
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. Орлика, 2А 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

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

__________________________________bazaltmonoUt(^.gmail. com___________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

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

Рівненська область. Костопільський район. с.Берестовеиь
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
__________________________________ 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

Я. Снітчук Михайло Онисимович
(дата проведення аудиту)

(іцзізвище, ім'я та по батькові керівншЕа юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)
ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та цромислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:
________ - роботи, що виконуються на висоті понад І.Зметрд (додаток 6. п.6Порядку)______

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

тип або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, краша походження, які

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

відповідного дозволу, кількість робочих місць,
адміністративне пргтішення орендується (м.Костопіль, єул. Пшгта Орлика.2А),________

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

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 
кар ’єр по видобутку базальтів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальний за дотриманням, вимог законодавства з питань охорони прані та

(гфізвищє, ім'я та по батькові осіб, які відповідають



промислової безпеки V TOB «Костопільбазальтінвест», відповідно до законодавства з охорони 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

праиі. 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 праиі Стчук Дмитро Сергійович, (наказ про призначення 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

Савчука Д.С. №1-оп від 13.12.2019р.). Робота служби 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. № Поп 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 інструкцій з  охорони праиі розроблені та наказом від 13.12.2019 р. №  2-оп введені в 
дію інструкції з охорони праиі по професіях згідно штатного розкладу та видах робіт, які 
виконуються у ТОВ «Костопільбазальтінвест», в тому числі при виконанні заявленш в 
декларації.

На підприємстві розроблено і затверджено «Положення про навчання, інструктаж і 
перевірку знань з охорони праиі». Наказом по підприємству від 16.12.2019 року №3-оп створена 
комісія з перевірки знань з питань охорони праиі в складі:

Голова комісії: Снітчук Михайло Онисимович-директор. Пройшов навчання у ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр 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 
концентратів (посвідчення № 5011-350-19, протокол від 06.12.2019 р. № 350). Пройшов 
навчання у ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил охорони 
праиі під час виконання робіт на висоті». ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праиі. Охорона праиі і промислова безпека в будівництві» (посвідчення №41-2-20, Протокол від 
17.01.2020 М2), а також «Правил з охорони праиі під час експлуатації великовантажних 
автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних 
копалин відкритим способом». «Правил ОП під час експлуатації ел. устаткуванння ел. мереж 
на відкритих гірничих роботах», «Вимог безпеки та захисту здоров ’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками», (посвідчення N241-2-6-20, протокол від 17,01.2020 
№2-6. Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (посвідчення №41-2-а- 
20. дата видачі 17 січня 2020р.)

Член комісії: Савчук Сергій Федорович-заступник директора, пройшов навчання у ДП 
«Рівненський експертно-технічний центр Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони праиі. надання медичної допомоги потерпілим, гігієні праиі та електробезпеки 
(посвідчення №я 5167-163-19. протокол від 13.12.2019р. №  163), «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 концентратів 
(посвідчення М  5013-350-19, протокол від 06.12.2019 р. №я 350). Пройшов навчання у ТОВ 
«Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил охорони праиі під час 
виконання робіт на висоті». ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праиі. Охорона 
праиі і промислова безпека в будівництві» (посвідчення №38-2-20, Протокол від 17.01.2020 
№2), а також «Правил з охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та 
інших технологічнш транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин 
відкритгш способом», «Правил ОП під час експлуатації ел. устаткуванння ел. мереж на 
відкритих гірничих роботах», «Вимог безпеки та захисту здоров ’я під час використання



виробничого обладнання прашвниками». (посвідчення N938-2-6-20, протокол від 17.01.2020 №2- 
б. Допущений до роботи в електроустановках натугою до 1000 В (посвідчення №38-2-а-20. 
дата видачі 17 січня 2020р.)

Член комісії: Савчук Дмитуо Сергійович-інженер з охорони пуаиі пройшов навчання v ЦП 
«Рівненський експертно-технічний иенту Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих 
актів з охорони пуаиі надання медичної допомоги потерпілим, гігієні пуаиі та електробезпеки 
(посвідчення № 5166-163-19, протокол від 13.12.2019р. № 163), «Правил охорони праиі під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом», «Правил охорони пуаиі під час 
дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та кониентратів 
(посвідчення № 5012-350-19. протокол від 06.12.2019 р. М  350). Пройшов навчання v TOB 
«Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» і виявив потрібні знання «Правил 
охорони праиі під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праиі під час 
виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона 
праиі і промислова безпека в будівництві» (посвідчення Жо37-2-20, Протокол від 17.01.2020 
№2), а також «Правил з охорони праиі під час експлуатації великовантажних автомобілів та 
іншш технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин 
відкритим способомж «Правил ОП під час експлуатаип ел. устаткуванння ел. мереж на 
відкритих гірничих роботах». «Вимог безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками», (посвідчення ПЬЗ 7-2-6-20, протокол від 17.01.2020 
№2-6. Допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000 В (посвідчення М37-2-а- 
20, дата видачі 17 січня 2020р.)

З працівниками ТОВ «Костопільбазальтінвест» проводяться інструктажі з питань 
охорони праиі (вступний, первинний, повторний, позаплановий, цільовий) -  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 працівників, з яким робітники ознайомлені під підпис. 
Після перевірки знань з питань охорони праиі оформлюються протоколи для допуску робітників 
до виконання робіт.

Інструктаж працівників, що виконують роботи на висоті проводиться згідно «Інструкції 
з охорони праиі №6 Під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних 
страхувальних засобів».

Працівники підприємства пройгили медогляд та психофізіологічну експертизу, а також 
забезпечені спеціальним одягом, спеиіальнгт 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».

Персонал забезпечений захисними засобами згідно вимог НПАОП 00.0-1.15-07 «Правша 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»: є в наявності засоби індивідуального захисту 
від падіння працівників з висоти. Запобіжним поясам проведено статичне випробування 
заводом-виготовлювачем. Засоби захисту реєструються в «Журналі обліку та видачі засобів 
індивідуального захисту».
Усі засоби призначені для захисту працівників відповідають рівню безпеки.

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



Товариство з обмеженою відповідальністю «Костопільбазальтінвест» забезпечене 
необхідною експлуатаиійною документаиією, нормативно-правовою, технічною та органїзаиійною 
документаиією з питань охорони праиі та промислової безпеки в повному обсязі згідно Переліку 
нормативно-правових актів з охорони праиі. що діють в Товаристві. Матеріально- технічна база та 
навчально-методичне забезпечення відповідає вимогам законодавства та нормативно-правовим 
актам.

М. О. Снітчук
•1 ^

(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) мапшн, 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.

І  т  »

І Управління Держпраці у Рівненській області ^
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