
Додаток 8

ло Порядку

(в релакчii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украihи
вiд 7 лютого 20l8 р. Nэ 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдпостi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi ДаВЦЯ: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО BI ов HICTK)
(вирIвсь шЕБЕнЕв ЗАВОД)

(шrя юрилично1 особи: найменування юрилl.tчноi оооби,

34551 PiBHeHcbKa обл. Сарненсъкий р-н. с. Вири. вул. Центрапьна 13 Б,
мiсцезнаходлtення, ii дерхсавноi peecTpauiT,

код платника податкiв згiдно еДРПОУ 42908904,
кол згiдttо з Сдрпоу,

* Бабюк 1иович
прiзв1,1tцс, iм'я r,a tlo баrьковi керiвttика,

моб. : (066) 047 -З 6-22, e-mail : vyrygranit 1 (Eukr.net
tlol,tep тслефоr ly,,ге,пефаксу, altpcca clleIсгpoEtt loT ltоtпти;

облiковоi картI(и llJla],llикa полаr,кiв, ttoMep тcllcdlotty,,t,cLtot|taKcy, адреса елск,г|)оltttоi ttош.ги,

_ 34551 PiBHeHcbKa обл. Сарr:енський р-н. о. Вири. вул. Центральна 1З Б, _

Iнформацiя про наявItiсть договору страхуванЕIя цивiльноI вiдповiдальностi гIеред
ТреТiмИ особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди _ згiдно
ДОДаткУ 1 до Порядку та правил lIроведення страхування цивiльноi вiдповiдальностi
ШеРеД ТреТiМИ особами, затверд}кеного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Jt1788 вiд 16.08.200? страхування не проводилось

найменуванНя страховоТ компанiТ, ст,рок лii страховогО гrолiсу, ноплер i дата tiого вида.ti
IнформаЦiя прО проведення добровiльного аудиту з охорони працi - не проводивсrl

Я, Бабrок Дмитрiй IОрiйовиу, _
(rtpiзвиrrtе,iьt'я'ltoбаr.ьк<-lвiкcpiвttикatopи2дичttoTo.ooиaoo.1iiзп

цiею декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов
працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки пiд час
виконанНя такиХ робiТ пiдвищеНоТ небезГtеки таlабо експЛуатацii (застосування)
таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищенот небезпеки:
1) посудини, що працюють пiд тиском понад 0,05 Мпа, KpiM автомобiльних
газових балонiв, що е емностями для газового моторного палива (пункт g
додатку 7 Порядку):

наймеtrування вилу робiт iаlаб"
ПОХОДt(еННЯ, ЯКi ВИКОНУtОтьоя таlабо експлуатуrоться (заотосовуtоться) без отриманн, uiлпочiлпого лозволу, 

"--'--r

- баЛОН ПРОПа,F-бутановиЙ. об'ем - 50л.. Ng1885. робочий тиск 16 кдс/смz. 1982
срср

- баЛОН ПDОПаН-бУтановиЙ. об'ем - 50л., J\h1738, р_обочий тиск 16 n../.rz. 1982
року випусч/. СРСР;
- балон кисневий, об'ем - 40л., Jф211458. робочий тиск 150 кгс/см2. 1988 poKv
випчску. СРСР,-:



- балон кисневий. об'ем - 40л" JrIg254176. робочий тиск 150 кгс/см2. 1989 року
видусIсу. СРСР:

Кiлькiсть робочих мiсць: 31, на яких icHye пiдвищений ризик отримати травми: 20.
кiлькiсть робочих мiсць, в тому числi ,гих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм,

ТОВ <Вирiвський щебеневий завод> мае на балансi пересувнi вагончики: за
и н. с. Вири. вул. ьна 13 Б

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

булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:

1. На пiдприсмствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону УкраТни <Про охорону працi>
та вимог мiжгалузевих нормативно-правових aKTiB з охорони працi, cTBopeHi
вiдповiднi служби i призначенi посадовi особи, якi повиннi забезпечувати вирiшенtlя
конкретних питань безпечного ведення робiт та охорони працi.

