
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Комунальне Підприємство «Березнекомуненергія» Березнівської 
міської ради
Місцезнаходження юридичної особи : 34600, Рівненська область, м.Березне, вул.Ціолковського, 2А 
М ісце її державної реєстрації: Березнівська районна державна адміністрація Рівненської області

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 30717503

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря.

Прізвище, ім'я та по батькові керівника: директор - Тарасюк Роман Васильович

Помер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: телефон/факс (03653)5-61-31,
Ьегкотеп31 @икг.пеТ

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 34600, Рівненська область, м.Березне, 
вул. Ціолковського, 2а, вул. Ціолковського, 46. вул. Андріївська, 14, вул. В.Чорновола, 4а; 34609, 

Рівненська область. с.Зірне, вул. Мироненка, 27

ІIіФормація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами згідно постанови кабінету міністрів Хе 1788 від 16.08.2002 року на КП 
«Березнекомуненергія» страхування не проводиться т. щ. не є об'єктом підвищеної небезпеки.

Я, Тарасюк Роман Васильович —  директор КП«Березнекомуненергія » Березнівської 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, устатковання підвищеної небезпеки: 

найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання 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 виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Інші відомості:
Старший майстер Фесенко В.О. призначений відповідальною особою за безпечне 

виконання робіт на висоті (наказ по підприємству №78 від 20.06.2017р.).
Гурин М.І. -- відповідальна особа за охорону праці на підприємстві призначений 

відповідальною особою за організацію процесу навчання з питань охорони праці, професійну 
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників, які залучаються до виконання 
робіт підвищеної небезпеки.

На підприємстві створена служба охорони праці відповідно до вимог законодавства.
Загальне керівництво охороною праці здійснює керівник підприємства -  Тарасюк Р.В., який 

пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього ( протокол № 35 від 03.04.2015р.) в Рівненському експертно-технічному центрі 
Державної служби України з питань праці.



Відповідальною особою за охорону праці призначений інженер ВТВ Гурин М.І., який 
пройшов навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього ( протокол № 63 від 27.05.2016р.) в Рівненському експертно-технічному центрі 
Державної служби України з питань праці.

На підприємстві створена і функціонує постійно-діюча комісія ( далі - ПДК) з перевірки 
знань з питань охорони праці у працівників підприємства ( наказ №21 від 03.01.2017р.).

До скаду комісії увійшли: Директор -  Тарасюк Р.В.. інженер ВТВ -  Гурин М.І., старший 
майстер -  Фесенко В.О. Всі члени ПДК підприємства пройшли навчання з питань охорони праці.

Відповідальна особа за проведення - робіт на висоті -  старший майстер Фесенко В.О. 
пройшов навчання і перевірку знань з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» в 
Рівненському експертно-технічному центрі Державної служби України з питань праці ( протокол № 
152 від 29.11.2016р.).

Розроблені посадові інструкції, у яких у відповідності з ст. 13 Закону України «Про охорону 
праці» визначені обов’язки і відповідальність осіб з питань охорони праці.

На підприємстві розроблена, затверджена та введена в дію інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті (№52).

Вступні та інші інстуктажі, навчання з охорони праці проводяться згідно розробленим на 
підприємстві програмам та інструкціям з охорони праці.

Ведуться журнали інструктажів, перевірки знань з охорони праці, інструктажі та перевірка 
знань проводяться своєчасно. Навчально-методичне забезпечення підприємства достатнє для 
необхідного навчання працюючих.

На підприємстві в наявності нормативно-правова база ( Закон України «Про охорону праці», 
НПАОП 0.00-1.15-07, Положення «Про виконання робіт підвищеної небезпеки» та інші 
нормативно-правові акти з охорону праці).

Спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту ( далі - 313) працюючі 
забезпечені у відповідності із Законом України «Про охорону праці» та Постанови Держкомітету 
України по праці і соціальних питаннях «Про затвердження типових норм». На підприємстві 
організовано облік видачі спецодягу, спецвзуття і 313.

На підприємстві існує п ’ять будівель та споруд на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм при виконанні робіт на висоті.

При проведенні ремонтних,«монтажних та інших робіт, що виконуються на висоті понад 1,3 
метри працівниками використовуються такі засоби захисту: каски захисті (ГОСТ 12.4.128-83), 
огородження, знаки безпеки.

Обов’язкові медичні огляди працівників підприємства проводяться згідно діючого 
законодавства. Працівники, що виконують роботи на висоті визнані придатними до роботи за 
професією.

Режим робочого часу на підприємстві відповідає законодавству.
Матеріально-технічна і нормативна база відповідають вимогам чинних нормативно- 

правових актів з охорони праці і достатні для виконання заявлених робіт.
Заходи, щодо безпечної організації робочих мість достатні для виконання заявлених робіт.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні Держпраці в
Рівненській області

(ініціали та прізвище)


