ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
Відомості про роботодавця
Для юридичної особи:
Найменування
ю ридичної
Кузнецовської міської ради

особы:

М ісцезнаходж ення ю ридичної_особи:
Незалежності буд.2

Комунальне

34400.

підприємство

Рівненська

область,

«Житлокомунсервіс»

м.

Вараш.

майдан

Місив її держ авної реєстрації: Виконавчий комітет Кузнецовської міської ради Рівненської
області
Код ЄДРПОУ: 40894523
Код виду діяльності згідно з КВЕД:
а
*

43.91 Покрівельні роботи;
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Прізвище. ім 'я та по батькові керівника: Мушик Сергій Васильович
Номер телефону, адреса елект ронної пошти: тел: 0987388909, e-maik jks-k.mr@ukr.net
Місце (адреса) виконання робіт підвищ еної небезпеки: будівлі та споруди м. Вараш

Я,
Мушик
Сергій
Васильович
керівник
Комунального
підприємства
«Житлокомунсервіс»
Кузнецовської міської ради цією декларацією підтверджую
відповідність матеріально-технічної 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:
Найменування виду робіт підвищ еної небезпеки без от римання відповідного дозволу:
Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1.3
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконую ться за допомогою
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.
К ількість робочих м ісць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення т равм:
На підприємстві працює 200 чоловік, з них 2 виконують роботи на висоті, а саме:

1. Роботи на висоті.
2. Покрівельні роботи.
3. Очистка від снігу дахів будівель.

Кількість будівель і споруд (приміщень): Адмінприміщення Ж ЕД №1. ЖНД №2

Кількість виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): КГ1 «ЖКС» КМР
складається з наступних дільниць:
житлово-експлуатаційна дільниця № 1;
житлово-експлуатаційна дільниця №2;
Призвіте, ім ’я по бат ькові осіб відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань
охорони праці та пром ислової безпеки:
«* відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому в КП «ЖКС» КМР
- директор - Мушик С.В.
*

відповідальний за стан ОП в КГІ «ЖКС» КМР - інженер з охорони праці - Мирончук
К.О.

»

відповідальні за зберігання, облік, видачу та випробування засобів індивідуального
захисту:
Ж ЕД №1 - Мордас 1.1., Лапицька С.І1.
Ж ЕД №2 - 'Галах Т.Ю., Шимчук О.В.

Наявність служ би охорони праці:
На КП «ЖКС» КМР наказом № 1-ОГІ від 13.02.2017 року створена служба з охорони
праці , наказом № 2-ОП від 17.03.2017 року затверджено Положення про систему управління
охороною праці та наказом № 3-ОП від 17.03.2017 року затверджено Положення про службу
охорони праці.
Інф ормації про інструкції:
® №13 - ОП - КП «ЖКС» КМР (Інструкція з ОП для покрівельника рулонних покрівель
та покрівель із штучних матеріалів) (нак. № 7-ОГІ від 20.03.2017р.)
® №5 - РІ - КГІ «ЖКС» КМР (Робоча інструкція для покрівельника рулонних покрівель
та покрівель із штучних матеріалів 3.4 розрядів) (нак. № 9-ОД від 2 1 ,03.2017р.)
Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
На КП «ЖКС» КМР наказом №14-011 від 18.04.2017 року створена постійно діюча
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли перевірку знань в
Рівненському експертно-технічному центрі згідно протоколу та мають посвідчення про
перевірку знань .

Прізвище, ім'я та
по батькові

Посада

1

Мушик С.В.

директор

№1260-47-17
від 07.04.2017р

№. дата
посвідчення
навчання з
правил робіт
на висоті
№1444-56-17
від 20.04.2017р

2

Кот І.С.

заступник
директора

№1287-51-17
від 07.04.2017р

№1437-56-17
від 20.04.2017р

->
J

Мирончук К.О.

інженер з ОП

№1288-51-17
від 07.04.2017р

№1442-56-17
від 20.04.2017р

№
гг/п

№, дата
посвідчення
навчання з
охорони праці

Місце
проведення
навчання
ДП
«Рівненський
ЕТЦ»
ДП
«Рівненський
ЕТЦ»
ДП
«Рівненський
ЕТЦ»

Інформації про проведення навчання та інструктаж у з питань охорони праці робітників:
На КП «ЖКС» КМР наказом № 4-ОП від 17.03.2017 року затверджено Положення про
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, затверджено графік
проведення перевірки знань з питань охорони праці, робітники ознайомлені з планомграфіком проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, а також після
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до
виконання робіт.
Протокол № 24 від 10.04.2017 року про перевірку Правил з охорони праці при
виконанні робіт на висоті - НПАОГІ 0.00-1.15-07 допускається до роботи на висоті
Остапенко Віталій Юрійович (покрівельник).
Протокол № 25 від 10.04.2017 року про перевірку Правил з охорони праці при
виконанні робіт на висоті - НПАОП 0.00-1.15-07 допускається до роботи на висоті
Ковальчук Володимир Сергійович (покрівельник).
Забезепечення засобами індивідуального захисту:
Відповідно до наказу про затвердження норм безоплатної видачі спеціального одягу,
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в КП «ЖКС» КМР №8-ОГІ від
20.03.2017р. та інструкції з ОГІ для покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних
матеріалів - №13 - ОГІ - КП «ЖКС» КМР (нак. № 7-ОГІ від 20.03.2017р.)
Найменування спецодягу та інших засобів захисту
Костюм
Черевики
Рукавиці
Наколінники
Респіратор
Чоботи утеплені
Штани утеплені
Куртка утеплена

Термін носіння, міс
12
12
До зносу
До зносу
До зносу
36
36

Н ормативно-правової та м ат еріально-т ехнічної бази навчально-мет одичного забезпечення:

Правила пожежної безпеки в Україні

НАГІБА.01.001-14

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 2293-99

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх

НПАОГІ 0.03-3.29-94

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами
праці, на яких забороняється застосування праці жінок

НПАОП 0.03-8.08-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

НПАОП 0.03-8.06-94

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

НПАОГІ 0.00-4.26-96

Положення про порядок трудового і професійного навчання
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими та
важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

НПАОП 0.00-4.15-98

Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель,
споруд, їх частин та конструктивних елементів

ДБН В. 1.2-1-95

Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних
ситуацій і аварій

НПАОП 0.00-4.33-99

Правила безпечної експлуатації електроустановок

НПАОП 40.1-1.01-97

Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання
електростанцій і теплових мереж

НПАОП 40.1-1.02-01

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями

НПАОП 0.00-1.30-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних
установок.

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

НПАОП 0.00-1.01-07

Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів

НПАОП 0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари
не більше 0.07 МПА (0.7 кг/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з
температурою нагріву води не вище 115 С

НПАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском

НПАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари і гарячої
води

НПАОП 0.00-1.11-98

Правила експлуатації вогнегасників

Н А ГІББ.01.008- 2004

Правила експлуатації електрозахисних засобів

НПАОП 40.1-1.07-01

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

НПАОП 60.2-1.28-97

Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті

НПАОП 0.00-1.15-07

Правила пожежної безпеки в Україні

Н А П Б А .0 1.001-2004

Правила проведення технічного огляду технологічних транспортних
засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі
загального користування

НПАОП 0.00-1.37-04

Про видачу мила на підприємствах

НПАОП 0.00-3.06-22.

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з НПАОП 0.00-4.12-05
питань охорони праці
НПАОП 0.00-4.21-04

Типове положення про службу охорони праці

Про
відповідальність
даних попереджений.
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