
Долаl,<;rt ll

лО 11орядку

(в релакчiТ постаrIовLI Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 7 лtотого 2018 р. JФ 48

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi : товАриство з оБмЕ}ItЕно BI нIстю
(вирIвськ IцЕБЕнЕв ЗАВОД)

(лля юрlцичноi особи: найменування юридичноi особи,

34551 PiBHeHcbKa обл. Сарненський р-н. с. Вири. вул. Центр€rльна 13 Б,
мiсцезttахо/ц<еtlttя, Ti дерlttавноi ресстрацiТ,

код платника податкiв згiдно С 42908904,
Ko/t згi]tttо з С/1I'ПоУ,

- Бабюк Дмитрiй 1иович
tlрiзвlлtttс, iм'я ,га rlо ба,t,t,t<овi tlсрiвнпка,

моб. : (066) 047 -З6-22, e-mail: vyrygranitl (Eukr.net
tloMep телефоllу, тсле(lаксу, алреса електроttrIоi ttошти;

облiковоТ картки пла,1,Illtка подаr,кiв, ttoMcp тсrlс(lоltу,,гслефаксу, a.rlpcca сл9к,I,роIlllоТ поulти;

34551 PiBHeHcbKa обл. Сарненський р-н. с. Вири. вул. Центральна 1З Б,
Mictle виконаltня робiт пiдвиrцеltоi ttебсзпски,га./або оксплуатацii (застосуванttл) маtпин, мехаtliзлtiв, устатковаIIIIя пiдвиtцопоi небезtlсt<и

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi пере/1
ТретiМи особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв мо}кливоТ школи - згiдно
ДОДаТкУ 1 до Порядку та правил проведення атрахування цивiльноI вiдповiдаJlьностi
ПереД Третiми особами, затвердженого постановоIо Кабiнету MiHicTpiB Украiни
JYgl788 вiд 16.08.2002 страхування не проводилось

НайМеНУвання страховоi компанii, строк лii страхового полiсу, номер i дата його видачi
IНформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi - не проводився

Я, Бабrок Дмитрiй Юрiйовиу,
(пpiзвищe,iп,t.я,ttoбaтькoвiкcpiвrrикаIopt'lДt'IЧtloтocoбиабo(liзичtloiocoби-'liirгi1ffi

ЦiеЮ ДеКЛаРацiеrо пiдтвердх(уIо вiдповiднiсть матерiально-технiчноi бази та умов
працi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоТ безпеки пiд час
виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацiI (застосування)
,гаких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеtси:
1) зварювальнi роботи (пункт 15 додатку б Порядку):

ПОХо.IDI(еllllя, якi вt,tконуtо,гься таlабо ексIlлуа,l,уIоться (засr,осовуtоr,ься) бсз oтpt-tMalrrtя вiдповi/tttого лозвоJlу,

Кiлькiсть робочих мiсць: З 1, на яких icнyc пjдвищениЙ ризик отримати травми: 20.
nin"niC

ТОВ <<Вирiвський щебеневий завод> мае на балансi пересувнi вагончики: за
д. Централъна 13 Б

кiльrсостi - б од.: вагончики для IТП, вагончик для робiтникiв, caHiTapHo rrобутовi
примiщення.

бyлiвeльiспopyл(пpимiщeнь),виpoбни.lихoб'uк'iu



Iншi вiдомостi:
1. На пiдприемствi, згiдно вимог cTaTTi 13 Закону УкраТни кПро охорону працi>

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

Щиректор пiдприемства Бабюк Щмитрiй Юрiйович, пройшла навчання i
перевiрку знань у ТОВ <<Оазис Технолоджi>:

- ЗаКОноДаВчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення Ng99-9-20, протокол вiд 28.02.2020р.
Nэ9);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копztлин 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>>, <Правил охорони працi пiд час дроблення i
СОРТУВання, збагачення корисних копапин i огрулкування руд та концентратiв>,
(посвiдчення Ns99-9-г-20, протокол вiд 28.02.2020 р. J$ 9-г);