Щиректор пiдприемства Бабюк Щмитрiй Юрiйовичо
перевiрку знань у ТОВ <Оазис Технолоджi>>:

проишла навчання

- законодавчих aKTiB з охорони працiо надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення Ng99-9-20, протокоп вiд 28.02,2020р.
Nэ9);

- <Правил охорони прачi пiд час розробки родовищ корисних коп€}лин вiдкритим
способом), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii великовантажних
автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час розробки рудних i
нерудних коп€tлин вiдкритим способом), ((fIравил охорони працi пiд час дроблення i
сортування, збагачення корисних копЕlлин i огрулкування руд та концентратiв>>,
(посвiдчення Ns99-9-г-20, протокол вiд 28.02.2020 р. Nэ 9-г);

- <Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового
призначення), <Iнструкцii щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацii вiдмов
свердловинних зарядiв на вiдкритих гiрничих роботаю> (посвiдчення J\Ь99-9-д-20,
протокол вiд 28.02.2020 р. N9 g-д);

- <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями),
кПравил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, ДБНА.3.2-2-2009
<Система стандартiв безпеки працi. Охорона прачi i промисловоi безпеки в
будiвництвi>>, <<Правил безпеки систем газопостачання>, <<Правил охорони працi пiд
час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском>>, <<Правил охорони працi на
автотранспортi>>, кПравип охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних
робiт>, (посвiдчення Jф99-9-6-2Q, протокол вiд28.Q2.2020 р. Ng 9-б);



- <ПРаВИЛ ОХорони працi пiд час експлуатацiТ вантажопiдiймальних KpaHiB,
Пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>, <Мiнiмальних вимог з охорони
працi на тимчасових або мобiльних булiвельних майданчиках), <<Типовоi iнструкцii
по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>, <Iнструкцiя з
органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на вибу<опожежонебезпечних
об'ектаю>о <<вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання
робiт У потенцiйно вибухонебезпечних середовищаю) (посвiдчення Ns99-9-B-20,
протокол вiд 28.02.2020 р. М 9-в).

на тов квирiвський щебеневий завод) призначенi вiдповiдальнi особи за
дотримання вимог законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки на
пiдприемствi:

Богданець BiKTop Васильович - головний iнженер;
Рублик Сергiй Володимирович - iнженер з ОП;
Сморгiн А"дрiй Вiкторович - начаJIьник ДСЦ

_ €фiмyук Чt+ентин Iванович - головний енер,гетик.
(прiзвище, iмя, пО батьковi осiб, вiдпоВiда.ltьниХ за дотимаЕня вимог законодавства з питань охорони прачi та
промисловоТ безпеки,

2. Створена i функцiонуе спужба охорони працi, наказ Ns 06/07 Госп. ч. вiд
05.07.2019р. Очолюе службу iнженер з ОП - Рублик Сергiй Володимирович, який
пройшов навчання i перевiрку знань у дП KPiBHeHcbKoMy експертно-технiчному
центрi ,Щержпрацi>:

- законоДавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi та електробезпеки (посвiдчення },lb2960-102_19, протокол вiд oz.bB.zotg
р. Nэl02);

- кПравил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних коп€tлин вiдкритим
способом>>, <<правил охорони працi пiд час Дроблення i сортування, збагачення
корисних копалин
час експлуатацii

i огрулкування руд та
електроустаткування

концентратiв>>, <<Правил охорони працi пiд
та електромереж на вiдкритих гiрничих
поводження з вибуховими матерiаламироботах>, <<Правил безпеки пiд час

промислового призначення), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час
розробки рудних i нерудних копаJIин вiдкритим способЬм>, <Iнструкцii з безпечноТ
органiзацiт та проведення масових вибухiв свердловинних .чр"д" на вiдкритих
гiрничих роботах>> (посвiдчення Ns 2960-|027r-19, nporonon вiд z9.от.iоtэр.
JФ102/г);

- <<ПравиЛ охоронИ працi пiД чаС роботИ з iHcTpyMeHToM та пристроями)),
<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на 

-висотi>, 
дБнд.з .i-z-zoog

<система стандартiв безпеки працi. Охоронь працi i промисловоi безпеки в
будiвництвi>>, <<Правил охорони працi пiд чЬс вантажно-розвантажуваJIьних робiт>,<ПравиЛ охоронИ працi на автотРанспортi>, <<ПравиЛ будовИ i безпечноi експлуатацii
лiфтiв> (посвiдчення Ng 29б0-1o1tB-tg,nporonon вiд 0Z.OB.2019 р. Nч102/б);

- <<Правил безпеки систем гЕlзопостачання), <<Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском)>, оПрч""п охорони npuui пiд час



