
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 ПрАТ «Рафалівський кар’єр»_____________________

_________ с. Іванчі вул. Робітнича. 28 Володимирецький район Рівненська область
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

______________ код ЄДРПОУ 13976731 . КВЕД:08.11. 08.12._____________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

______________________ Бортник Петро Петрович____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

________(03634) 53-0-95, 53-1-93____ e-mail irafaiovka karer(a)ukr.net_____________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи — підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
с. Іванчі вул. Робітнича, 28 Володимирецький район Рівненська область 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

(найменування страхової компанії,
__________ ПАТ «НАСК»Оранта» Договір № 1254321 від 23.04.2018р.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

___________________________не проводився__________________________
(дата проведення аудиту)

Я, Бортник Петро Петрович_______________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 

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: Роботи. що виконуються на висоті
понад 1,3 метра. роботи верхолазні.____________________________________________

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

( 7 робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  7). 
Інші відомості:

На підприємстві:



наказом №36 від 10.01.2018р. інженера з охорони праці, Ошита В.М., призначена 
відповідальною за стан охорони праці на підприємстві.
наказом №21 від 10.01.2018р. головного енергетика, Бачинського О.М., призначено 
відповідальним за зберігання та справність електроінструменту, за організацію і 
безпечне виконання робіт на висоті та відповідальною посадовою особою за видачу 
наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки.
наказом №20 від 10.01.2018р. головного енергетика, Бачинського О.М., призначено 
відповідальною особою за електрогосподарство підприємства.
наказом №18 від 10.01.2018р. головного енергетика, Бачинського О.М., призначено 
відповідальною особою за безпечне виконання робіт по монтажу, ремонту, 
реконструкції електроустановок і електрообладнання.
наказом №10 від 10.01.2018р. затверджено перелік робіт, які проводяться по наряд- 
допуску.

Наявність служби охорони праці:
наказом № 83 а від 01.03.2017р. інженером з охорони праці призначена Ошита 
Вікторія Михайлівна.
наказом № 49а від 10.01.2018р. затверджено та введено в дію положення, а саме: 
«Положення про систему управління охороною праці», «Положення про навчання з 
питань охорони праці», « Положення про порядок проведення робіт, на виконання 
яких необхідно видавати наряд-допуск», «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, взуттям та 313», «Положення про службу охорони 
праці».

Інформація про інструкції з ОП:

наказом № 95 від 19.03.2018р. на підприємстві розробленні та затвердженні 
інструкції з охорони праці по професіях та видам робіт, а саме: «Інструкція з ОП для 
електрослюсарів», «Інструкція з ОП під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів», «Інструкція з ОП під час робіт з 
ручним електрифікованим інструментом», «Інструкція з ОП з експлуатації силових 
трансформаторів».

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:

навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог 
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці.

- на підприємстві наказом № 30 від 10.01.2018р., створена постійно діюча комісія з 
перевірки знань , з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та 
перевірку знань відповідних правил по охороні праці, електробезпеці, надання 
першої медичної допомоги, та мають посвідчення про перевірку знань.

№
п/п

ПІП Посада № дата 
посвідчення 
навчання з 

охорони 
праці

№ дата 
посвідчення 
навчання з 

правил 
роботи на 

висоті

Місце
проведення
навчання

1 Ришко Петро 
Кирилович

Г оловний 
інженер

№456-14-17
від

14.02.2017р.

Рівненський
експертно-
технічний

центр
2. Бачинський Г оловний №758-24-18 №457-14-17 Рівненський



Олександр
Миколайович

енергетик від
02.03.2018

від
14.02.2017р.

експертно-
технічний

центр
3. Ошита Вікторія 

Михайлівна
Інженер 3 

ОП
№ П55-41- 

17 
від

30.03.2017

№ 1155- 
41/6-17 

від
27.03.2017р.

Рівненський
експертно-
технічний

центр
4. Гутник Олександр 

Миколайович
Г оловний 
механік

№760-24-18
від

02.03.2018р.

Рівненський
експертно-
технічний

центр

- всі робітники , що виконують заявлені роботі пройшли в комісії підприємства 
навчання та перевірку знань «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті і верхолазні роботи» та «Інструкція з ОП під час виконання робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів» - протокол №1 від 10.04.2018р. 
для безпечного виконання заявлених робіт підприємство забезпечено драбинами, 
стрем’янками, запобіжними поясами, страхувальними, монтажними мотузками, на які 
є в наявності експлуатаційні документи, та яким у встановленому порядку проведено 
відповідні огляди і чергові випробування.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

працівники забезпеченні спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального 
захисту, згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів.
всі працівники, що допущенні до заявлених робіт пройшли у встановленому порядку 
медогляд і не мають її роги показань за станом здоров’я.

Підприємство 
актами з

20#р

кар’єр» забезпечено нормативно-правовими

' У -  ^  >■

(ініціали та прізвище)
,  4

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці__________________ 20__ р.
№ __________________. Управління Держпраці у Рівненській області |

ЗА Р ЕЄ СТРО ВАН О  і
За у

- </С> Р?.

Примітки: І. 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, устаткування 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.”.


