
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

Відомості про роботодавця
охорони праці

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

«Костопільбазальтінвест», Україна, 35000, Рівненська область, м.Костопіль, вул.П. Оулика, 2А 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону.

Код ЄДРПОУ 36951009, директор Снітчук Михайло Онисгшович, тел. +380673768480 
телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця; прізвище, ім'я та по батькові,

__________________________________bazaltmonolit(a).smail. com____________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пощти;

________________________ родовище базальту «Беоестовеиь Північний» ______________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

мащин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація цро наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
__________________________________ не має____________________________________

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився_____

(дата проведення аудиту)
Я, Снітчук Михайло Онисимович _________________________________________

(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 та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
__________________-маркшейдерські роботи (додаток 6, п.11 Порядку)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
15 робота місиь, у т. ч. 10 робочих місиь на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

відповідного дозволу, кількість робочих місць,
адміністуативне приміщення оуендується Ім.Костопіль. вул. Пилипа Оулика.2А),________

у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
дробарно-сортувальна дільнит (с.Беуестовеиь),

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів ̂  _
кау ’ey TOB «Костопільбазальтінвест» родовища базальту «Берестовеиь Північний»

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праиі та

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають
промислової безпеки у ТОВ «Костопільбазальтінвест», відповідно до законодавства з охорони 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



прані, а також забезпечення додержання вимог законодавства щодо прав праиівників у галузі 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

охорони праиі -  інженер з охорони птиі Савчук Дмитро Сеугійович, (наказ про призначення 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

Савчука Д.С. №1-оп від 15.12.2019р.}. Робота служба з охорони праиі проводиться згідно 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

«Положення про службу охорони праиі» та у відповідності з річним та щомісячним планом, які 
затверджуються директором.

Наказом від 13.12.2019 р. № 1-оп затверджене Положення про службу охорони праиі. 
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праиі. Положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праиі. Згідно Положення 
про розробку інструкиій з охорони праиі розроблені та наказом від 13.12.2019 р. М  2-оп введені в 
дію інструкиії з охорони праиі по професіях згідно штатного розкладу та видах робіт, які 
виконуються у ТОВ «Костопільбазальтінвест», в тому числі при виконанні заявлених в 
деклараиії.

На підприємстві розроблено і затверджено «Положення про навчання, інструктаж і 
перевірку знань з охорони праиі». Наказом по підприємству від 16.12.2019 року МЗ-оп створена 
комісія з перевірки знань з питань охорони праиі в складі:

Голова комісії: Снітчук Михайло Онисгтович. Пройшов навчання у ДП «Рівненський 
експертно-технічний иентр Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праиі, надання медичної допомоги потерпілим, гігієні праиі та електробезпеки (посвідчення 
М  5169-163-19, протокол від 13.12.2019р. №  163), а також «Правил охорони праиі під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом». «Правил охорони праиі під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та кониентратів 
(посвідчення М  5011-350-19, протокол від 06.12.2019 р. М  350).

Член комісії: Савчук Сергій Федорович, пройшов навчання у ДП «Рівненський експертно- 
технічний иентр Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праиі. 
надання медичної допомоги потерпілим, гігієні праиі та електробезпеки (посвідчення
№ 5167-163-19. протокол від 13.12.2019р. М  163), а також «Правил охорони праиі під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», «Правил охорони праиі під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та кониентратів 
(посвідчення М  5013-350-19, протокол від 06.12.2019 р. Nq 350).

Член комісії: Савчук Дмитро Сергійович, пройшов навчання у ДП «Рівненський експертно- 
технічний иентр Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праиі, 
надання медичної допомоги потерпілим, гігієні праиі та електробезпеки (посвідчення
№  5166-163-19, протокол від 13.12.2019р. М  163), а також «Правил охорони праиі під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», «Правш охорони праиі під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та кониентратів 
(посвідчення М  5012-350-19, протокол від 06.12.2019 р. М  350).

З праиівниками ТОВ «Костопільбазальтінвест» проводяться інструктажі з питань 
охорони праиі (вступний, первинний, повторний, позаплановий, иільовий) -  зареєстровані у 
відповідних журналах.

