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ло llоря.ttку

(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТrли
вiд 7 лютого 2018 р. Nл 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

ботодавця: ТоВАРИСТВо З оБМЕЖЕНо BI ,ов льнIстю
(BирIвськ БЕнЕв зАво

(для rориличttоi HaйMettyBattttя tоридлtчlrоi особи,

34551 PiBHeHcbKa обл. Сарненсьщий р-н. с. Вири. вул. Центр€Lльна 13 Б,
м iсцезltаходltення, ji дерrкавноi ресстрацi j,

лqд платника податкiв згiдно СДРПОУi 4290В904,
код згiдlrо з еДРПОУ,

моб. : (066) 047-3 6-22, e-mail: vyrygranit1 (@ukr.net
номср телефону, телефаксу, адрсса електроIltlоТ пошти;

облiковоТ картки rIла,гIlI.1ка llола,гкiв, ttопtср,r,еле(lоllу, r,c;lc(laKcy, artpeca cjlclflpoltttoT поut-ги;

34551 PiBHeHcbKa _обл. Сарненський р-н. с. Вири. вул, Центральна 1З Б, __
мiсце виIiоtrаrlttя робiт пiлвищеttоТ нсбезгlеки та./або експлуатачiТ (застосуваrlltll) машин, мехаtttзмiв, устагковаIIня пlдвищеrюi нфезrrски

IНфОРМаЦiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi гIереi1
ТРеТiМИ особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди - згiдно
додатку t до Порядку та правил проведення страхування цивiльноi вiдповiдальнос.гi
переД третiмИ особами, затвердЖеногО постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Ns1788 вiд 16.08.2002 страхування не проводилось

Iнформацiя про наявнiсть договору страхуваI]ня цивiльноi вiдповiдально.ii пер*л
третiми особами cTocoBr:o вiдшlсодуванн.я насщiдкiв можJIивоi шкоди - вiдсутнiй

найменування страховоТ компанii, строк дiТ сТрахоВоГо tlолiсУ, номер i дата його '"дiи 
- --

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi - не проводився

Я, Бабюк Дмитрiй Юрiйович,
(прiзuиш

цiею декларацiею пiдтверджуо вiдповiднiсть матерiально-технiчнот бази та умов
працi вимогам законодаватва з питань охорони працi та промисловоI безпеки гliд час
виконанНя такиХ робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацiТ (застосування)
таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки:

року випуску. СРСР:
- баЛОН ПDОПаН-бУтановиЙ. об'ем - 50л." }lЬl7З8. робочий тиск 16 кгс/см2. 19в2
року випуску. СРСР:

в2

киснев 'ем - 2||4 чии кгс/см2

1) зберiгання балонiв iз стисненими та зрiдженими газами (пункт 14 додатку 6

lJилу робlт тatlабо Matil!tII, мехаltiзмiв, устшt,коваIIIIя пiлвиutеноi нсбезпски, l.x марк.а" rloMep
походкеIIIIя, лl<i Bt,tKoltytoTbcя та/або ексIlлуtrгуlо,гься (засr,осовуtо,t.ься) бсз оr.римаlillя вiдг

лirrа в1.1го,t,овJI9lIlIя,

дозволу,



випуску" СРСР:
- балон кисневий. об'ем - 40л.. J\b158350. робочий тиск 150 кгq/см2. 1989 рок},
вицуску. СРСР:
- балон кисневий. об'ем - 40л.. Jф25417б. робочий тиск 150 кгс/см2. 1989 року

Щ!щькiсть робочих мiсць: 31, на яких icHye пiдвищений ризик отримати травми: 20.
кiльttiсть робочих мiсць, в тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм,

ТОВ <Вирiвський щебеневий завод) мае на балансi пересувнi вагончики: за
ненськии н. с. Вири. Б

кiлькостi - б од.: вагончики для IТП, вагончик для робiтникiв, caHiTapHo побутовi
примiщенцц.

