
Додаток 8 
(в редакції постанови КМУ 
від 07 лютого 2018 р. № 48)

Д Е К Л А Р А Ц І Я  
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд»
34550, вул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський p-он, Рівненська область

місцезнаходження,

32404265________ ___________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Скрипник Олександр Жоржевич_____________________________________________
прізвище, ім’я по батькові керівника,

(044)391-32-00, 296-78-41-факс, (03657) 5-00-12 -тел./факс_____________________
номер телефону, телефаксу,

office. kiev(a)Jafargeholcim. com_______________________________________________
адреса електронної пошти

1). Клесівське-V Iродовище гранітів (Рівненська область, Сарненський р-он, 0,5 
км на південь від смт. Клесів);
34550, вул. Промислова, 13, смт. Клесів, Сарненський p -он, Рівненська область;
2). Кощіївське родовище гранітів (Київська область, Фастівський р-он, 1,0 км на 
південний захід від с. Кощіївка);
Кощіївська філія, 08512, вул. Кірова, 6, с. Дорогінка, Фастівський р-он, Київська 
область;
3). Майдан-Іспаське родовище : валунно-гравійно-піщані породи (Чернівецька об
ласть, Вижнщький р-он, 3,0 км на захід від с. Майдан-Іспас)
Іспаська філія, 59222, вул. Шевченка, 38, с. Іспас, Вижницький р-он, Чернівецька 
область.____________________________________________________________________

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: 
ПрАТ«СК «ПЗУ Україна», до 30.09.2018р., № 347.99412546.0045, 01.10.2017р.

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
аудит - LafargeHolcim, 18-22 вересня 2017 року_________________________________

(дата проведення аудиту)

_______Я, Скрипник Олександр Жоржевич_________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 (застосуван
ня) таких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1. Маркшейдерські роботи__________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, які виконуються без отримання відповідного дозволу та/або машин, механіз

мів, устатковання підвищеної небезпеки
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1. На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону 
праці» та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, ство
рені відповідні служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати ви
рішення конкретних питань безпечного ведення робіт та охорони праці.

Виконавчий директор Ковальчук О.В. пройшов навчання і виявив потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від
20.04.2018 № 48), а також Правил охорони праці під час розробки родовищ кори
сних копалин відкритим способом; Правил охорони праці під час дроблення і сор
тування, збагачення корисних копалин і оґрудкування руд та концентратів, Пра
вил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призна
чення, Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні (ДП «Рів- 
ненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 № 239)._________________________________

2. Створена і функціонує служба охорони праці. Очолює службу заступник 
директора з ОП Шерстюк А.К., який пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від
20.04.2018 № 48). Робота проводиться згідно «Положення про службу охорони
праці» та у відповідності з річним та щомісячними планами, які затверджується 
керівником підприємства.____________________________________________________

3. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться від
повідно до нормативних актів з охорони праці, які розроблені і затверджені на пі
дприємстві, а саме:

- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про навчання з питань охорони праці;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві;
- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, на які видається наряд-допуск;
- Положення про порядок оформлення і видачі письмового наряду-допуску 

на виконання робіт з підвищеною небезпекою та їх проведення;
- Положення про маркшейдерську службу TOB ККНК «Технобуд»;
- Положення про керівництво підривними роботами у ТОВ ККНК «Техно

буд»;

4. На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, ін
структаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від
03.01.2018 р. № 36-ОП створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці в складі:

Голова комісії: Ковальчук Олександр Володимирович -  виконавчий дирек
тор. Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 20.04.2018 № 48), а також Правил 
охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом; 
Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копа
лин і оґрудкування руд та концентратів, Правил безпеки під час поводження з ви
буховими матеріалами промислового призначення, Технічні правила ведення ви- 
бухових робіт на денній поверхні (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16
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Заступник голови комісії: Поляк Володимир Пилипович -  головний інже
нер. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол 
від 28.01.16 № 3), а також Правил охорони праці під час розробки родовищ кори
сних копалин відкритим способом; Правил охорони праці під час дроблення і сор
тування, збагачення корисних копалин і оґрудкування руд та концентратів, Пра
вил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призна
чення, Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні (ДП «Рів
ненський ЕТЦ», протокол від 01.02.16 № 3-д).

