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Додаток 8
до Порядку
реакц ії постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони
праці
Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: Відкрите акціонерне товариство «ГНІВАНСЬКИЙ КАР’ЄР».
Місцезнаходження: 23310. Вінницька область. Тиврівський район, м. Гнівань, вул. Соборна. 85.
Код згідно ЄДРПОУ: 00292385.
Прізвище, ім’я по батькові керівника: Берещук Віктор Онуфрійович - голова правління.
Телефон: +38 Г0435513-32-63. факс: +38 (04355) 3-32-63.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: на об’єктах ВАТ «Гніванський кар’єр».
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли
виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце
виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди__________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився.
(дата проведення аудиту)

Я. голова Правління Відкритого акціонерного товариства «ГНІВАНСЬКИЙ КАР’ЄР»
Берещук Віктор Онуфрійович.
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки:
— роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п. 6 згідно Додатку 6 до Порядку (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)).
На підприємстві 12 робочих місця зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, із них на яких існує ризик
виникнення травм на роботах заявлених по декларації - 4 робочих місць, а саме:
— машиніст бурової установки - 1 робоче місце;
— машиніст екскаватора - 1 робочих місця;
— вибухівник - 1 робоче місце;
— покрівельник - 1 робоче місце;
— муляр - 1 робоче місце.
Вказаний в декларації вид роботи підвищеної небезпеки виконується такими цехами та дільницями:
ГЦ - гірничий цех;
БВР - дільниця буровибухових робіт;
БД - будівельна дільниця,
при експлуатації виробничих, допоміжних та інших будівель і споруд та при експлуатації, технічному
обслуговуванні та ремонті машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на
балансі підприємства.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер
партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість
робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць,
структурних підрозділів)

Вхід.

Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства загальну відповідальність за стан охорони праці на
підприємстві несе голова правління ВАТ «Гніванський кар’єр».
Сивак Анатолій Олексійович - головний інженер, пройшов навчання та перевірку знань
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Посвідчення №46827 видане на підставі протоколу № 468 від 11.07.2018 р., МКП «ПІК»);
Тітаров Олександр Леонідович - головний енергетик, пройшов навчання та перевірку знань
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Посвідчення №46828 видане на підставі протоколу № 468 від 11.07.2018 р., МКП «ПІК»);
Скиба Віктор Миколайович - інженер з охорони праці, пройшов навчання та перевірку знань
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (Посвідчення №46829 видане на підставі протоколу № 468 від 11.07.2018 р., МКП «ПІК»);
Відповідно до Закону України «Про охорону праці» на підприємстві діє система управління
охороною праці, що викладена у Положенні про систему управління охороною праці, затвердженому
наказом від 03.01.2017 № 7.
Згідно зі статтею 15 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві створена та
функціонує служба з охорони праці, наказ від 03.01.2017 р. № 2.
Відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» для перевірки знань з питань охорони праці та
промислової безпеки на підприємстві наказом від 03.01.2018 № 2 створено Комісію з перевірки знань з
питань охорони праці.
Працівники підприємства, які виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять періодичну
перевірку знань з питань охорони праці і пожежної безпеки, а також інструктажі відповідно до вимог
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці» (протоколи: №1 від 14.03.2018р., №2 від 22.03.2018р., №3 від 09.04.2018р.).
Працівники Товариства своєчасно забезпечуються необхідними засобами колективного та
індивідуального захисту та спецодягом відповідно до умов Колективного договору та Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами
індивідуального захисту.
Роботи на висоті та верхолазні роботи проводяться відповідно до вимог НПАОП 0.00-1.15-07
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та Інстрзчсції з охорони праці під час
виконання робіт на висоті, інструкції під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних
страхувальних засобів.
Працівники Товариства проходять медичний огляд відповідно до Порядку проведення
медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 21 травня 2007 року № 246.
Для безпечного виконання робіт підвищеної небезпеки на підприємстві розроблені та
затверджені наказом № 76 від 05.10.2017 р. інструкції з охорони праці при виконанні робіт у
відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».
Інструкції, які введені в дію наказами директора, зареєстровані в «Журналі реєстрації інструкцій з
охорони праці на підприємстві у встановленому порядку. Інструкції містять обов'язкові для
дотримання працівниками вимоги з охорони праці при виконанні ними робіт певного виду або за
певною професією на робочих місцях, у виробничих приміщеннях, на території підприємства і інших
місцях, де за дорученням власника виконуються роботи, трудові чи службові обов'язки. Для виконання
робіт підвищеної небезпеки на підприємстві затверджені переліки робіт, що виконуються за нарядомдопуском та розпорядженням.
З працівниками підприємства своєчасно, згідно з затвердженими програмами, проводяться
вступні, первинні, повторні, позапланові, цільові інструктажі з питань охорони праці з наступним
оформленням у установленому законодавством порядку в журналі вступного інструктажу та журналах
інструктажів на робочому місці на підставі Положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці.
Ремонтні, монтажні та будівельні роботи при експлуатації виробничих, допоміжних та інщих
будівель і споруд та при експлуатації, технічному обслуговуванні та ремонті мащин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі підприємства виконуються з
використанням наступних засобів: приставних драбин, стрем’янок, рищтовань пересувних збірнорозбірних, помостів, підйомника монтажного спеціального ОПТ-9195, касок захисних, запобіжних
поясів (типу ПБ, ПЛ), страхувальних канатів, що придатні до експлуатації (згідно записів в журналах:

обліку і огляду стрем’янок, драбин; приймання та огляду риштувань та помостів; огляду елементів
спеціальних страхувальних засобів).
Перелік нормативно-правових актів з питань охорони праці на підприємстві:
1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці»
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці»
4. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»
5. НПАОП 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом,
спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту».
6. Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і
відповідного обладнання;
7. НПАОП 0.00-1.07-94 Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
8. НПАОП 0.00-1.20-98 Правил безпеки системи газопостачання України;
9. НПАОП 0.00-1.15-07 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті;
10. НПАОП 0.00-1.71-13 Правил охорони праці під час роботи з інстр)пиентом та пристроями;
11. НПАОП 0.00-1.24-10 Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом;
12. НПАОП 0.00-1.66-13 Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами
промислового призначення;
13. НПАОП 0.00-1.62-12 Правил охорони праці на автомобільному транспорті;
14. НПАОП 0.00-1.58-12 Правил охорони праці під час експлуатації електроустаткування та
електромереж на відкритих гірничих роботах;
15. НПАОП 40.1-1.21-98 Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів;
16. НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні;
17. Постанова КМУ від 26.10.2011р. № 1107 « Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки» тощо.
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; наявністю
служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктаису з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального зиисту, нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.О. Берещук
Гї(їШ¥Є).кйй
кар’єр

(ініціали та прізвище)
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