
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 прані

Відомості про роботодавця Дружбівське мале приватне підприємство
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35554, Рівненська область, Радивилівський район, село Дружба, вул. Героїв, буд. 81.
місцезнаходження

302393376________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Бур май Володимир Петрович
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

_______ 0988312131_________________________________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Дружбівське родовище суглинків
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 немає

(найменування страхової компанії, 

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводиться.

Я, Бурмай Володимир Петрович
(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 (застосування) таких 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

Маркшейдерські роботи______________________________________________________
(найменування виду робіт

На підприємстві, згідно вимог статті 13 Закону України «Про охорону праці» та 
вимог мізгалузевих нормативно-правових актів з охорони праці, створено відповідні 
служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати вимоги конкретних 
питань безпечного ведення робіт та охорони праці.

Боровець Микола Олександрович пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці (ДГІ «Віницьке ЕТЦ», протокол від 14.12.2017 
№657), а також Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин 
відкритим способом (Рівненське ЕТЦ, протокол від 19.01.2017 №8)



2. Сворена і фунціонує служба з охорони праці. Очолює службу Людюк Тетяна 
Василівна, яка пройшла навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці (ДП «Рівненське ЕТЦ», протокол від 25.05.2018 №59]. Робота 
проводиться згідно «Положення про службу охорони праці» та у відповідності з 
річним та щомісячним планом, які затверджуються керівником підприємства

3. Організація і проведення робіт з питань охорони праці проводиться відповідно 
до нормативно-правових актівз охорони праці, які розроблені і затверджені на 
підприємстві, 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 засобами індивідуального захисту;
- Перелік робіт підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві;
- Положення про маркшейдерську службу Дружбівського малого приватного 

підприємства
4. На підприємстві розроблено й затверджено «Положення про навчання, 

інструктаж і перевірку знань з охорони праці». Наказом по підприємству від 
24.04.2018 №30 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони 
праців складі:

Голова комісії: Бурмай Володимир Петрович -  директор. Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці}, а також Правил охорони 
праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (Рівненське 
ЕТЦ, протокол від 24.09.2018 №71/4-17)

Член комісії: Людюк Тетяна Василівна- майстер. Пройшла навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці (Д11 «Рівненське ЕТЦ», протокол 
від 25.05.2018 №59}, а також Правил охорони праці під час розробки родовищ 
корисних копалин відкритим способом (Рівненське ЕТЦ, протокол від 25.05.2018 
№59/д)

Член комісії: Бурмай Юрій Петрович -  майстер. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці}, а також 1 Іравил охорони праці 
під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом (Рівненське ЕТЦ, 
протокол від 24.09.2018 №71/4-17)

5. На підприємстві створена маркшейдерська служба, робота , якої проводиться 
відповідно до «Положення про маркшейдерську службу» та «Інструкції з виконання 
маркшейдерських робіт»
Очолює службу маркшейдерська служба маркшейдер -  Боровець Микола 
Олександрович в 1973 році закінчив повний курс Кам’янець-Подільського 
індустріального технікуму по спеціальності: маркшейдерська справа (диплом Ш- 
№226199).

Пройшов навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці під 
час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом» в (ДП «Віницьке 
ЕТЦ», протокол від 14.12.2017 №657), а також Правил охорони праці під час розробки



родовищ корисних копалин відкритим способом (Рівненське Г.ТЦ, протокол 
від 19.01.2017 №8)

6. Інструкції з охорони праці, якіна данний час діють на підприємстві, 
розроблені і переглянуті в установленні терміни, як вимагає «Положення про розробку 
інструкцій з охорони праці» (НПАОГІ 0.00-4.15-98) і затверджені наказом по 
підприємстві 15.04.2018 № 10:

-Інструкція з охорони праці №12 «Під час виконанння маркшейдерських робіт 
Інструкція зареєстрована службою охорони праці в журналі реєстрації 

інструкцій з охорони праці.

7. Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та засобами індивідуального захисту увідповідності до вимог 111ІЛОІ1 0.00- 
3.07-09 Норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості та НПАОПО.00-3.10-08 Норми безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам 
гірночодобувної промисловості

8. Маркшейдерська служба забезпечує

- створення на поверхні в межах гірничого відводу даного підприємства планово- 
висотної опорної геодезичної і зйомочної мереж;

- виконання топографічної зйомки поверхні і маркшейдерських зйомок відкритих 
гірничих виробок зі складанням необхідного для даного підприємства комплекту 
маркшейдерської графічної документації, яка по мірі ведення гірничих робіт 
систематично поповнюється;

- перенесення геометричних елементів проекту гірничих виробок і технічних споруд в 
натуру;

- надання напрямку гірничим виробкам, здійснення контролю за дотриманням 
проектних напрямків, ухилів і розмірів їх перетинів;

- ведення щомісячного контролю обліку видобутої корисної копалини, об’єм) 
розкривних робіт і інших гірничих робіт;

- визначення меж безпечного ведення гірничих робіт, а також охоронних ціликів, 
перенесення цих меж в натуру і здійснення контролю за їх виконанням;

- здійснення контролю за охороною надр і повного відпрацювання родовищ корисних 
копалин;

- вивчення (спільно з геологом) структури і форми залягання, властивостей корисної 
копалини і складання різних гірничо-геометричних графіків;

- ведення інструментальних спостережень за зсувом земної поверхні і масиву і ірпичих 
порід під впливом підземних гірничих розробок, а також за стійкістю бортів і відвалів 
кар’єрів;



- участь в складанні місячних, квартальних, річних і перспективних планів ведення 
гірничих робіт;

- при ліквідації або консервації гірничого підприємства визначення повноти виїмки 
корисної копалини, поповнення маркшейдерської документації.

В маркшейдерські службі є в наявності обладнання , прилади та інструменти, які 
дозволять виконання покладених на їх- завдань. С в наявності документи, як 
підтверджують метрологічне забезпечення приладів та інструментів

*свідотство №23-21/001100 від 15.08.2018 (ДП «Рівненський науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації») про повірку законодавчо 
регульованого засобу вимірювальної техніки (теадоліт тахеометр Т-30П, Україна)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання

Бурмай В.П.

територіальному органу Держпраці 

№

2 0 1 8  р

Управління


