Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця
ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля» ;
м.Нововолинськ, Волинська обл.,
код платника податку згідно ЄДРПОУ - 00176259;
В.о. директора шахти Фролов Анатолій Олександрович;
Телефон - (03344) 6-32-55;
адреса електронної пошти Ьи2Ьап8ка@икг.пе1.___________________
(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

Промисловий майданчик (поверхня) та підземні гірничі виробки
ВП «Шахта «Бужанська» ДП «Волиньвугілля»._____________________
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
_____ договір відсутній_____________________________________________
(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, Фролов Анатолій Олександрович, 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 та/або експлуатації (застосування) таких машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:_________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

1.
2.
3.
4.

Експлуатація і ремонт водозбірних споруд (п.З Додаток 6).
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (п.6 Додаток 6).
Маркшейдерські роботи (п.11 Додаток 6).
Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах
дії струму високої частоти (п.16 Додаток 6).
5. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним
газом (п.18 Додаток 6).
6. Зварювальні роботи (п.11 Додаток 6).
( найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устаткування 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 М І С Ц Ь , у том\ числі тих.
на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

1

ІН Ш І ВІДОМОСТІ

Роботодавцем згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці»
створено відповідні служби і призначені посадові особи, які забезпечують
вирішення конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони праці.
Штат служби охорони праці на шахті складає по плану-3 працівника, факт3, а саме: заступник директора з ОП, провідний інженер з ОП, обліку та аналізу
травматизму, начальник зміни з ОП. На «ВП «Шахта «Бужанська» розроблено та
затверджено директором Положення, що регламентує роботу підприємства з
питань охорони праці.
Наказом по шахті призначено відповідальну особу за виконання фукцій
слубжи охорони праці - заступника директора з ОП Лісневську Л.І.
Лісневська Л.І. пройшла курс навчання і перевірку знань з питань охорони
праці у Головному науково-методичному центрі м.Київ в травні 2018 року.
Працівники шахти, зайняті на роботах підвщеної небезпеки,
забезпечуються засобами індивідуального захисту, а саме: саморятівник
ШСС-1П, головний світильник, костюм шахтарський, каска, чобоги гумові,
білизна натільна, онучі, рукавиці робочі,
перчатки діелектричні, боти
діелектричні, пояс запобіжний.
Види робіт підвищеної небезпеки, що декларуються,
проводяться
дільницями (службами):
- служба головного енергетика;
- геолого-маркшейдерська служба;
- дільниця ремонту забійного обладнання (РЗО);
- дільниця стаціонарного устаткування (СУ).
Працівники шахти, які допускаються до виконання даних робіт
підвищенної небезпеки, проходять попередній та періодичний медогляди та
мають відповідні допуски до роботи.
Наказом по шахті №16 від 16.01.18р. створено комісію по проведенню
щорічного навчання і перевірки знань працівників з питань охорони праці.
Для безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки на шахті ведеться:
Загальношахтна книга нарядів
Книги нарядів дільниць, наряд- путівки
Журнал обліку реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці
Журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці
Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на дільницях.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, проходять
інструктаж на робочому місці, про що є відповідні записи в журналах.
1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
Обслуговує водозбірні споруди черговий електрослюсар (слюсар) по
ремонту обладнання дільниці СУ. Роботи в водозбірних спорудах виконуються
за розпорядженням головного інженеара з відповідними відмітками про видачу
наряду у книзі нарядів дільниці СУ.
Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві:

Інструкція з охорони праці №62 для чергового електрослюсаря (слюсаря) по
ремонту обладнання.
Згідно графіка, затвердженого директором шахти, щорічно проводиться
навчання та перевірка знань з ОП у працівників, зайнятих на зазначених роботах,
результати якої оформляються протоколами перевірки знань з охорони праці.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться не рідше одного разу на 6
місяців, про що робиться запис у журналах інтруктажів.
2. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Роботи підвищеної небезпеки ведуться працівниками дільниці СУ
(стаціонарного устаткування) при обслуговуванні металевих копрів та
вертикальних стволів. Роботи виконуються за розпорядженням старшого
механіка дільниці з відповідними відмітками у книзі нарядів дільниці СУ.
Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві:
Інструкція з охорони праці №46 під час виконання робіт на висоті з
використанням спеціальних страхувальних засобів.
Згідко графіка, затвердженого директором шахти, щорічно проводиться
навчання та перевірка знань з ОП у працівників, зайнятих на зазначених роботах,
результати якої оформляються протоколами перевірки знань з охорони праці.
Інструктажі з питань охорони праці проводяться на дільниці не рідше
одного разу на 3 місяці, про що робиться запис у журналах інтруктажів.
Працівники шахти зайняті на роботах підвщеної небезпеки забезпечуються
засобами індивідуального захисту - запобіжними поясами.
3. Маркшейдерські роботи
Для виконання маркшейдерських гірничих робіт на шахті зебезпечено
наявність штату маркшейдерського відділу:
- головний маркшейдер -1
- головний геолог - 1
- дільничні маркшейдери - 2
- гірники підземні на маркшейдерських роботах - 2.
На «ВП «Шахта «Бужанська» розроблено та затверджено директором
Положення, що регламентує роботу маршейдерської служби .
Маркшейдерські роботи на підприємстві ведуться згідно інструкції
«Маркшейдерські роботи на вугільних шахтах та розрізах» 2001 року.
Перелік нормативних документів з ОП, що діють на шахті:
Посадова інструкція головного маркшейдера
Посадова інструкція головного геолога
Посадова інструкція дільничного маркшейдера
Інструкція з охорони праці №70 для гірничого робітника, зайнятого на
маркшейдерський роботах.
Для виконання маркшейдерських робіт на шахті забезпечено наявність
приладів:
,
- теодоліти (типу Т5-1 шт.; типу Т30-2шт.);
- нівеліри (типу Н3-2шт.);
- рулетки металеві (50м-1шт.; 30м-1шт.);
- компютери та периферичні пристрої (комп'ютер-1шт.; принтер-1шт.)

4. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в
зонах дії струму високої частоти
Наявні відповідні документи підприємства щодо технічної і безпечної
експлуатації наявних електроустановок шахти:
- графік оглядів електроустановок
- перелік робіт, що виконуються за наряд-допусками, розпорядженнями і в
порядку поточної екплуатації електроустановок
- посадова інструкція особи відповідальної за електрогосподарсво
- журнал обліку та зберігання засобів захисту, які експлуатуються в
електроустановках.
Для захисту людей від ураження електричним струмом у разі
пошкодження ізоляції передбачено захисне автоматичне вимикання живлення.
5. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним
газом.
Для ведення робіт на шахті наявна технічна документація:
1. Наказ ВП «Шахта «Бужанська» №70 від 13.04.2018р. про міри безпеки при
проведенні вогневих робіт в шахті, надшахтних будівлях і на поверхні.
2. Наказ ВП «Шахта «Бужанська» №71 від 13.04.2018р. про призначення
відповідальних осіб за газове господарство.
3. Посвідчення осіб вдповідальних за експлуатацію і транспортування
балонів з газом.
Газові балони зберігаються у спеціальних сухих і провітрюваних
приміщенням, а на відкритих майданчиках - під навісами з негорючих
матеріалів, які захищають їх від опадів та попадання прямих сонячних променів
Порожні балони зберігаються окремо від балонів наповнених газом.
Газові балони шахти перевозяться, зберігються, видаються і отримуються
такими особами, які пройшли навчання і мають відповідне посвідчення.
Після закінчення роботи балони з газом розміщуються у спеціально
відведених для зберігання балонів місцях, які виключають доступ до них
сторонніх осіб.
Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві:
- Інструкція з охорони праці №18 під час перевезення, приймання, зберігання і
видачі балонів зі зрідженими і стиснутими газами.

1.
2.
3.

4.
5.

6. Зварювальні роботи
Для ведення робіт на шахті наявна технічна документація:
Наказ ВП "Шахта "Бужанська" №70 від 13.04.2018р. про міри безпеки при
проведенні вогневих робіт в шахті, надшахтних будівлях і на поверхні.
Наказ ВП "Шахта "Бужанська" №71 від 13.04.2018р. про призначення
відповідальних осіб за газове господарство.
Наказ ВП "Шахта "Бужанська" №72 від 13.04.2018р. про призначення
відповідальних осіб за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під
тиском.
Протокол засідання комісії з перевірки знань з електробезпеки.
Протокол засідання комісії з перевірки знань правил пожежної безпеки
при виконанні вогневих робіт в шахті та надшахтних будівлях.

6. Протокол засідання комісії з перевірки знань з правил експлуатації
електрозварювального обладнання та правил електрозварювальних робіт.
7. Протокол засідання атестаційної комісії.
8. Протокол перевірки знань безпечної експлуатації кисневих балонів.
9. Копії талонів на право ведення вогневих робіт у підземних виробках і
надшахтних будівлях.
10. Посвідчення електрогазозварників.
11 .Посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежнотехнічного мінімуму) електрозварника.
12.Посвідчення особи, відповідальної за експлуатацію кисневих балонів.
13.Інструкція з охорони праці №23 для газозварника
Електрозварювальні трансформатори марки СТШ500 (№№ 45960; 47015;
44077; 14081; 44078) відповідають вимогам ПБЕЕСС і придатні для виконання
електрозварювальних (вогневих) робіт.
Зварювальні роботи виконують кваліфіковані газозварники, відповідно
навчені і проінструктовані.
Таким чином при проведенні аналізу системи управління охороною праці
та обстежені матеріально-технічної бази ВП «Шахта «Бужанська» встановлено,
що система управління охороною праці забезпечує безпечне виконання
заявлених робіт підвищеної небезпеки.
(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
питаньрхарони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
тивнрЧірарової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.О. Фролов
(ініціали та прізвище)

РДекларація зареєстрована у
територіальному органі Держпраці

Примітки:

журналі

обліку

-

суб'єктів

20 ї ґ р. №

господарювання

У

{Р& Р __________ .

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з меток
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та н;
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере:
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган}
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.".
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