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Додаток 8

до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

віл 7 лютого 2018 о. N 481

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «ХайдельбергЦемент Україна»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49044, м.Дніпро, вул Барикадна, буд.15 А_____ код ЄДРПОУ 00292923; КВЕД 23.51________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Голова правління : Сільвіо Тіде,_______________________________________________________
тел.(05621-38-75-00, факс (05621-38-75-87, office.ukraine@heidelberqcement.com______________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, 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;

50055, Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг, вул.Акціонерна, 1______________________
53822, Дніпропетровська обл., Апостолівський район, с.Жовте, вул.Цементників, 15

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 - AT «CK «АХА Страхування», договір_______
№2018051/FR від 02.02.2018р.___________________________________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
Позитивний висновок експертизи №12.2-04-12.1-0019.18 стану охорони праці та безпеки_______

промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання заявлених робіт -_______
маркшейдерських робіт, виданий ДП «Криворізьким експертно-технічним центром Держпраиі» від
06.02.2018р . _______________________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Сільвіо Тіде
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

mailto:office.ukraine@heidelberqcement.com


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 відповідного дозволу,

кількість робочих місць : 1, на яких існує виникнення травм : 1_______________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

виробничі ділянки з виробництва цементу розташовані за адресою : м.Кривий Ріг, вул.Акціонерна, 1;
виробничі ділянки з видобутку сировини Жовтокам’янського карє’ру за адресою : с.Жовте,_________
вул.Цементників, 15____________________________________________________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Голова правління -  Сільвіо Тіде, пройшов навчання та перевірку знань з курсу 
«Охорона праці -  загальний курс» в TOB «HKU «Моноліт» (протокол від 12.08.2015р. № 740-к)
На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №41 від_______
27.01.2017р.
Відповідальний за безпечне виконання маркшейдерських робіт -  маркшейдер - Демидов Максим 
Олегович, який закінчив Криворізький технічний університет «маркшейдерська справа», та здобув 
кваліфікацію Гірничий інженер-маркшейдер, від 05.07.2007р., HP №32618576, пройшов перевірку 
знань з питань охорони праці (внутрішній протокол перевірки знань від 17.07.2017р. №20/1, комісія
приказ №41 від 27.01.2017р.)____________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

Наказом по підприємству від 24.07.2015р. №194 створено службу з охорони праці._____________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони 
праці. Розроблені та введені в дію наказом по підприємству №192 від 24.07.2015р. інструкції з
охорони праці._________________________________________________________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі те, що________
використовується при виконанні робіт підвищеної безпеки.___________________________________
Працівники ПрАТ «ХайдельбергЦемент Україна» забезпечені спецодягом та засобами__________
індивідуального захисту в повному обсязі._________________________________________________
Прилади та засоби вимірювальної техніки: тахеометр електронний ЗТа5 зав.№15299, Теодоліт
ЗТ56КП зав№ 66151, нівелір SDL-50 зав.№ 1060 щорічно проходять повірку.___________________

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

Матеріально -технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та________



промислової безпеки-
і-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Сільвіо Тіде
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі) 
Держпраці 2 0 ^ р .  N /УґУ У

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.

Примітки:
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.

(додаток 8 у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 07.02.2018 р. N 48)