- <<правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами промислового
ПРИЗНаЧеННЯ), <IНстрУкцii щодо запобiгання, виявлення i лiквiдацii вiдмов
СВеРДЛоВинних зарядiв на вiдкритих гiрничих роботах>> (посвiдчення Ns99_9_д_20,
гIротокол вiд 28.02.2020 р. JФ 9-д);

- <ПравиЛ охоронИ працi пiД чаС роботИ з iHcTpyMeHToM та пристроями),
кПравил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, дБнд.з.i-z-zооg
<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки в
будiвниЦтвi>>, <ПравиП безпеки систеМ г€tзопостачання>, кПравил охорони працi пiд
час експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском>>, <<Правил охорони працi на
автотранспортi>>, <<правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних
робiт>>, (посвiдчення М99-9-6-20, протокол вiд 28.02.2020 p.Ns 9-б);

- <Правил охорони працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>>, <<мiнiмальних вимог з охорони
працi на тимчасових або мобiльних булiвельних майданчиках)), <Типовоi iнструкцiТ
по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних робiт>>, <Iнструкцiя з
органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних
об'ектах>>, <<вимоги до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання
робiт У потенцiйно вибухонебезпечних середовищаю) (посвiдчення Ns99-9-B-20,
протокол вiд 28.02.2020 p.Ns 9-u);

- II-га група з епектробезпеки в електроустановках до 1000В вiд 28.02 .2020р.

На ТОВ <<ВИРiВСЬКИй Щебеневий завод) призначенi вiдповiдалънi особи за
дотримання вимог законодавства з питанъ охорони працi та промисловоi безпеки на
пiдприемствi:



Богданець BiKTop Васильович - головний iнжеl
Рублик Сергiй Володимирович - iнженер з ОП;
Богданець BiKTop васильович iнженер;

€фiмчук Валентин Iв?дович - головний енергетик.
(прiзвище, iMlt, пО батьковi осiб, вiдповiдальниХ за дотримання вимог законодавсТва з питань охорони працi r.a
промисловоi безпеки,

2. Створена i функцiонуе служба охорони працi, нак€в JЪ 06/07 Госп. ч. вiд
05.07.2019Р. Очолюе службу iнженер з ОП - Рублик Сергiй Вошодимирович, який
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 J\b2960-102_19, протокол вiд 02.0s.2019
р. N102);

- <Правил охорони працi пiд час розробки родовищ корисних копЕtлин вiдкритим
способом>>, <<правил охорони працi пiд час дроблення i сортування, збагачення
корисних коп€Lлин i огрудкування РУД та концентратiв>>, <Правил охорони працi пiд
час експлуатацii електроустаткування та електромереж на вiдкритих гiрничих
роботах>, <<Правил безпеки пiд час поводження з вибуховими матерiалами
промислового призначення), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
великовантажних автомобiлiв та iнших технологiчних транспортних засобiв пiд час
розробки рудниХ i нерулних коп€lJIин вiдкритим способом>>, <Iнструкцii з безгrечноТ
органiзацiт та проведення масових вибухiв свердловинних зарядiв на вiдкритих
гiрничих роботаю> (посвiдчення лЬ 296о-t02lг-l9, протокол вiд 29.от.iOtэр.
JФ102/г);

<<система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки в
будiвниЦтвi>>, <<Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажув€Lльних робiт>,
<ПравиЛ охоронИ працi на автотРанспортi>>, <ПравИл будови i безпечноi експлуатацii
лiфтiв> (посвiдчення Ns 2960-10216-19,протокОл вiД 02.08 .20|g р. Ns10216);

- кПравил безпеки систем г€lзопостачання)>, кПравил охорони працi пiд час
експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском), <<Правил о*орон" працi пiд час
експлуатацii вантажопiдiйм€Lльних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв i вiдповiдного
обладнання>>, <<мiнiмальних вимог з охорони працi на тийчасових або мобiльних
будiвельних майданчиках), <<Правил охорони працi пiд час експлуатацii
навантажувачiв>> (посвiдчення ЛФ 2960-t02lB-1,9, протокол вiд 02.08 .2O1g р. Mi 02lB);

