
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 Фізична -  особа підпуиємепь
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

______ Савчук Сергій Федорович, 2506610879
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,

Паспорт МЮ 364816 виданий Костопільським PC УДМС України в Рівненській області,
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

12 грудня 2013року, Рівненська область. Костопільський район. м.Костопіль. вул. 1-го Грудня 22 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,
ІПН2506610879.____ тел. +380672577384._____уазет4ук(іфмкг. net:_____bazalPnonolit(3,2mail. com
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

______________________родовище базальту «Берестовеиь Північний»_____________________
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 д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Савчук Сергій Федорович
(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:

____________ технологічні транспортні засоби ^додаток 7, п.5 Порядку)________ _
(найменування виду робіт

- Екскаватор гідравлічний кар ’єуний одноковшевий Case 1488-LC, 
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

________ІдентиФікаиійний номер GGG0214570, 1997 року випуску, Франція, Т00661ВК;
устатковання підвшценої небезпеки, тип або марка (за наявності),

- Навантасисувач колісний фронтальний кар ’єрний Напотая B8AF. ІдентиФікаиійний номер
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які »  .

3005239, 1972 року випуску, Німеччина: Т00662ВК: - Навантажувач колісний фронтальний
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

кар'єрний Hanomas 70Е, ІдентиФікаиійний №376020858,1995 року випуску,Німеччина, Т00660ВК
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

Загальна кількість уобочга місиь: 6, у тому числі З робочих міст на яких існує підвищений
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих.
ризик виникнення травм, адміністративний будинок (б4,5м ),

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



наявне гаражне примігиетя (ІОО.Ол і),
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

иех по обробні каменю (421.1м )̂. 
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості

у  ФОП Савчук Сергій Федорович, згідно вимог статті 13 Закону України «Про 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

______ОХОРОНУ прані» та вимог міжгалузевих нормативно-правових актів з охорони прані, створено
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
_____відповідні служби і призначені посадові особи, які повинні забезпечувати вимоги конкретних

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та
_____ питань безпечного ведення робіт та охорони прані. Відповідальний за дотриманням вимог
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
_____законодавства з ттань охорони прані та промислової безпеки у ФОП Савчук Сергій Федорович.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
відповідно до законодавства з охорони прані, а також забезпечення додержання вимог законодавства 

щодо прав праиівників у галузі охорони прані -  інженер з охорони праиі Савчук Дмитро Сергійович 
{наказ про призначення на посаду Савчука Д.С. № 1/12 від 06,12.2019 р.}. Робота служби з охорони 
праиі проводиться згідно «Положення про службу охорони праиі» та у відповідності з річним 
та щомісячним планом, які затверджуються ФОП Савчук Сергій Федорович.

Наказом від 15.08.2019 у. №  8/08 затверджене Положення про службу охаиони 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 гнструкиш з охорони праиі розроблені та наказом від 15.08.2019 р. № 9/08 введені в 
дію інструкиії з охорони праиі по професіях згідно штатного розкладу та видах робіт, які 
виконуються у ФОП в тому числі при виконанні заявлених в деклараиії.

У ФОП наказом від 13.12.2019 р. № 2/12 створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праиі:

Голова комісії: Савчук Сергій Федорович пройшов навчання у ПП «Рівненський експертно- 
технічний иентр Держпраиі» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праиі. 
надання медичної допомоги потерпілим, гігієні праиі та електробезпеки (посвідчення

167-163-19, тютокол від 13.12.2019р. N9 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 № 5013-350-19, протокол від 06.12.2019 р. М  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
М  5166-163-19, 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 № 5012-350-19, протокол від 06.12.2019 р. № 350).

Член комісії: Снітчук Михайло Онисимович. Пройшов навчання у ДП «Рівненський 
експертно-технічний иентр Держпраиі» і вшвив потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праиі. надання медичної допомоги потерпілим, гігієні праиі та електробезпеки (посвідчення 
№ 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 огрудкуванш'руд та кониентратів 
(посвідчення №  5011-350-19, протокол від 06.12.2019 р. №  350).

З праиівниками ФОП Савчук Сергій Федорович 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 порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праиі.



ві особи проходять попереднє (під час прийняття на роботу) та пеуіодичне (1 раз на З 
навчання і пепевіпку знань з ттань охоуот праиі в комісії ФОП Савчук Сеугій Федорович. 
Інші праиівники проходять навчання та перевірку знань з питань охорони прані в

(остійно діючій комісії ФОП Савчук Сергій Федорович.
Складений та затверджений тан-графік проведення навчання та перевірки знань з 

питань охоуони праиі по професіях для пуаиівників, з яким робітники ознайомлені під підпис.
Після перевірки знань з питань охорони праиі оформлюються протоколи для допуску робітників 
до виконання робіт.

У ФОП Савчук Сеугій Федорович розроблений та затверджений діючий перелік
інструкиій. Загальна кічькість інстуукиій -  9 шт., з них 2 шт. -  для виконання заявлених робіт 
підвищеної небезпеки: Інстуукиія з охорони праиі М5 для машиніста екскаватоуа та Інструкиія 
з охорони праиі №4 для водія навантажувача. Є в наявності технічні інструкиії та інструкиії по
експлуатаиіг: екскаватора Case 1488ПС, позначення паспорта РВ01013: навантажувача
колісного фронтального Напотаг 70Е, позначення паспорта РВ01010 та навантажувача 
колісного фронтального Hanomas B8AF, позначення паспорта PB010J2. Щорічно складається
та затвеиджується графік по проведенню технічного обслуговування наявної техніки.

Відповідальний за утриманням та безпечну експлуатаиію екскаваторів і навантажувачів, 
за технічний стан та експлуатаиію є ФОП Савчук Сеугій Федорович.

Праиівники ФОП Савчук Сергій Федорович забезпечуються спеиіальним одягом і
спеиіальним взуттям та інших засобів індивідуального захисту у відповідності до вимог 
нормативно-правових актів, зокрема машиністам екскаваторів та водіям навантажувачів 
безоплатно видаються бавовняні костюми з пилозахисним просоченням, шкіряні черевики.
курточки утеплені. Видано захисні каски з підшоломником, окуляри захисні, респіратори 
пилозахисні. Технологічні транспортні засоби укомплектовані аптечками по наданню 
долікарської допомоги потерпілим та вогнегасниками. Усі засоби призначені для захисту
праиівників відповідають рівню безпеки.

Норми безоплатної видачі спеціального взуття та одягу, засобів індивідуального закисту 
контролюються Савчуком Сергієм Федоровичем.

Наявна у ФОП Савчук Сергій Федорович матеріально-технічна база відповідає
нормативно-правовим актам з питань охорони праиі в тому числі необхідних для виконання 
заявлених в деклараиії робіт. В адміністративному будинку обладнаний кабінет для проведення 
вступного інструктажу та навчання з питань охорони праиі.

Розроблені екзаменаиійні/шлети з перевірки знань з питань охорони праиі за посадами та 
професіями.

26^ .

С.Ф.Савчук
(ініціали та прізвище)

Управління Держпраці у Рівненській області і 
З А Р Е Є С Т Р О В А Н О  

від. Ш  .

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 підвшценоГ 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.