булiвель i споруа (примiщень), виробничих об'екr,iв (uехiв, дiльlлиць, структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:
1. На пiдприемствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону Украiни <<Про охорону працi>

та вимог мiжгалузевих нормативно-правових aKTiB з охорони працi, cTBopeHi
вiдповiднi служби i призначенi посадовi особи, якi повиннi забезпечувати вирiшенняl
конкретних питанъ безпечного ведення робiт та охорони працi.

Щиректор пiдприемства Бабюк Щмитрiй Юрiйовичо пройшла навчання i
перевiрку знань у ТОВ <<Оазио Техноподжi>:

- ЗаконоДавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення J\b99-9-20, протокол вiд 28.02.2О2Oр.
Nэ9);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних коп€lJIин вiдкритим
Способом>>, <Правил охорони працi пiд час експлуатацii великовантажних
автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i
НерУДних коп€lпин вiдкритим способом>, кПравил охорони працi пiд час дроблення i
СОРТУВання, збагачення корисних копаJIин i огрудкування руд та концентратiв>>,
(посвiдчення ЛЬ99-9-г-20, протокол вiд 28.02.2020 р. Nч 9-г);

- <<ПРаВип безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового
ПРИЗНаЧеННЯ)>, <Iнструкцii щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацii вiдмов
СВеРДлоВинних зарядiв на вiдкритих гiрничих роботаю> (посвiдчення Ng99-9-д-20,
протокол вiд 28.02.2020 р. JФ 9-д);

- <ПРаВИЛ охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>,
<<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, шнА.3 .2-2-2009
<Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки в
будiвництвi>>, <Правил безпеки систем газопостачання)), <<Правил охорони працi пiд
час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском>>, <<Правил охорони працi на
автотранспортil), <правип охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних
робiт>>, (посвiдчення Jф99-9-6-20, протокол вiд 28.02.2020 р. JФ 9-б);



- кПравил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiйм€tльних KpaHiB,
пiдiймалъних пристроiв i вiдповiдного обладнання>, <Мiнiмальних вимог з охорони
працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках)), <<Типовоi iнструкцii
по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцiя з
органiзацii безпечного веденнJI вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних
об'сктах>>, <<Вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання
робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах) (посвiдчення J\b99-9-B-20,
протокол вiд 28.02 .2а20 р. JtГs 9-r);

На ТОВ <Вирiвський щебеневий завод) призначенi вiдповiдальнi особи за
ДоТримання вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки ша
пiдприемствi:

Богданець BiKTop Васильович - головний iнженер;
Сморгiн Аlrдрiй Вiкторович - начЕuIьник ДСЦ
Рублик Сергiй Володимирович - iнженер з ОП;
€фiмчук Валентин Iванович - головний енергетик. 

___
(прiзвище' iмя, пО батьковi осiб, вiдпоВiдальниХ за дотримаНня вимоГ законодавсТва з питанЬ охорони праrti ,га

гIромисловоI безпеки,

2. Створена i функцiонуе служба охорони працi, нак€в ЛЬ 0б107 Госп. ч. вiд
05.07.2019р. Очолюе спужбу iнженер з ОП - Рублик Сергiй Володимирович, який
ПРОЙшов наВЧання i перевiрку знань у Ш <PiBHeHcbKoMy експертно-технiчному
центрi ЩержпрацЬ:

- ЗаКОНОДаВчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення Jф2960-102-19, протокол вiд 02.08.2019
р. Nчl02);

- <ПРавил оХорони працi пiд час розробки родовищ корисних коп€Lлин вiдкритим
способом>>, <правил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачення
КОРИСНИХ КОП€tЛИН i огрудкування руд та концентратiв>>, <<Правил охорони працi пiд
час експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкритих гiрничих
роботах>, <<Правил безпеки пiд час
промислового призначення)), <Правил

поводження з вибуховими матерiалами
охорони працi пiд час експлуатацiТ

великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час
розробки рудних i нерудних коп€tлин вiдкритим способом>>, <Iнструкцii з безпечноI
органiзацii та проведення масових вибухiв свердловинних зарядiв на вiдкритих
гiрничих роботах> (посвiдчення JЪ 2960-|02lг-|9, протокол вiд 29.07.2О|9р.
Nэ102/г);

