
І
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 “Могилянський завод будівельних матеріалів”_______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35400, Рівненська обл., Гошанський р-н, смт. Гоща. вул. Наливайка, 102а_______ __
___________________код ЄДРПОУ 05467257, Тел.: +38(0362169-34-38__________________
_______________________директор -Гладкевич Олексантр Анатолійович____________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
_______________________________Факс: +38Г0362І69-34-85_____________________ '

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;
Гощанське родовище суглинку та глини в Гощанському районі Рівненської області та
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
Заруднянське родовище глин та суглинків в Острозькому районі Рівненської області

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

(найменування страхової компанії,

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

Я, Гладкевич Олександр Анатолійович
(дата проведення аудиту)

(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 підвипїєної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: маркшейтерські роботи

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
робочих місць -1 (одне), в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
________ __________ виникнення травм -1 (одне)_______

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
___________ будівлі: адмінприміщення -1 (одне); виробничі об’єкти -1______ _



(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості. Прізвища, ім’я по батькові відповідальних за 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

Гладкевич Олександр Анатолійович - відповідальний за дотримання

дотримання вимог

вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, що пройшов навчання 
та перевірку знань законодавчих актів з питань охорони прані в ДП “Рівненський ЕТЦ 
протокол №29 від 16.03.2018 р.

Маркшейдер Боровець Олександр Миколайович призначений відповідальним за 
ведення маркшейдерських робіт, що пройшов навчання та перевірку знань 
законодавчих актів з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ протокол №73 від
22.03.2018 р .
Служба з охорони прані Створено службу з охорони праці та призначено інженера з 
охорони праці -  Бабіча Володимира Ігоровича що пройшов навчання та перевірку 
знань законодавчих актів з питань охорони праці в ДП “Рівненський ЕТЦ Посвідчення 
№2473-76-18 на підставі протоколу від 15.06.2018 № 76.

Про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці: Наказом від 10.07.18 № 
07 створена постійно діюча комісія з перевірки знань питань охорони прані, усі члени 
комісії пройшли навчання та перевірку знань в установленому порядку

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

16.03.2018 р. У відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

навчання та перевірки знань розроблено положення по підприємству про навчання з 
питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та 
перевірки знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу та періодично 
працівникам проводять інструктажі з записами в Журнали реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці, інструкії з охорони праці затверджені наказом № 8 від 
10.07.2019р. працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі 
(спецодяг, рукавиці, каски, взуття), підприємство забезпечено законодавчими та

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20 р. ^Тпрввлїкня Держ праці у Рівненській області |
№  ̂ ~  ЗА Р Е Є С Т РО В А Н О  І

. (посада,  підп ив )
підприємець своїм ПІДПИСОМ иадає"ЩіздутЕга"абро^Примітки: 1. Фізична особа - 

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 державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.”.


