ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці
та промислової безпеки
Відомості про роботодавця:
Комунальне підприємство Гощанської селищної ради
«Агентство розвитку Гощі»
смт. Гоща, вул. Застав’я, 22
ЄДРПОУ 40818898, КВЕД 41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель.
Директор: Чуб’юк Галина Іванівна
Номер телефону: (0350) 2-16-17,
Номер факсу:
(0350)2-16-17,
Адреса електронної пошти: hoshcha.ahentstvo@ukr.net,
Місце(адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: Рівненська область, смт Гоща,
об’єкти по Гощанському району.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування
страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) - Фонд соціального
страхування України.
Я, Чуб ’юк Галина Іванівна, цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та /або експлуатації (застосування) таких
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
метра. крім- робіт верхолазних та скелелаз них, що виконуються на висоті 5 метрів і більше
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників
без тримання відповідного дозволу.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - З
Інші відомості:
Директор Комунального підприємства «Агентство розвитку Гощі» Чуб’юк Галина
Іванівна пройшла навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський експертно-технічний центр
Держпраці» з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього,
протокол від 29.09.2016 року № 112 посвідчення № 3234-112-16
У Комунальному підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби
охорони праці, згідно наказу № 30-В від 25 січня 2017 року покладено на інженера з
охорони праці Удовиченка Григорія Івановича, який пройшов навчання та перевірку знань в
ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» з Закону України «Про охорону
праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол від 14.07.2016 року № 78, «Правил
безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання
робіт на висоті», протокол від 11.07.2016 року № 78-6.
Правила безпеки системи газопостачання та правила виконання газонебезпечних робіт,
протокол від 14.07.2016 р. № 78-В;
ДБНА 3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві», протокол від 11.07.2016 р. № 78-Б;
ДБН В 2.5-20-2001 «газопостачання» (дод. Відведення продуктів згорання), протокол від
08.12.2016 р .№ 78-В.
У КП «Агентство розвитку Гощі» розроблено, затверджено та введено в дію згідно
наказу № 8-в від 17.11.2016 р. та наказу № 36-В від 07.02.2017 р. інструкції з охорони праці.

Розроблено та затверджено директором товариства посадові інструкції.
Згідно наказу № 9-В від 17.11.2016 року розроблено та затверджено «Положення про
систему управління охороною праці».
Згідно наказу № 9-В від 17.11.2016 року розроблено та затверджено «Положення про
службу охорони праці».
Згідно наказу № 31-В від 25.01.2017 року розроблено та затверджено «Положення про
організацію попереднього та періодичних медичних оглядів».
Згідно наказу № 32-В від 25.01.2017 року розроблено та затверджено «Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами
індивідуального захисту».
Згідно наказу № 34-В від 25.01.2017 року розроблено та затверджено «Положення про
навчання та перевірку знань з питань охорони праці.».
На підприємстві є в наявності та ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці,
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці,
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві,
- Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві,
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями,
- Журнал видачі наряд допусків,
- Журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки,
- Журнал реєстрації актів перевірок димовентиляційних каналів,
- Журнал перевірки, огляду та обліку засобів індивідуального захисту,
- Журнал видачі запобіжних пристроїв та індивідуальних засобів захисту.
В Комунальному підприємстві наказом № 34-В від 25.01.2017 року створено постійнодіючу комісію для перевірки знань з питань охорони праці в складі:
Голова комісії: директор Чуб’юк Г.І.
Члени комісії: інженер з ОП Удовиченко Г.І.
майстер Гуда М.Г.

Голова комісії Чуб’юк Г.І. пройшла навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ
Держпраці»:
- «Закон України про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього, протокол від
20.09.2016 року № 112,
- «Правила охорони праці під час робот із інструментами та пристроями» , протокол від
26.09.2016 року № 112-Б,
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , протокол від 26.09.2016 року
№ 112-Б,
- Правила безпеки системи газопостачання, правила виконання газонебезпечних робіт,
протокол від 29.09.2016 р. № 112-В;
- ДБНА 3.2-2-2009 «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві», протокол від 26.09.2016 р. № 112-Б;
- ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання (дод. Відведення продуктів згорання), протокол від
29.09.2016 р. № 112-В.
Члени комісії:
Удовиченко Г.І. пройшов навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»:
- «Закон України про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього», протокол від
14.07.2016 року № 78,
- «Правила охорони праці під час робот із інструментом та пристроями» , протокол від
11.07.2016 року № 78-6,
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , протокол від 11.07.2016 року
№ 78-6,

- Правила безпеки системи газопостачання та правил виконання газонебезпечних робіт,
протокол від 14.07.2016 р. № 78-В,
- ДБНА 3.2-2-2009 «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві», протокол від 11.07.2016 р. № 78-Б;
- ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання (дод. Відведення продуктів згорання), протокол від
08.12.2016 р.№ 78-В.
Гуда М.Г. пройшла навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці»:
- «Закон України про охорону праці» та нормативно-правові акти до нього, протокол від
26.09.2016 року № 112,
- «Правила охорони праці під час робот із інструментами та пристроями», протокол від
26.09.2016 року № 112-В,
- «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» , протокол від 26.09.2016 року
№ 112-В,
Правила безпеки системи газопостачання, правила виконання газонебезпечних робіт,
протокол від 29.09.2016 р. № 112-В;
- ДБНА 3.2-2-2009 «Системи стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в
будівництві», протокол від 26.09.2016 р. № 112-Б;
- ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачання (дод. Відведення продуктів згорання), протокол від
29.09.2016 р.№ 112-В.
У комунальному підприємстві наказом № 41 від 09.02.2017 р. відповідальним за
організацію і безпечне проведення робіт на висоті та з підйомників призначено:
- майстра Гуду М.Г.
Наказом № 40 від 09.01.2017 р. відповідальною особою за видачу наряд-допусків по
підприємству призначено директора Чуб’юк Г.І.
У комунальному підприємстві є в наявності засоби індивідуального захисту від
падіння працівників з висоти, це пояси запобіжні: 2 пояси строп-ланцюг, які пройшли
випробування (протокол випробування поясів запобіжних №1 від 12.09.2016 року),
Працівники, зайняті на роботах на висоті, пройшли навчання та перевірку знань з
питань охорони праці згідно протоколу товариства № 01-17 від 08.01.2017 року.
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці працівникам товариства
робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Комунальне підприємство «Агентство розвитку Гощі» забезпечено нормативноправовими актами з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

Г.І.Чуб’юк

Декларація зареєстрована у Журналі обліку об’єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці «_____ »_______________ 2017 р.
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