Навчання та інструктажі з питань охорони праиі проводяться у відповідності до вимог 
Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праиі. Посадові особи 
проходять попереднє (під час прийняття на роботу) та періодичне (1 раз на З роки) навчання і 
перевірку знань з питань охорони праиі в постійно діючій комісії ТОВ 
«Костопільбазальтінвест».

Складений та затверджений план-графік проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праиі по професіях для праиівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. 
Після перевірки знань з питань охорони праиі оформлюються протоколи для допуску робітників 
до виконання робіт.

На підприємстві створена маркшейдерська служба, робота якої проводиться відповідно 
до "Положення про геолого-маркшейдерську службу ТОВ «Костопільбазальтінвест»”, 
"Інструкиії з виконання маркшейдерських робіт” та Посадової інструкиії маркшейдера. Очолює 
маркшейдерську службу маркшейдер -  Шух Петро Миколайович -  в 1996роиі закінчив 
Львівський державний університет ім. Ів. Франка геологічний факультет за спеиіальністю:



геологічна зйомка, пошуки та розвідка (диплом ЛВ №005120), а також пройшов підвищення 
кваліфікаиії в AT «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікаиії» в 2001 роиі 
( свідоитво СПК А К №055387). Пройшов навчання v ДП «Рівненський експертно-технічний 
центр Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праиі, надання 
медичної допомоги потерпілим, гігієні таиі та електробезпеки (посвідчення М  4793-151-19, 
протокол від 22.11.2019р. М  151/1), а також «Правил охорони пуаиі під час розробки уодовиш 
корисних копалин відкритим способом» (посвідчення № 4676-330-19, протокол від 18.11.2019 р. 
№ 330).

В маркшейдерській службі є в наявності обладнання, прилади та інструменти, які 
дозволяють виконання покладених на них завдань. Є в наявності документи, які підтверджують 
метрологічне забезпечення пушадів та інструментів.

* свідоитво М  23-21/0000093 від 11 лютого 2019 р. (ДП «Всеукраїнський державний 
науково^виробничий центр стандартизаиії, метрології, сертифікаиії та захисту прав 
споживачів») про повірку законодавчо-регульованого засобу вимірювальної техніки (Тахеометр 
електронний СХ-105 3ae.№GS3677).

15 Інструкцій з  охорони праиі. які на даний час діють на підприємстві, розроблені і 
переглянуті в установлені терміни, як вимагає «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праиі» (НПАОП 0.00-4.15-98) і затвержжені наказом по підприємству від ІЗ грудня 2019 року 
М2-0П.

- Інструкція з охорони праиі №12 під час виконання маркшейдерських робіт.
Інструкція зареєстрована службою охорони праиі в журналі реєстрації інструкцій з охорони 
праиі.

Працівники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям і 
засобами колективного та індивідуального захисту у відповідності до вимог НПАОП 0.00-3.07- 
09. Норми видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 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. Маркшейдер, зокрема, забезпечений 
бавовняним костюмом з водовідштовхувальним просоченням, рукавицями комбінованими, 
шкіряними черевиками, курткою утепленою. Видано захисну каску з підшоломником, окуляри 
захисні, саморятівник респіратор пилозахисний. Усі засоби призначені для захисту працівників 
відповідають рівню безпеки.

Норми безоплатної видачі спеціального взуття та одягу, засобів індивідуального захисту 
контролюються директором Снітчуком Михайлом Онисимовичем.

Наявна у ТОВ «Костопільбазальтінвест» матеріально-технічна база відповідає 
нормативно-правовим актам з питань охорони праиі, в тому числі необхідних для виконання 
заявлених в декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та 
навчання з питань охорони праці

Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з питань охорони праиі за посадами та
професіями.

■^підпис^ 
^ 2 0 _ ^ .  : ■

М.О.Снітчук
(ініціали та прізвище)

Î Упоавління Держпраці у Рівненській області |
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О

‘ по са д а , П "■ тДекларація 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) маппш, 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.


