Додаток 8
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЩЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Відомості про роботодавця_______________ ___________ ___________________________ _
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
телефаксу, адреса електронної пошти;

Фізична особа - підприємець Семенюк Вадим Леонідович. ВС 844679_________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

Куйбишевським РВДМУ України в Донецькій області 31 січня 2001 р.. пр. Лісовий, 17-Б/ЗО. м. Київ.
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

02166.2436800513,095-171-18-09, 5етепуик2ет@атаі1.сот__________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

на об’єктах замовника відповідно до договорів у Волинській області___________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед треті ми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Приватне акціонерне товариство «Страхова
(найменування страхової компанії,

компанія «Брокбізнес», до 28.02.2021 р., № 002-403608/01ДВ від 27.02.2018 р., до 28.02.2021 р.,
строк дії страхового

полісу ,

номер і дата його видачі)

002-403609/ 01ДВ від 27.02.20218 р.__________ ___________________________________________
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці добровільний

аудит з

(дата проведення аудиту)

охрони прані не проводився______________________________________________________________
Я,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

Семенюк Вадим Леонідович._________________________________________
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__________________________________________________________________
(найменування виду робіт
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

З робочих місця, у тому числі 2 робочих місця, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

два приміщення площею 15,3 кв, м і площею 15,1 кв.м

____________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Семенюк Вадим Леонідович, посвідчення № 142-ОП ПрАТ Вищий навчаль
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

заклад «Київський міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації» (далі - інститут), Семени)
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової оезпеки,

Наталія Володимирівна, посвідчення № 143-ОП інституту видані на підставі протоколу
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

26,06.2017 р.. Миронюк Людмила Петрівна, посвідчення № 102-17/18 ПП «КОТЕФІ» видане на
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

підставі протоколу № 102-17 від 21.07,2017 р.. створена комісія з перевірки знань з питань охорони
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

праці, наявні служба охорони праці, положення про службу охорони праці, положення про систему
управління охороною праці, положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань
охорони праці, тематичний план і програма навчання з питань охорони праці посадових осіб,
журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів з
питань охорони праці на робочому місці, журнал обліку робіт за нарядами

та

розпорядженнями.

перелік питань вступного інструктажу, перелік питань первинного інструктажу, порядок проведення
інструктажів з питань охорони праці, перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і
перевірку знань з питань охорони праці, періодичні медичні огляди ( позитивні медичні довідки
«Спеціалізованої
попереднього

медико - санітарної

частини № 18 МОЗ України»

( періодичного ) медичного

№ 14 від 06.02.2018 р.).

журнал

огляду

працівників № 4

реєстрації інструкцій з охорони

видачі інструкцій з охорони праці, журнал

про

від

проходження

26.03.2018 р.

праці, журнал

та

обліку

реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних

випадків на виробництві, куточок з охорони праці, який оснащений наочним приладдям, яке
постійно оновлюється з журналу «Довідник спеціаліста з охорони праці», інструкція № 1.18 з
охорони праці для маркшейдера та замінника на підземних маркшейдерських роботах, інструкція
№ 2.18 з охорони праці для маркшейдера та замінника під час розробки родовищ корисних копалин
відкритим способом, інструкція № 3.18 з охорони праці для замінника на топографо-геодезичних та
маркшейдерських роботах,

положення

про

маркшейдерську

службу,

посадова інструкція

маркшейдера, посадова інструкція інженера з охорони праці, посадова інструкція замірника на
топографо-геодезичних та маркшейдерських роботах, проведена атестація робочих місць за умовами
праці

для

визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, інші пільги та

компенсації за матеріалами ДП « Київський експертно-технічний центр Держпраці» ( протоколи
№ 108 від 08.02.2018 р, проведення досліджень важкості та напруженості праці, метеорологічних
факторів, освітленості робочого місця, шумового навантаження та інфразвуку), перелік робочих
місць, професій та посад, працівниками яких підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення
за віком згідно Списку № 1; перелік робочих місць та посад, працівниками яких не підтверджено
право на пільгове пенсійне забезпечення згідно Списків № 1 і № 2. перелік робочих місць та посад.
працівникам яких надається щорічна відпустка за роботу в шкідливих умовах праці і особливо
важких умовами праці; свідоцтво ДП « Укрметртестстандарт » про повірку засобу вимірювальної
техніки № 23-21/0000333 від 30.03.2018 р. про відповідність теодоліту 2Т5К зав. № 45383
вимогам

ГОСТ

10529 - 90

« Теодолитьі, Обшиє технические условия».

