
ДЕКЛАРАЦІЯ
ВІДПОВІДНОСТІ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ РОБОТОДАВЦЯ 

ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВТВА З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА
ПРОМИСЛОВОЇ БЕЗПЕКИ.

Відомості про роботодавця: КП «Комунальник» Радивилівської міської 
ради м. Радивилів вул. Кременецька,52, код платника податків згідно ЄДРПОУ 
37344625; код виду діяльності згідно з КВЕД 36.00 
Керівник: Ковальов Андрій Іванович -  директор КП «Комунальник» 
тел.(03633) 4-37-70 1401 voda-rad@ukr.net м.Радивилів, вул.Кременецька,52 
індекс35500.

Місце виконання робіт: КП «Комунальник» Рівненська обл. м.Радивилів, 
вул.Кременецька,52.

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків 
можливої шкоди:

Підприємство не належить до об'єктів підвищеної небезпеки.
Я, Ковальов Андрій Іванович -  директор КП «Комунальник» 

Радивилівської міської ради цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконнання ремонтних,монтажних, будівельних та інших 
робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та 
скалолазних що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею грунту, 
з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників.

На підприємстві 53 робочих місць в т.ч. З робочих місця на яких існує 
підвищений ризик винекнення травм.

На території підприємства знаходиться 4 цехи та дільниці, технічний стан 
будівель яких задовільний.

Інші відомості:
На підприємстві сворена служба охорони праці (Інженер з охорони праці 

-  Зубкевич Ігор Петрович), діє положення «Положення про систему управління 
охороною праці» ( Наказ №6 від 02.03.2012року), «Положення про службу 
охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» (Наказ№6 від02.03.2012року),«Положення про 
порядок забезпечення спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту працівників» ( Наказ№6 від 02.03.2012року).

На підприємстві створена постійно діюча комісія з перевірки знань з 
питань охорони праці (Наказ №6 від 25.07.2017р.). Всі члени комісії пройшли 
навчання і перевірку знань закону У країни «Про охорону праці та нормативно 
правових актів до нього»:
Голова комісії: Ковальов А.І. -  директор KIT «Комунальник»

mailto:voda-rad@ukr.net


(посв.№4128-123-14 від07.11.2014р.)
Члени комісії: Сеньчук С.В -  головний інженер 

(посв №4127-123-14 від07.11.2014р.)
Францішкевич Я.О. -  майстер

(посв.№4730-157-16 від 02.12.2016р.)
Зубкевич І.П. -  інженер з охорони праці 

(посв.№2571 -94-17 від 20.07.2017р.)
Всі члени комісії пройшли навчання і перевірку знань «Правил охорони 

праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті», ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання 
(дод. «Відведення продуктів згорання»), «Типології інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», 
«Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць», «Правил безпеки системи газопостачання 
України», «Правил будови і безпечної експлуатації посудин що працюють під 
тиском, нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів»

На підприємстві ведеться журнал вступного інструктажу з охорони праці 
та журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Майстер Францішкевич Я.О. призначений відповідальною особою за 
виконання робіт на висоті. Головний інженер Сеньчук С.В. призначений 
відповідальним за видачу наряд-допусків на виконання робіт на висоті 
(Наказ№7-в від 13.12.2016р.)

Робітники зайняті на виконанні робіт на висоті пройшли щорічне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (Протокол № 15 
від 14.03.2017р.) та пройшли періодичний і медичний огляд і допущені до 
виконання робіт на висоті (заключений акт від 23.03.2017р.).

На підприємстві діє «Інструкція з охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» (Наказ№3-г від20.04.2015р.).

Перелік інструкцій що діють на підприємстві затверджено наказом №3-г 
від20.04.2015р.)

>дягом, спецвзуттям, 313
(каски, запобіжні пояси та нормативно-правовою літературою в повному обсязі.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб'єктів в управлінні

А.І.Ковальов

Держпраці у Рівненській області

20 р. №