- <<ПравиЛ охоронИ працi пiД чаС роботИ з iHcTpyMeHToM та пристроями)),
<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, дБнА.3 .2-2-20о9
<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки в
будiвництвi>>, <<Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт>,
<<ПравиЛ охоронИ працi на автотранспортi>, <<Правил булови i безпечноi експлуатацii
пiфтiв> (посвiдчення Ng 2960-102lб-t9,протокол вiд 02.08.2019 р. Nэ10216);

- КПРаВИЛ безпеки систем газопостачання)), <Правил охорони працi гriл час
експлуатацiТ обладнання, що працюе пiд тиском)), <ГIравил охорони гrрацi гtiд час



експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальFIих пристроТв i вiдповiдrrого
обладнання>, <Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
будiвельних майданчиках), <Правил охорони працi пiд час експrrуатацii
I]авантажувачiв> (посвiдчення Jф 2960-|02lB-19, протокол вiд 02.08.2019 р. JYч102/в);

- <ТиповоТ iнструкцiТ по органiзацii безпечного проведенFIя газонебезпечних
робiт>, <IнструкцiТ з органiзацiТ безпечного ведення вогневих робiт }Ia

вибухопожехсонебезпечних об'ектах>>, кВимог до роботодавцiв cтocoI]Ho
забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищаю) (посвiдчення J$2960-L02lд-19, протокол вiд 02.08.2019р Nч102/л);

- пройшов навLIання та перевiрку знань з rriдтвердження групи з електробезпеки
(група IV до i вище 1000В, посвiд.lggня N2960-t02lа-19, протокол вiд 29.07,2019р
JФ 102/а)

3. Органiзацiя i проведення робiт з охорони працi проводиться вiдповiдно до
нормативних aKTiB з охорони працi якi розробленi i затвердженi на пiдприемствi.
Наказом вiд 1|.07.2019 р. J\b 18/07 Госп. ч. затвердженi наступнi нормативно-правовi
акти з ОП на пiдприемствi а саме:

- положення про службу охорони працi;
положення про систему управлirrня охороною працi;
Положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань
охорони працi;

- положення про розробку iнструкцiй з охорони працi;
положення про нарядну систему;
ПОлОЖення видачi i оформлення писъмового наряду-догtуску на виконання
робiт з пiдвищеною небезпекою,

- положення про енергетичну службу;
порядок проведення медичних оглядiв працiвникiв;
мiнiмальнi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками
засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi.

Наказиtlакази про призначення вlдповlдаJIьних осtб:
N56/09 вiд |0.09,2020р. <Про призначення вiдгtовiдальних за справний стан i

вiдповiдальних осiб:

безшечну експлуатацiю обладнання пiд тиском));
J\b77l11 вiд 02.||.2020р. <Про призначення вiдповiдальних за справний cr-aH i

безпечну експлуатацiю обладнання пiд тиском>);
Ns72l|0 вiд з0.|0.2020р. <Про органiзацiю робiт з пiдвищеною небезпекою));
Jф52/09 вiд 03.09.2020р. <Про допуск до самостiйноi роботи>.

ПОсаДовi особи пройшпи навчання i перевiрку знань у ДП <PiBHeHcbKoMy
еКСПеРТНО-ТеХНiчному центрi ,Щержпрацi>, ТОВ <<Оазис Технолоджi> та ТОВ
<РiвненСькиЙ навчЕtльно-методичний центр) а робiтники пройшли спецiальне
навчання та перевiрку знань вiдповiдних нпАоП (протоколи ТоВ <Вирiвський
щебеневий завод> вiд 02.09.2020р. Jф13)

наявнiсть служби охорони працi,

4. IнстрУкцii З охоронИ працi, якi на даний час дiють на пiдприсмствi розробrrенi
. та затверд}кенi згiдно <<полох<ення про розробку iнструкцiй> i затвердrкенi наказами