свідоцтво

ДП

« Укрметртестстандарт»
від 29.03.2018 р.

про

про

повірку засобу вимірювальної

відповідність

рулетки

вимірювальної

техніки

№ 23-25/0000176

металевої Р50УЗК зав. №1

вимогам ДСТУ 4179-2003 « Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови », свідоцтво ДП
«Укрметртестстандарт» про повірку засобу вимірювальної техніки № 23-21/0000257 від 20.03.2018р.
про відповідність гірокомпасу МВТ2 зав. № 15 вимогам нормативно-технічної документації фірми
- виробника, комп’ютер Ьєпоуо У50-70 5/Л СВ 36330844 з ліцензійним програмним забезпеченням
ГІС 6; два комплекта засобів індивідуального захисту (захисний одяг, костюм та куртка бавовняні,
костюм брезентовий, чоботи гумові, рукавиці брезентовій каска, захисні окуляри., пояс запобіжний.
діелектричні рукавички, засоби індивідуального захисту органів дихання - саморятівники СІ-30.
ШСС-1П); Кодекс законів про працю України. Кодекс України «Про надра». Закон України «Про
охорону праці». Гірничий закон України. Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування". Закону України «Про пенсійне забезпечення». Закону України «Про відпустки».
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», постанова Кабінету Міністрів України
від 26.10.2011 № 1107 « Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки», постанова Кабінету Міністрів України від 7.02.2018 р, № 48 «Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 25.08,2010 р. № 725 і від 26 10,2011 № 1107»,
Класифікотор професій ДК 003:2010. постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.1992
№ 442 «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», постанова Кабінету
Міністрів

України

від 24,06.2016

№

461 « Про затвердження списків виробництв, робіт,

професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах».
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затверджений наказом
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 (із змінами). Положення про розробку
інструкції з охорони праці, затверджений наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01,1998 № 9.
Типове положення про службу охорони праці, затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від
15.11.2004 № 255. нормативно - правововий акт з охорони праці (НГ1АОШ 0,00-4,12-05 - Типове
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,
затверджене

наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01,2005

№ 15 із змінами, внесеними згідно з наказом Державного комітету України з промислової безпеки,
охорони праці та гірничого нагляду від 16.11,2007 № 273. Порядок опрацювання і затвердження
роботодавцем нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затверджений
наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132 (із
змінами). Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету
по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29,01.98 N9.
Правила безпеки у вугільних шахтах (із змінами), затверджені наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 22.03.2010 № 62, Правила

охорони праці під час розробки родовищ кошених копалин відкритим способом (із змінами),
затверджені наказом Державного

комітету України з промислової безпеки, охорони праці та *

гірничого нагляду від 18.03,2010 №61 .Інструкція «Маркшейдерські роботи на вугільних шахтах і ]
розрізах», затверджена наказом Міністерства палива та енергетики України від 12.12.2000 №561.
Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000. 1:2000.1:1000 та 1:500. затверджена
наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України від
09.04.1998 № 56. наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті
Міністрів України від 27.07.1999 № 90 «Про внесення змін до наказу Укргеодезкартографії від
09.04.1998 № 56 та до Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000.1:2000.1:1000 та
1:500», Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом Державного комітету України з
промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (надалі-Держгірпромнагляд України) від
24.03.2008 № 53 (із змінами), норми безплатної видачі спеціального одягу , спеціального взуття та
інших засобів спеціального захисту працівникам гірничодобувної промисловості, затверджені
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 21.08.2008 № 184. постанова Кабінету міністрів України від 27.08.2008 № 761 «Про затвердження
Технічного регламенту засобів індивідуального захисту», постанова Кабінету Міністрів України від
30.11.2011 № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві » ( із змінами ). Правила з техніки безпеки на топографогеодезичних роботах, затверджені колегією Головного управління геодезії і картографії при Раді
Міністрів СРСР 09,02.1989 (протокол № 2/21); два приміщення площею 15.3 кв.м і площею 15,1 кв.м.
комп’ютер Ьєпоуо У50-70 5/К СВ 36330844. плакати та знаки безпеки.

В.Л.Семенюк
(ініціали та прізвище)

Уо//
(екларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці 0 3
2О/0Р 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
держ авної податкової служ би і м аю ть відм ітку в паспорті.