- <<типовоi iнструкцii по органiзацii безпечного проведення г€вонебезпечних
робiт>, <Iнструкцiт з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на
вибухопожежонебезпечних об'ектаю>, <<вимог до роботодавцiв стосовно
забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно вибухонебезпечних
середовищах) (посвiдчення Ns2960-102lд-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 J\Ъ2960-1О2lа-19, протокол вiд zэ,от.ZОtЭр
JФ 102lа)



З. Органiзацiя i проведення робiт з охорони працi проводитъся вiдповiдно до
нормативних aKTiB з охорони працi якi розробленi i затвердженi на пiдприемствi.
Наказом вiд 11,07,201.9 р. N9 18/07 Госп. ч. затвердженi наступнi нормативно-правовi
акти з ОП на пiдприемствi а саме:

- положення про службу охорони працi;
поло}кення про систему управлiння охороною працi;
Полохtення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питаI{ь
охорони прац1;

- 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 спужбу;
порядок проведення медичних оглядiв працiвникiв;
МiНiМаЛЬНi вимоги безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками
засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi.

Накази про призначення вiдповiдальних осiб:
J\b55/09 ВiД 10.09.2020р. <Про порядок органiзацiT i проведення зварювальних та
iнших вогневих робiт>;
ль57/09 вiд 10.09.2020р. <Про визначення постiйних мiсцъ ведення зварюв€Lльних
вогневих робiт>;
Ns58/09 вiд 10.09.2020р. <Про призначення вiдповiдальних за технiчний стан та
безпечну експлуатацiю зварювыIьного обладнання> ;

Ns78/11 вiд 02.11 .2020р. кПро призначення вiдповiдальних за технiчний стан та
безпечну експлуатацiю зварювЕtльного обладнання по цехам);
J\b07l03 вiд 10.03 .2020р. кПро допуск до самостiйноi роботп>;
М52/09 вiд 03 .09.2020р. <Про допуск до самостiйноТ роботп>.

Посадовi особИ пройшли навчання i перевiрку знань у Ш <<PiBHeHcbKoMy
еКСПеРТНО-ТеХНiЧНОМУ центрi ,.Щержпрацi>, ТОВ <Оазис Техноподжi> та Тов
<Рiвненський навч€tпьно-методичний центр> а робiтники пройшли спецiальне
навчанIUI та перевiрку знань вiдповiдних НПАоП (протокопи тов <Вирiвсъкий
щебеневий завор вiд 0б.03.2020р ЛЬ1 та вiд 02.09.2020р. ЛЬ13)

HMBHicTb служби охорони працi,

4. IнстрУкцii з.охорони працi, якi на даний час дiють на пiдприемствi розробленi
Та ЗаТВеРДЖеЦi ЗГiДНО <<ПОЛОЖення про розробку iнструкцiЬ i зчr".рд*."i ,un*u*,
по пiдприемству: j\lb36/06 вiд 01.06.2020р:

- IнстрУкцiя з охорони працi надання першоi долiкарськоi допомоги;- IнстрУкцiя з охорони працi про заходи пожежноi бЪзпеки;
- Iнструкцiя з охорони працi для електрог€вварюваJIьника;
- Iнструкцiя з охорони працi електрослюсаря з ремонту та обслуговування

електроустаткування;
- Iнструкцiя з охорони працi дJIя опектрозварника руIного зварювання.
Iнструкцii зареестрованi службою охорони працi 

" 
*yp"*i рЙстрацii iнструкцiйз охорони працi та виданi керiвникам структурних пiдроздiлiв з р.u.rрuцi., в

журналi облiку видачi iнструкцiй з охорони працi.