по пiдприсмству: Ns36/06 вiд 01.06.2020р:
- Iнструкцiя з охорони працi надання першоi долiкарськоI допомоги;
- Iнструкцiя з охорони працi про заходи пожежноi безпеки;
- Iнструкцiя з охорони працi для електрогазварюваJIьника;
- Iнструкцiя з охорони працi електрослюсаря з ремонту та обслуговуваннrI

електроустаткування;
- Iнструкцiяl з охорони працi для еJlектрозварника ручнOго зварювання.
IнструкцiI заресстрованi службоlо охорони працi в журFIалi ресстрацiI iнструкцiй

з охорони працi та виданi керiвникам структурних пiдроздiлiв з ресстрацiею в
хсурналi облiку видачi iнструкцiй з охорони працi.

наявнiсть iнструкцiй, експлуатацiйноi документацiТ,

5. На пiдгrриемствi наказом вiд 02.0З.2020р. jф03/0З Госп. ч. та вiд2З,|0.2020р,
j\b69lt0 Госп.ч. створена постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань охорони
працi. Члени KoMicii пройшли навчання та перевiрку знань в ДП кРiвненський
експертно-технiчний центр Щержпрацi>, ТОВ <Оазис Технолоджi> та ТОR
<Рiвненський навчалъно-методичний центр) вiдповiдно до cTaTTi 1В ЗУ <llpo
охорону працi> та Полохсення про порядок проведення навчання та перевiрки знань
з питань охорони працi i мають посвiдчення.

Голова KoMicii: Бабюк ,Щмитрiй Юрiйович - директор. Пройшов навчання i
перевiрку знань у ТОВ <Оазис Технолоджi>:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення М99-9-20, протокол вiд 28.02,2020 р. М
9);

- кIlравил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями)), <ГIравил
охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, ДБНА.3.2-2-2009 <<Система
стандартiв безшеки працi. Охорона працi i промисловоТ безпеки в булiвничтвi>>,
<Правил безпеки систем г€lзопостачання)), <Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском)), <Правил охорони працi на
автотранспортi>>, <<Правил охорони працi пiд час вантажно-розванта}кувальних
робiт>, (посвiдчення Jф99-9-б-20, протокол вiд 28.02.2020 р. JФ 9-б);

Членu lcoлticii':

Богданець BiKTop Васильович - головний iHx<eHep. Пройшов навчання i перевiрку
знань у ТОВ <Рiвненський навчально-методичний центр>>:

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi, електробезпеки (посвiдчення Ng 7|4-30-20, протокол вiд 22.|0.2020 р.
Jф З0);

- <Правил безпеки систем газопостачання)), <Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском)), <ТиповоТ iнструкцiТ з органiзацiТ
безпечного ведення г€lзонебезпечних робiт>>, <Iнструкцiя з органiзацii безпечного
ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектах>>, <<Вимоги до



роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно
вибухонебезпечних середовищах)), (посвiдчення N9714-ЗO lв-20, протокол вiл
22.\0.2020 р.}ф 30/в),

РУбЛИк Сергiй Володимирович - iнженер з охорони працi. Пройшов навчання i
перевiрку знань у ДП <PiBHeHcbKoMy експертно-технiчному центрi Щержпрацi>:

- ЗаКОНОДаВЧих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення Ns 2962-102-19, протокол вiд 02.08.20lg
р. JФ 102);

- <ПРаВИп безпеки систем г€IзопостачаннJID, <Правил охорони працi пiд час
еКСПЛУаТаЦiТ Обладнання, що працюе пiд тиском), <<Правил охорони працi пiд час
еКСПЛУаТацii вантажопiдiЙм€tльних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного
ОбЛаднання>, <Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
бУДiвельних майданчиках), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>> (посвiдчення NЬ 2960-t02lB-I9, протокол вiд 02.08 .2Ol9 р. J\Ъl О2lв).