Члени комісії:
Шерстюк Андрій Костянтинович -  заступник виконавчого директора з пи

тань охорони праці. Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праці (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 20.04.2018 № 48), а 
також Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкри
тим способом; Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення 
корисних копалин і оґрудкування руд та концентратів, Правил безпеки під час по
водження з вибуховими матеріалами промислового призначення, Технічні прави
ла ведення вибухових робіт на денній поверхні (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол 
від 27.09.16 № 239).

Козоровський Олег Іванович -  заступник виконавчого директора з питань 
виробництва. Пройшов навчання виявив потрібні знання Закону України «Про 
охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (ДП «Рівненський ЕТЦ», 
протокол від 08.10.2015 № 105). Пройшов навчання виявив потрібні знання Пра
вил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим спосо
бом; Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних 
копалин і оґрудкування руд та концентратів (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол 
від 08.10.2015 № 105-г), Правил безпеки під час поводження з вибуховими мате
ріалами промислового призначення», «Технічні правила ведення вибухових робіт 
на денній поверхні» (ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол від 27.09.16 № 239).

№ 239).

5. На підприємстві створена маркшейдерська служба, робота, якої прово
диться відповідно до «Положення про маркшейдерську службу» та «Інструкції з 
виконання маркшейдерських робіт». До складу маркшейдерської служби ТОВ 
ККНК «Технобуд» входять:

* Очолює службу Макарицький Андрій Павлович -  маркшейдер кар’єру, за
кінчив Український державний університет водного господарства та природоко
ристування, спеціальність «Гідротехнічне будівництво» (диплом РВ № 41401882, 
30.06.2011). ПрАТ ВНЗ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфіка
ції» - право відповідального ведення маркшейдерський робіт на відкритих гірни
чих розробках (посвідчення СПК№ 042871, 08.01.2004), Пройшов навчання ви
явив потрібні знання «ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкри
тим способом», «ПОП під час дроблення і сортування, збагачення корисних копа
лин і огрудкування руд та концентратів» - протокол ПДК ТОВ «ККНК «Техно
буд» від 23.02.2018 №1; «Правил безпеки під час поводження з вибуховими мате
ріалами промислового призначення», «Технічні правила ведення вибухових робіт 
на денній поверхні», «Інструкція з безпечної організації та проведення масових
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вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах», «Інструкція щодо 
запобігання, виявлення і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих 
гірничих роботах» - протокол ПДК TOB «ККНК «Технобуд» від 23.02.2018 №2.

*Макарицький Олександр Степанович -  помічник маркшейдера. Закінчив 
Національний університет водного господарства та природокористування, спеціа
льність «Міське будівництво та господарство» (диплом М І6 № 039709, 
30.06.2016). Пройшов навчання виявив потрібні знання «ПОП під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом», «ПОП під час дроблення і сор
тування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів» - про
токол ПДК ТОВ «ККНК «Технобуд» від 23.02.2018 №1; «Правил безпеки під час 
поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення», «Технічні 
правила ведення вибухових робіт на денній поверхні», «Інструкція з безпечної 
організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих 
гірничих роботах», «Інструкція щодо запобігання, виявлення і ліквідації відмов 
свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах» - протокол ПДК ТОВ 
«ККНК «Технобуд» від 23.02.2018 №2.

* Симоненко Дмитро Сергійович -  геолог, закінчив Київський національний 
університет ім. Тараса Шевченка, професійна кваліфікація -  технік-геолог (дип
лом В 17 №048755, 30.06.2017 р. ), Пройшов навчання виявив потрібні знання 
«ПОП під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», «ПОП 
під час дробення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд 
та концентратів» - протокол ПДК ТОВ «ККНК «Технобуд» від 23.02.2018 №1; 
«Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового 
призначення», «Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні», 
«Інструкція з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних 
зарядів на відкритих гірничих роботах», «Інструкція щодо запобігання, виявлення 
і ліквідації відмов свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах» - про
токол ПДК ТОВ «ККНК «Технобуд» від 23.02.2018 №2.