експлуатацii вантажопiдiймыIьних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного
ОбЛаДНаННЯ>о <Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiлъних
бУдiвельних майданчиках), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>> (посвiдчення Ns 2960-102|B-19, протокол вiд 02.08 .20|9 р. JФ I02lB);

- <типовоi iнструкцii по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних
робiт>, кIнструкцii з органiзацiт безпечного ведення вогневих робiт на
вибухопожежонебезпечних об'ектах>, <<Вимог до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах) (посвiдчення Ns2960-t02lд-19, протокол вiд 02.08.2019р JФ102/д);

- пройшов навчання та перевiрку знань з пiдтвердження групи з електробезпеки
(група IV до i вище 1000в, посвiдчення M2960-I02la-19, протокол вiд zб.от.ZОtЭр
JФ102/a)

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. Ng 18/07 Госп. ч. затвердженi наступнi нормативно-правовi
акти з ОП на пiдприемствi а саме:

- попоження про службу охорони працi;
положення про систему управлiння 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 письмового наряду-допуску 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 мiiцi.

Наказиflак€ви про призначеннrI вiдповiдальних осiб:
Jt56/09 вiд 10.09.2020р. <Про призначення вiдповiдальних за справний стан i
безпечну експлуатацiю обладнання пiд тиском);
Np77/|1 вiд 02.|1.2020p. <ПрО при3начення вiдповiдаrrьних за справний стан i
безпечну експлуатацiю обладнання пiд тиском));

j\b72l10 вiд 30.10_202ОР. <ПрО органiзаЦiю робiТ з пiдвиЩеною небезпекою);
Ns52/09 вiд 03.09.2020р. пПро допуск до .ч*остiйноi роботи>.

ПОСаДОВi ОСОбИ ПРОЙшли наRчання i перевiрку знань у дп <piBHeHcbKoMy
експертно-технiчному чентрi ,щержпраць, тов <<оазис Технолоджi> та Тов
<<Рiвненський навч€шьно-методичний центр) а робiтники пройшли спецiальне
навчання та перевiрку знань вiдповiдних нпАоП (протокопй тоВ <Вирiвський

Ha""HicT

вiдповiдальних осiб:



4. IнструкцiТ з охорони працi, якi на даний час дiють на пiдприемствi розробленi
та затвердженi згiдно <положення про розробку iнструкцiь i затвердженi наказами
по пiдприемству: j\lb36/06 вiд 01.06.2020p:

Iнструкцiя з охорони працi надання першоi долiкарськоi допомоги;
Iнструкцiя з охорони працi про заходи пожежноi безпеки;

- Iнструкцiя з охорони працi для електрогазварюв€Lльника;
- IнструкцiЯ з охорони працi електрослюсаря з ремонту та обслуговування

електроустаткування;
- Iнструкцiя з охорони працi для електрозварника руrного зварювання.
Iнструкцii зареестрованi службою охорони працi в журналi реестрацii iнструкцiй

з охорони працi та виданi керiвникам структурних пiiдроздiлiв з реестрацiею в
налi облiку видачi iH lизо, ни

5. На пiдприемствi наказом вiд 02.03.202Ор. м03/03 Госп. ч. та вiд23.10.2020р.
}lb69/10 Госп.ч. створена постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знанъ з питань охорони
працi. Члени koMicii пройшли навчання та перевiрку знань в ш <рiвненський
експертно-технiчний центр ,щержпраць, тов <оазис Технолоджi> та тов
<РiВНеНСЬКИЙ НаВЧ€Lпьно-методичний центр)) вiдповiдно до cTaTTi 18 ЗУ <Про
охорону праць та Положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань
з питанъ охорони працi i мають посвiдчення.

голова kowticii: 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 -g-2O, протокол вiд 28.02 .ZOZO р. JФ
9);

- <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями), <<Правил
охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, дБнА.З. z-i-zoog <<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), кправйл охорони працi на
автотраНспортi>>, <<Правил охорони працi пiд час вантажцо-розвантажув€UIьних
робiт>>, (посвiдчення Ns99-9-6-20, протокол вiд 28.02 .2Q2O p.Ns 9-б).