6. Особи, якi приймались на роботу, вiдповiдно до вимог НПАОП проходили
ПОПеРеДНе СПецiалЬне навчання з питань охорони працi стосовно конкретних робiт,
ЯКi ВОНи Виконуватимуть. .Щанi особи склали iспити i отримали посвiдчення на право
Irерування вiдповiдним обладнанням. С в наявностi протоколи KoMioiT з перевiрки
знань.

Bci РОбiТНики проходили вступний iнструктаж, який проводив працiвник
СЛУжби охорони працi, та первинний iструктаж на робочому мiсцi. Пiсля проведення
ПеРВиНного iнструктажу i вiдповiдного стажування (дублювання) працiвник
допускаеться до самостiйно роботи.

З ПРаЦiВНикаМи, якi зайнятi на роботах пiдвищеноi небезпеки раз на три мiсяцi
проводиться повторний iнструктаж.

ПозаплаНовиЙ iнструктаж провОдитьсЯ з робiтНиками при перервi в роботi
бiльш, як 30 календарних днiв, у разi змiни технологiчного процесу тощо.

У РаЗ' ВИКОНання разових робiт, на якi оформляються наряд-допуск, з пра-
цiвниками проводитъся цiльовий iнструктаж

Вiдмiтки про проведення iнструктажiв робляться у вiдповiдних журналах.

iнформацiя про проведення навчання та iнструктажу з питань охорони шрацi,

7. НаказОм по пiдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягають перiоди-
чному медогляду в термiни, якi погодженi з районним лirсувально-профiлактичним
закладом.

Працiвники, якi залученi до виконання заявлених робiт, пройшли попереднiй
медичниЙ огляд. е в наявност'довiдки про пройдений попереднiй медичний огляд.

машинiсти та водii (оператори) Ттз допускаються до роботи пiсля прохо-
дження перед змiною медичного огляду на гriдприемствi.

8. Засоби iндивiдуа.шъного захисту:
Працiвники тоВ <<Вирiвський щебеневий завод>> забезпечуються спецiальним

одягом, спецiалъним взуттям та iншими засобами irrдивiдуального захисту )JJlrl

*безпечного виконання робiт, згiдно <норм безоплатноI видачi сгtецодягу, спецвзуl-tlt



та iнших ЗIЗ для працiвникiв пiдприсмства), затвердженого нак€}зом: костюм
бавовняний, футболка бавовняна, плащ непромокальний, черевики шкiрянi, рукавицi
комбiнованi, окупяри захиснi, каска захисна з пiдшоломником, куртка утеплена,
штани i, чоботи ryMoBi.

iнформацiя про наявнiсть засобiв iндивiдуального захисту,

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

Наказом затверджено програму та конспект
ни

тоВ кВирiвський щебеневий завод)) забезпечене необхiдною експлуатацiйною
документацiею, технiчною та органiзацiйною документацiею, нормативно-
правовими актами з питанъ охорони працi та промисловоi безпеки, в тому числi
необхiдних для виконання заявлених в декларацii робiт. обладнаний кабiнет для
проведення вступного 1нструктажу та навчання з питань охорони працi.

Розробленi екзаменацiйнi бiлети з перевiрки знань з питань охорони працi за
посадами та

наяв ,i та матерiально-технiчноI бази, навчаJIьно-методичrIого забезпечення):,, 1

!1ъ

Ф
Д.Ю. Бабюк

(iнiцiали та прiзвище)

0ю р.

Щекларацiя зареестрована у
територiальному органi Щержпрацi

журналi облiку суб'ектiв господарювання у

20

примiтки 1. Фiзична особа - пiдприемець своiм пiдписом надас згоду на обробку персональних даних з- Метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на'tsиконання робiт пiдвищеltот
небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткованI.Iя пiдвищеrIоТ
небезпеки.

2, Реестраuiйний номер облiковоi r<apTkpl платника податкiв не зазначаеться фiзичнlами особами,
якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили IIро цс
вiдповiдному органу Державнот податковот служби i мають вiдмiтку в паспортi.,,.

проведення вступного iнструктажу

2ч

J\bр.

Управлiння /lержпрацi у PiBHeHcbKiй областi
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