2ОрМ44)

наявнiсть слуllсби охорони прuЦ

4, IнструкцiТ з.охорони працi, якi на даний час дiють на пiдприемствi розробленiта затвердlсенi згiдно <Положення про розробку iнструкцiй) i .ur".рдrr,."i nunu.ur"по пiдприемству: ЛЬ7 вiд 29,о5,2020р та лъt)о вц 02. t'o.zoZOp:- Iнструкцiя з охорони працi надання першоi долiкарськоi допомоги;- Iнструкцiя з охорони працi про заходи поже,,tноi безпеки;- Iнструкцiя з охорони працi для машинiста навантажувача;- Iнструкцiя з охоронИ працi для машинiстiв 
"п"пЪ"urорiв, що працюють згiдравлiчним молотом;

- Iнструкцiя з охорони працi для машинiста екскаватора СДт ззбЕ.
Iнструкцii заресстрованi службою охорони працi u ,r,yprrurri реестрацiТ iнструкцiйз охорони працi та виданi керiвникам структурних .rlдро.дirriu з- ресстрацiею в*урr."i 

"б"i-у ""д i,
наявHicTb iнструкцiй, експлуа

5, На пiдприсмствi наказом вiд 2о.07.2020 р. NЬ62 Госп. ч. створена постiйно
нь з питань охорони працi. Члени йшли



навчання та перевiрку знань в Тов коазис Технолоджi> та тов крiвненсъкий
навчально*методичний центр) вiдповiдно до oTaTTi 1в зУ <Про охорону працi> та
положення про порядок проведення навчання та перевiрк, ,nbn 

" 
з питанъ охорони

працi i мають посвiд.rеrrrrя.

Голова Ko"л,ticii: Прит Юрiй Василъович - в,о. директора. Пройшов навчання iперевiрку знань у ТОВ <Оазис Технолоджi>:

- закоцодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим,гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення NЗЗ З-|9-2О,протокол вiд 14.05 .ZOZO р.JФ19);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритим
способом>>, <правил охорони працi пц час дроблення'i сортування, збагаченнякорисниХ копаJIиН i огрудкування РУД та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiдчас експлуатацiТ електроустаткування та електромереж на uiдкритих .'iprr"u",.
роботах>, <<Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiаламипромислового призначення>, <IнструкцiТ щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацiТвiдмов свердловинних зарядiв ,ru 

"iдпритих 
гiрничих роботах>>, <правил охоронипрацi пiд час експлуатацiт великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчнихтранспортних засобiв пiд час 

_розробки Рудних i нерудних копалин вiдкритимспособоМ> (посвiДченнЯ лъ3з3-19-г-20,.rройоп вiд 1 4.о'5",2о2Ор. лЬ i9-г).

Членu t<oл,ticii';

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 (посвiдчення J\. зЗ 5-|9-2О,протокол вiд 1 4.05.2020 р.J\b 19);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копалин вiдкритимспособом>>, <правил охорони прuцi пiд час дроблення i сортування, збагаченнякорисних копалин i огрудкування РУД та по"ц."rратiв>>, кПравил охорони працi пiдчаС експлуатацiТ електроУстаткуваннЯ та електроМереrtt на вiдкритих .'iprr.nr*
роботах>, <<Правил безпеки пiд час повод,,tення з вибуховими матерiаламипромислового призначення>, <IнструкцiТ щодо запобiганоr", Ь"""лення i лiквiдацiiвiдмов свердловинних зарядiв 

"u "iдпритих 
гiрничих робоru"r>, <<Правил охоронипрацi пiд час експлуатацiт великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчнихтранспортних засобiв пiд LIac розробки рудних i нерудних копалин вiдкритимспособоМ>, (посвiДченнЯ льзз5- Ig-г-2О,.rроrЬпоП вiд 1 ц,оi.zоzОр.JYs 19-г).

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

- законоДавчиХ aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,гiгiени працi, електробезпеки (посйдчення NЬ |2-2-2о, протокол вiд 05.06 .2020 р.Nft,? \.



_ ((rtравил охорони прац1 пiд час розробки родовищ корисних коп€tJIин вiдкритим
способом), кправил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагйення

<<Правил працi пiд

корисних копалиН 1 оцрудкування РУд та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiдчас експпуатацiТ електроустаткування та електромереж Еа вiдкрЙтих a^ip"""""
роботах>, кПравил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами
промислового призначеннrI)), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних фur.rортних засобiв ,riд 

"u.розробки рудних i нерудних копаJIин вiдкритим способом>, <Iнструкцii щодозапобiгання, виявлення i лiквiдацii вiдмов Ьu.рдпо"инних зарядiв на 
"iдкритихгiрничиХ роботах>, (посвiдЧеннЯ J&12-2lг-20, протОкол вiД 05.06.i020 р. Jф 2lг).'