6. Інструкції з охорони праці, які на даний час діють на підприємстві, розро
блені і переглянуті в установленні терміни, як то вимагає «Положення про розро
бку інструкцій з охорони праці» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвердженні наказом по 
підприємству від 10.10.2016 р. № 212-А.:
- Інструкція з охорони праці № 25 «Під час виконання маркшейдерських робіт»;

Інструкція зареєстрована службою охорони праці в журналі реєстрації ін
струкцій з охорони праці та видана керівнику структурного підрозділу з реєстра
цією в журналі обліку видачі інструкцій з охорони праці.

7. В 2014 році, згідно договору, фахівцями ДП «Рівненський ЕТЦ» проведе
на чергова атестація робочих місць та оформлена відповідна документація.

Наказом по підприємству затверджені списки осіб, які підлягають періоди
чному медогляду в терміни, які погоджені з районним лікувально- 
профілактичним закладом.

Працівники, які залучені до виконання заявлених робіт, пройшли періодич
ний медичний огляд. Є в наявності заключний акт від 20.07.2017 р., виданий полі
клінічним відділенням КЗ «Сарненська центральна районна лікарня».
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8. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту у відповідності до вимог 
НПАОП 0.00-3.07-09 (Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій 
різних галузей промисловості) та НПАОП 0.00-3.10-08 (Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту 
працівникам гірничодобувної промисловості).

9. Маркшейдерська служба забезпечує:

- побудову і розвиток маркшейдерських опорних сіток на земній поверхні, 
проведення зйомок земної поверхні, складання і поповнення маркшейдерської до
кументації, перенесення в натуру геометричних елементів проектів гірничих виро
бок, технічних споруд, будов і комунікацій, меж безпечного ведення гірничих ро
біт;

- визначення найбільш раціональних і ефективних схем розвитку гірничих 
робіт на основі результатів детального вивчення гірничотехнічних, гідрогеологіч
них та інших умов розробки родовища;

- контроль в кар’єрі за виконанням вимог, які відповідають проекту розроб
ки, плану розвитку гірничих робіт, вимог з раціонального використання надр, за 
своєчасністю і ефективністю виконання заходів, які забезпечують при проведенні 
гірничих робіт безпеку для життя і здоров’я робітників і населення, охорону на
вколишнього природного середовища;

- розробку норм втрат корисних копалин при їх видобутку;
- визначення і облік на основі геологічної документації і маркшейдерської 

зйомки об’ємів видобутку і втрат корисних копалин та повноти відпрацювання за
пасів корисних копалин;

- облік стану розкривних, підготовлених та готових до виймання запасів ко
рисних копалин;

- маркшейдерське забезпечення ведення гірничих робіт, вибухових робіт, 
складування, обліку готової продукції, ведення робіт на відвалах розкривних порід 
та складування відсіву;

- маркшейдерське та геодезичне забезпечення під час будівницт
ва,експлуатації гірничо-

капітальних виробок,інженерних мереж тощо.
В маркшейдерській службі є в наявності обладнання, прилади та інструмен

ти, які дозволяють виконання покладених на її завдань. Є в наявності документи, 
які підтверджують метрологічне забезпечення приладів та інструментів:

*свідоцтво №23-21/0001047 від 25.11.2016 (ДП «Рівненський науково- 
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації») про повірку зако
нодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки (тахеометр електронний 
СХ-105, зав. № 0X3677, ФІРМА «80ККІА  ТОРСОМ СО.ЬТБ»).

^свідоцтво №12А/155 від 27.07.2017 (ДП «Всеукраїнський державний нау- 
ково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав 
споживачів») про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної тех
ніки (нівелір В40, зав. № 1В1859, ФІРМА «80ККІА  ТОРСОИ СО.ЬТБ»).
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Експлуатаційна документація в наявності. 

Матеріально-технічна база в наявності. 

Навчально-методичі^забезпечення в наявності.

О.Ж. Скрипник
(ініціали та прізвище)

Управлі

ована у журналі обліку суб’єктів господарювання в

Рівненській області « 2018 р.
/

У правління Д ерж праці у Рівненській області і

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
За №  2Г

(посада, піапкс)


