
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____ є-mail :rafalovka karer(5)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 
ПАТ «НАСК»Оранта» Договір № 1254321 від 23.04.2018р.

(найменування страхової компанії,

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 
експлуатації таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно п.5 
Додатку 7 до Порядку технологічні транспортні засоби:

№
п/п

Найменування
устаткування,

тип

Модель Зав.№ Рік
виг-
от

Країна
виробни

к

Свідоцтво
про

реєстрацію№, 
серія, номерний 

знак

Відомості
про

проведен 
ня ТО

1 . Екскаватор
гусеничний

VOLVO
EC480DL

VCEC480
DK00271

2012 Корея ВК№000928 
від 29.11.2016р.

24.11.2017



418 Управління 
Держпраці в 

Рівненській обл. 
Т00867ВК

2. Екскаватор
гусеничний

ATLAS
180LC

№283R64
63

1995 Німеччи
на

АС №173463 
від 04.07.2011р. 

ІДТН
Рівненської ОДА 

15865 ВК

19.09.2017

3. Екскаватор
гусеничний

ATLAS
180LC

284R3012
68

1999 Німеччи
на

АС №173464 
від 04.07.2011р. 

ІДТН
Рівненської ОДА 

15864 ВК

19.09.2017

4. Екскаватор
гусеничний

ЕО-5124 1242 1990 СРСР ВК №000200 
від 27.12.2011р.

Управління 
Держгірпромнаг 

ляду по
Рівненській обл. 

Т00166ВК

24.11.2017

5. Екскаватор ЕО-2621 759543 1991 Україна АС №173465 
від 04.07.2011р. 

ІДТН
Рівненської ОДА 

03177РА

19.09.2018

6. Навантажувач
фронтальний

VOLVO
L180E

VCEL180
FL000U5

54

2007 Швеція АС №173461 
від 04.07.2011р. 

ІДТН
Рівненської ОДА 

12308ВК

19.09.2017

7. Навантажувач
фронтальний

VOLVO
L120GZ

VCEL12
GZL0067

1607

2017 Китай АС №001258 
від 19.06.2018р. 

Управління 
Держпраці у 

Волинській обл. 
Т 01186 АС

16.05.2018

8. Навантажувач ZETTEL
MEYER
ZL-5002

551203 1993 Німеччи
на

АС №173460 
від 04.07.2011р. 

ІДТН
Рівненської ОДА 

12304ВК

19.09.2017

9. Кар'єрний
самоскид

Краз
6510

006610R 
0772407

1994 Україна ВК№000864 
від 11.04.2016р. 

Управління 
Держпраці в 
Рівненській 

обл.
Т00803ВК

03.04.2018

10. Компресор
повітряний
пересувний

4ВУ1-
5/9M42

04922662
4

2007 Україна ВК№000871 
від 15.04.2016р. 

Управління 
Держпраці в 

Рівненській обл. 
Т00810ВК

03.04.2018

и . Кран мостовий 
однобалочний

Q -3,2t . 832 1992 Україна 06.09.2017



підвісний 
електричний 
керований з 

підлоги

(17 робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -  
17).
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 №9 від 10.01.2018р. головного інженера Ришко П.К., призначено 
відповідальним за здійснення нагляду та утриманням вантажопідйомних 
механізмів, автокранів, головного механіка, Гутник О.М., призначено 
відповідальним за безпечну експлуатацію вантажопідіймальних механізмів та 
автокранів, створено ремонтну службу по вантажопідіймальних кранах і 
механізмах.
наказом №29 від 10.01.2018р. головного механіка, Гутник О.М., та начальника 
гірничого цеха, Моцик М.П., призначити відповідальними за перевірку справності 
гірничих, транспортних та будівельно-дорожніх машин, які перебувають у роботі 
гірничого цеху.

- наказом №30 від 10.01.2018р. механіка по ремонту, Драпанчук М.Б., призначено 
відповідальним за безпечне виконання робіт та ремонту обладнання,машин, 
бульдозерів та механізмів, випуск автомашин на лінію.
наказом №39 від 10.01.2018р. головного механіка, Гутник О.М., призначено 
відповідальним по нагляду за технічний стан та експлуатацію посудин, що 
працюють під тиском, за справний технічний стан і безпечну дію посудин, що 
працюють під тиском.

- Наказом №41 від 10.01.2018р. водія автокрана, Берник В.С. призначено 
відповідальним за проведення технічного обслуговування, та ремонту 
вантажопідіймального крана.
Наказом №207 А від 25.12.2017р. механізми та обладнання в автотранспортному, 
транспортному та гірничому цехах закріпленні за водіями підприємства.

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 водіїв автосамоскидів Краз», «Інструкція з ОП для слюсаря по ремонту 
автомобілів», «Інструкція з ОП під час виконання шино монтажних робіт»,



5. Рак Оксана 
Петрівна

Маркше
йдер

№1943-135-18 
від 21.05.2018

Рівненський
експертно-
технічний

центр
6. Моцик Леонід 

Миколайович
Майстер
гірничий

№1942-135-18 
від 21.05.2018

Рівненський
експертно-
технічний

центр

всі робітники , що виконують заявлені роботі пройшли в комісії підприємства навчання 
та перевірку знань з охорони праці. (Протокол №1,3 від 25.05.2018р. про перевірку знань 
«Правил з охорони праці під час розробки корисних копалин відкритим способом» , 
«Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших 
технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин 
відкритим способом», «Правила з охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт»).

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 протипоказань за станом здоров’я.

кар’єр» забезпечено нормативно-

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) 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. ”

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

Зя.№̂ ГУР% ід< /Ї 2 . С ■К-У#

(посада, підпис)