6, особи, якi приймались на роботу, вiдповiдно до вимог нплоп проходили

::i:riТ,.:"::Y::: :1"Т"ня з питань охорони працi стосовно конкретних робiт,якi вони виконуватимуть. laHi особи склали lспити 1

керування вiдповiдним обладнанням. е в наявностi
знань.

отримЕLли посвiдчення на право
протоколи KoMicii з перевiрки

Bci робiтники проходили вступний iнструктаж, який проводив працiвник
слуя<би охорони працi, та первинний icTpyKTarK на робо.rому мiсцi. Пi.rr" .rроu.д""""первинного iнструктажу i вiдповiдного стarкування (дублювання) працiвник
допускаеться до самостiйно роботи.

З гrрацiвНиками, якi зайнЯтi на роботаХ пiдвищеноТ небезпеки раз на три мiсяцiпроводиться повторний iHcTpyKTarK.
Позаплановий iнструктаж проводитъся з робiтниками при перервi в роботiбiльшr, як 30 календарних днiв, у разi змiни ,"rчrопо.iчного процесу тощо.У разi виконанНя разових робiт, на якi оформля-r*" наряд-допуск, з пра-Iтl рIJIrтlqпrтi пhлпл --: *_ л --_--- :цiвниками гIроводитъся цiлъовий
Вiдмiтки про проведення

/, rlакilзuм rlo пlдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягаютъ перiоди-LIHoMy медогляду в термiни, якi погодженi з районним лiкувалъно-профiлактйч"",
закладом,

Працiвники, якi залученi до виконання заявлених робiт, пройшли попереднiймедичний огляд, е в наявност'довiдки про пройдений попереднiй медичний огляд.N4ашинiсти та водiТ (оператори) ТТЗ- допускаютъся до роботи пiсля прохо-дження перед змiною медичного огляду на пiдприсмствi.

8. Засоби iндивiдуального захисту:
Працiвники IП <Томашгородський КЛЗ) забезпечуютъся спецiальним одягом,спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуuпu*rо.о захисту для безпечноговиконання робiт, згiдно <<Норм безоплатноТ видачi спецодягу9 спецвзуття та iнших ЗIЗдля працiвникiв пiдприсмства)), затвердх(еного наказом: костюм бавовняний,

футболка бавовняна, плащ непромок uпrriй, черевики шкiрянi, рукавицi комбiнованi,окуляри захиснi, каска захисна з пiдшоломником, куртка утеплена, штани утепленi,чоботи гумовi.

7. Наказом по п11дприемству затвердженi

Bci засоби iндивiдуального захисту та весь iHcTpyMeHT i iHBeHTap проходятъперiодичну перевiрку у встановленi термiни.



9" Складений та затверджений план-|рафiк проведення навчання та перевiрки
знань з питань охорони працi по професiях, з яким працiвники ознайомленi пiд
особистий пiдпис. Пiсля перевiрки знань з питань охорони працi оформлюються
протоколи для допуску робiтникiв до виконання робiт.

Наказом затверджено
охорони працi.

програму та конспект проведення вступного iнструктажу з

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

правовими актами з питанъ охорони працi та промисловот безпеки, в тому числirrеобхiдних для виконання заявлених в д"ппuрuцii робiт. Обладнаний кабiнет дляпроведення встугIного iHcTpyKTa}Ky та навчання з питань охорони працi.
!оговiр фiнансового лiзингу j\b74в6/0в/20-г вiд tB.OB.ZOZOp мiж Iп<<Томашгородський КЛЗ) та ТОВ (УЛФ-ФIНАНС).
!оговiр фiнансового лiзингу J\bF.LS5-18-1009 вiд 2a.04.2OIBI мiж IпкТомашгор9д9экий КДЗ) та ТОВ KPAIA-IHBECT).

Ю.В. Прит
(iнiцiали та прiзвище)

20 i|.\,, р,

{екларацiя зареестрована у
територiальному органi !ержпрацi

20

l. Фiзичгrа особа - пiдприемець
]\,tетою забезпе.tення виконання
небезпеки та на експлуатацitо
небезпеки.

журналi облiку суб'ектiв господарювання у

своiм пiдписом надас згоду на обробку персональних даних звимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi
(застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi

2, Реестрацiйний номер. облiковоi картItи платника податкiв не зазначасться фiзичними особами,якi через свот релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про цевiдповiдному органу дерлсавноТ податковоi слуirtби i мають 
"iдrirку в паспортi.''.

р, J\ъ

Примiтки

?.стhА_л-.l
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