наявнiсть iнструкчiй, експлуатачiйнот докрлентачiI,

5. На пiдприемствi наказом вiд 02.03.2020р. Ns03/03 Госп. ч. та вiд23.10.2020р.
Ng69/10 Госп.ч. створена постiйно дiюча комiсiя з перевiрки знань з питань 0хOрOни
працi. Члени KoMicii проЙшли навчання та перевiрку знань в Ш <<Рiвненський
експертно-технiчниЙ центр ,ЩержпрацЬ, ТОВ <Оазис Технолоджi> та ТОВ
<<РiвненсъкиЙ навч€lJIьно-методичний центр) вiдповiдно до статгi 18 ЗУ кПро
ОХОРОНУ ПРаЦЬ та Положення про порядок проведення навчання та перевiрки знань
з питань охорони працi i мають посвiдчення.

експлуатацii обладнання, що працюе пiд тиском)), <<правил охорони працi на
автотранспортi>>, кПравил охорони працi пiд час вантажно-розвантажувыIьних
робiт>' (посвiдчення Ns99-9-б-20, протокоЛ вiд 28.02.2о2О р. j\Ъ 9-б);

- II-га група з електробезпеки в електроустановках до 1000В вiд 28.02 .2020р.

Членu колtiсii':

Богданець BiKTop Васильович - головний iнженер. Пройшов навчання i перевiрку
знань у Тов <рiвненський навчально-методичний центр):

- законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим,
гiгiени працi, електробезпеки (посвiдчення Ns 714-30-20, протокол вiд ZZ.|O2OZO р.
Nэ 30);

- <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHoTpyMeHToM та пристроями), <Правил
охорони прац1 пlД час виконання робiт на висотi>>, дБнд.3.2-2-2009 <<Система
стандарТiв безпеКи працi. Охорона працi i промиСловоТ безпеки в будiвництвi>>,
<<ПравиЛ охоронИ працi пiД чаС вантажно-розвантажувальних робii>, <<Правил
охорони працi на автомобiльному транспортi>, <<правил охорони
експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв
обладнання>>, <<мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових
булiвельНих майданчиках)), (посвiдчення J\b7 1 4 -зб l б -zo, протокол вiд
30/б);

- IV-га група з електробезпеки в електроустановках до l 000В (посвiдчення Jф714-

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 J\Ъ99-9-2О, протокол вiд 28.02.202О р. Ns
9);

- КПРаВИЛ охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями), <Правил
ОХОРОНи працi пiд час виконання робiт на висотi>>, ДБНА.3.2-2-2О09 <Система
стандартiв безпеки
<Правил безпеки

працi. охорона працi i промисловоi безпеки в будiвництвi>>,
систем г€lзопостачання)>, <<Правил охорони працi пiд час

пращ пц час
i вiдповiдного
або мобiльних

22.102020 р. Nэ
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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 J\b 2962-L02-L9, протокол вiд 02.08 .2019
р. М l02);

- <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями), <<Правил
охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>, ДБНА.3.2-2-2009 <<Система
стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки в булiвництвi>>,
<Правил охорони працi пiд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт>, <<Правил
охорони працi на автотранспортЬ>, кПравил булови i безпечноi експлуатацii лiфтiв>
(посвiдчення Jф 2960Jr02l6-t9, протокол вiд 02.08.2019 р. Nч102/б);

- IV-га група з електробезпеки в електроустановках до i вище 1000В (посвiдчення
Ns 2960-102la-|9, протокол вiд 02.08.2019 р. Nч102/а).

перевiрку знань у ТОВ <<Рiвненський навч€шьно-методичний центр):

- <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями), <<Правил
охорони працi пiд час виконання робiт на виоотi>>, ДБНА.3.2-2-2009 <<Система
стандартiв безпеки працi. Охорона працi i промисловоi безпеки в будiвництвi>>,
кПравил охорони працi пiд час вантажно-розвантажуваJIьних робiт>, (посвiдчення
Ns23-2l6-20, протокол вiд 05.06.2020 р.Jф 216);

- V-га група з електробезпеки в електроустановках до i вище 1000В (посвiдчення
Ns23-2lа-20, протокол вiд 05.06.2020 р. JФ 2/а).