Членu Kowticii|:

БогданеЦь BiKToP ВасилъоВич * головний iнженер. Пройшов навчання i перевiрку
знанъ у ТОВ кРiвненський навч€Lльно-методичний ц*rро:

- законоДавчиХ актlВ з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi, електробезпеки (посвiдчення Ns 714-зо-2О, ,rр.rЬпол вiд ZZ.\O.ZOZO р.
Nq 30);



- <ПРавил безпеки систем газопостачання>, <<Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском)), кТиповоi iнструкцii з органiзацiТ
безпечного ведення г€lзонебезпечних робiт>>, <<Iнструкцiя з органiзацii безпечного
Водоння вогнових робiт на вибухопожежонебезпечних об'ектах>, кВимоги до
роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно
вибухонебезпечних середовищаю), (посвiдчення j\ъ714_30lв-2О, протокол вiд
22.1Q.2020 р. Nч 30/в).

рубпик 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 епектробезпеки (посвiдчення Nь 2962-|02-19, протокол вiд 02.08 .2}:tg
р. JФ 102);

- <<Правил безпеки систем газопостачання), <<Правил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском), <Правил охорони працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiйм€Lпьних kpaHiB, пiдiймалъних пристроiв i вiдповiдного
обладнаннп>, <<мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних
будiвельних майданчиках)), <Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантаЖувачiв>> (посвiдчення М 2960-|02lB-|9, протокоЛ вiд 02.08.2019 р. Nl О2lв).

б. 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 посвiдч.rr" ru.rрu"о
керуванНя вiдпоВiдниМ обладнанням. е в наявностi протоколи KoMicii з n.p."ipn,
знань.

Bci робiтники проходили вступний iнструктаж, який проводив працiвник
служби охорони працi, та первинний iструктаж на робочому мiсцi. Пiсля ,rроu.д.rп"
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 рЕ}зових робiт, на якi оформляються наряд-допуск, з пра-
цiвниками проводиться цiльовий iнструктаж

вiдмiтки про проведення iнструктажiв робляться у вiдповiдних журналах.

iнформацiя про проведення навчання та iнструктажу з питань o*opor,,u npuui,

7. Наказом по пiдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягають перiоди-
чному медогляду в термiни, якi погодженi з районним лiкувально-профiлактйпrr*
закладом.

ПрацiвнИки, якi залученi до виконання заявлених робiт, пройшли попереднiй
медичний огляд. е в наявност'довiдки про пройдений попереднiймедичний о.п"д.

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



8. Засоби iндивiдуального захисту:
Працiвники ТОВ <<Вирiвський щебеневий завод>> забезпечуються спецiальним

одягом, спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту длrI

безпечного виконання робiт, згiдно <Норм безоппатноi видачi спецодягу, спецвзуття
та iнших ЗIЗ для працiвникiв пiдприемствD), затвердженого нак€вом: костюм
бавовняний, футбопка бавовняна, ппащ непромокальний, черевики шкiрянi, рукавицi
комбiнованi, окуляри захиснi, каска захисна з пiдшоломником, куртка утеплена,
штани утепленi, чоботи ryMoBi.

iнформачiя 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
особистий пiдпис. Пiсля перевiрки знань з питань охорони працi оформлюютъся
протокоJIи для допуску робiтникiв до виконання робiт.

Наказом затверджено програму та конспект проведення вступного iнструктажу з
охорони працi.

ТОВ <<Вирiвський щебеневий завод) забезпечене необхiдною експлуатацiйною
документацiею, технiчною та органiзацiЙною документацiею, нормативно-
правовими актами з питань охорони працi та промисловоi безпеки, в тому числi
необхiдних для виконання заявлених в декларацii робiт. Обладнаний кабiнет для
проведення вступного iнструктажу та навчання з питань охорони працi.

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

Щоговiр поставки технiчного газу Jф26-10-20 вiд 26.I0,2020p мiж ТОВ
<Вирiвський щебеневий завод) та ТОВ <Березнетехг€в)).

Щоговiр поставки скрапленого газу J\Ъ284 вiд 09.10.2020р мiж ТоВ <<Вирiвський
щебене > та ДоЧIРне П ИеМСТВо (ПРоПАН).

та матерiально-технiчноТ бази, навчально-методичного забезпечення)
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Д.Ю. Бабюк
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Примiтки 1. ФiЗична особа - пiдприсмець^ метою забезпечення виконання
небезпеки та на експлуатацiю
небезпеки.

р. Jф

2. Реестраuiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами,
якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили про це
вiдповiдному органу дерrкавноТ податковоТ служби i мають вiдмiтку в паспортi.".
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