
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 Товариство з обмеженою відповідальністю
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

«РІВНЕЕНЕРГОАЛЬЯНС», 34200,Рівненська область, смт.Рокитне, вул.ЖовтневаЛ
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, 
код ЄДРПОУ 37422493, Директор Бабаков Дмитро Анатолійович, тел.0445019060

телефаксу, адреса електронної пошти;
rea.peat.office@gmail.com, місце виконання робіт -  Дільниця з видобутку торфу
для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 
торфородовища «Вілія», на території Березівської сільської ради.Рокитнівського 
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 
району, Рівненської області, за межами населеного пункту____________________

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди відповідно до додатку №1 до 
порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами, затвердженого постановою КМУ №1788 від 16.08.2002р. на ТОВ 
«Рівнеенергоальянс» страхування не проводиться, тому що воно не є об'єктом підвищеної 
небезпеки

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився

Я, Бабаков Дмитро Анатолійович , директор ТОВ «РІВНЕЕНЕРГОАЬЯНС» 
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:
Маркшейдерські роботи (п.11, додатку б. Постанови КМУ 1107 від 26.10.2011р.), кількість 
робочих місць -1 , у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 1, 
будівель -0, споруд -0, приміщень -0, виробничих об'єктів (цехів, дільниць.структурних 
підрозділів) - 1
Інші відомості Директор Бабаков Дмитро Анатолійович пройшов навчання та перевірку 
знань відповідно до Закону України «Про охорону праці» з питань охорони праці, в т.ч. 
«Правил ОП під час розробки корисних копалин відкритим способом (протокол ГУ 
Держпраці у Київській обл. від 21.03.2017р. №36). На підприємстві створена і функціонує 
служба охорони праці, яку очолює інженер з охорони праці Юрковець Іван Адамович 
пройшов навчання та перевірку знань відповідно до Закону України «Про охорону праці» з 
питань ОП, в т.ч. «Правил ОП під час розробки корисних копалин відкритим способом.
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Правил безпеки на підприємствах торф'яної промисловості (протокол ГУ Держпраці у 
Київській обл. від 06.10.2016р. № 96). Технічний директор Нестерук Анатолій Васильович 
пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони ОП. в т.ч. «Правил ОП під час 
розробки корисних копалин відкритим способом. Правил безпеки на підприємствах 
торф'яної промисловості (протокол ГУ Держпраці у Київській обл. від 06.10.2016р. № 96). 
Нормативно-правові акти з ОП ТОВ «Рівнеенергоальянс»: «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про систему управління охороною праці», «Положення про порядок 
навчання з питань охорони праці» , « Положення про маркшейдерську службу». Інструкції з 
охорони праці по професіям і видам робіт. Посадові інструкції,
На підприємстві є в наявності та ведуться Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці. 
Розроблені програми проведення інструктажів, програми навчань з охорони праці.
Комісія з перевірки знань з питань охорони праці створена наказом 32/01 від 22,03.2017р. 
Проведено щорічне навчання працівників з питань ОП, перевірка знань оформлена 
протоколом №01/2018 від 15.05.2018р.
Відповідальний за проведення маркшейдерських робіт Тищенко О.Л, гірничий інженер 
(закінчив Український інститут інженерів водного господарства Диплом ЛА №003840 від 
28.06.1994р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК №094570 від 27.06.1997р., 
виданий ВАТ «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» на право 
відповідального ведення маркшейдерських робіт.
Всі працівники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту 
відповідно до встановлених норм.
Експлуатаційна документація: Спеціальний дозвіл на користування надрами від 
11.01.20112р. №5456, Робочий Проект розробки та рекультивації ділянки першої черги 
торфородовища «Вілія» Рокитнівського району Рівненської області, розроблений ТОВ 
«Магма» (позитивний експертний висновок про відповідність проектної документації 
нормативно-правовим актам з охорони праці, використання і охорони надр від 22.04.2013р. 
№172.13.5608.92. План розвитку гірничих робіт на 2018 рік, затверджений 07.05.2018р. 
Управлінням Держпраці в Рівненській області, технічна, геолого-маркшейдерська і облікова 
документації.
Інструкція з ОП для маркшейдера, посадова інструкція маркшейдера. Наказ «Про 
призначення відповідальних за маркшейдерські і топографічні роботи».
Нормативно-правове та матеріально-технічна база навчально - методичного забезпечення:
1.Закон України про охорону праці.
2. Кодекс України про надра 
З .Гірничий закон України
4. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань ОП 
(НПАОП 0.00-4.12-051
5. Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом 
(НПАОП 0.00-1.24-101
6. Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин (НПАОП 
00.0-1.01-851
7. Інструкція з виконання маркшейдерських робіт на вугледобувних підприємствах України 
(НПАОП 74,2-5.02-001
8. Інструкція по паспортизації торф'яних покладів на дільницях з видобутку екскаваторного 
та фрезерного
9. Тимчасова інструкція по інвентаризації торфу



10. Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного

Д.А. Бабаков
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці__________ _______ 20__р.

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.”.