б. Особи, якi приймались на роботу, вiдповiдно до вимог НПАОП проходили
ПОПереДне спецiа.гlьне навчання з питань охорони працi стосовно конкретних робiт,
якi вонИ виконуватимуть. ,.Щанi особи скJI€Lли iспити i отримали посвiдчення на право
КеРУВаННЯ вiдповiдним обладнанням. е в наявностi протоколи KoMicii 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 (дубпювання) працiвник
допускаеться до самостiйно роботи.

З ПРаЦiВНИКаМи, якi зайнятi на роботах пiдвищеноi небезпеки р€в на три мiсяцi
проводиться повторний iнструктаж.

Позаплановий iHcTpyKTaж проводиться з робiтниками при перервi в роботi
бiльш, як 30 календарних днiв, у разi змiни технологiчного процесу тощо.

У РаЗ' ВИКонання р€вових робiт, на якi оформляються наряд-допуск, з пра_
цiвниками проводиться цiльовий iнструктаж

вiдмiтки про проведення iнструктажiв робляться у вiдповiдних журналах.

iнформачiя про проведення навчання та iнструктажу з питань охорони працi,



7. Наказом по пiдприемству затвердженi списки осiб, якi пiдлягають перiоди-
чному медогляду в термiни, якi погодженi з районним лiкув€lльно-профiлактичним
закладом.

Працiвники, якi запуленi до виконання заявлених робiт, пройшли попереднiй
медичниЙ огляд. е в наявНост:довiДки прО пройдений попереднiймедичний огляд.

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

8. Засоби iндивiдуального захисту:
Працiвники тоВ кВирiвський щебеневий завод) забезпечуютъся спецiалъним

одягом' спецiальним взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту для
безпечного виконання робiт, згiдно <норм безоплатноi видачi спецодяry, спецвзуттята iнших зIЗ для працiвникiв пiдприемства)), затвердженого наказом: костюм
бавовняний, футболка бавовняна, плащ непромокальний, черевики шкiрянi, рукавицiкомбiнованi, o.nyn]P, захиснi, каска захисна з пiдшолоr""*оr, куртка утеплена,штани утепленi, чоботи гумовi.

iнформацiя про наявнiсть засобiв iнпивiлуального захисту,

9. Складений та затверджений план-графiк проведення навчання та перевiрки
знань з питанъ охорони працi по професiях, 3 яким працiвники ознайомленi пiд
особистий пiдпис. Пiсля перевiрки знань з питань охорони працi оформлюються
протоколи дпя допуску робiтникiв до виконання робiт.

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

тоВ <<Вирiвський щебеневий заводD забезпечене необхiдною експлуатацiйною
документацiею, технiчною та органiзацiйною документацiею, 

"Ърru.""по-правовими актами з питань охорони працi та промисловоi безпеки, 
" ,ъ*у числi

необхiдних для виконання заявлених в д.*пuрuцii робiт. Обладнаний кабiнет дляпроведення вступного iнструктажу та навчання з питань охорони працi.r -- --г

|-":ry*'Hi екзаменацiйнi бiлети з перевiрки знань з питанъ охорони працi за
посадам

gавовоI та матер iально-технiчноТ бази, навчЙьно-методично.о iаЙзпЙе"нФ

Д.IQ. Бабюк
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(iнiцiали та прiзвище)
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,Щекларацiя зареестрована у х<урналi
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1. Фiзична особа - пiдприемець своiм пiдписом
метою забезпечення виконання вимог Порядку
небезпеки та на експлуатацiю (застосування)
небезпеки.

фiзичними особами,
повiдомили про це

територiальному органi .Щержпрацi

2. Ресстрацiйний номер облiковот картки платника податкiв не зазначаетьсяякi через свот релiгiйнi переконання вiдмовляlоться вiд його при!-Iняття тавiдповiдному органу державноi податковоТ слутсби i MaIoTb вiлмiтф в паспортi.

нада€ згоду на обробку персональних даних з
видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищенот
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi
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