
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Відомості про роботодавця КП «Комунальник» Радивилівської міської ради м. Радивилів, 
вулиця Кременецька, 52 , код платника податків згідно з ЄДРОУ 37344625, КВЕД 36.00 . 
Ковальов Андрій Іванович -  директор КП «Комунальник», тел. (03633) 4-37-70 1401 voda- 
rad@ukr.net м. Радивилів вул. Кременецька, 52, індекс 35500.

Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки .
Аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.

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 виконання таких робіт, 
підвищеної небезпеки, а саме -  зварювальні роботи. Кількість робочих місць -  1, в тому 
числі тих на яких існує підвищений ризик отримання травм.

Місце виконання робіт : зварювальний пост.
На підприємстві використовується зварювальний трансформатор типу СТ-500 

інвентарний №223, випробуваний електротехнічною лабораторією філії «Львівський 
ВЕТВЗ» ДП «Укрдорзв’язок» протокол №103 від 6 лютого 2018 року. Висновок 
лабораторії -  зварювальний трансформатор відповідає вимогам Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21.-98).

Інші відомості

На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу охорони праці 
та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом директора КП «Комунальник» № 6 від 02.03.2012 року.
Затверджено директором КП «Комунальник» Перелік інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві, згідно затвердженого штатного розпису та Перелік інструкцій з 
охорони праці, які необхідні для виконання робіт на дільницях підприємства. Дата 
затвердження інструкцій з охорони праці 14 березня 2017 року наказ № 9-г (строк дії до 
14.03.2020 р.)

На основі Закону України „Про охорону праці”, та п.2.3 р. 4 „Типового положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці” НПАОП 
0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 13-г від 12січня 2018 р. „ Про створення 
комісії по перевірці знань ”.

Ковальов Андрій Іванович -  директор, пройшов навчання та виявив потрібні знання 
Закону України „ Про охорону праці ” та нормативно-правових актів до нього. 
Посвідчення № 5193-168-17 протокол від 15.12.17 р. №168.

Сеньчук Сергій Володимирович -  головний інженер пройшов навчання та виявив 
потрібні знання Закону України „ Про охорону праці ” та нормативно-правових актів до 
нього. Посвідчення № 5211-168-17 протокол від 15.12.2017 р. №168

Францішкевич Ярослав Олександрович Майстер по обслуговуванню житлового 
фонду пройшов навчання та виявив потрібні знання Закону України „ Про охорону 
праці” та нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 4730-157-16 протокол від 
02.12.2016 р. №157.

Зубкевич Ігор Петрович -  інженер з охорони праці пройшов навчання та виявив 
потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових актів до 
нього. Посвідчення № 2571-94-17 протокол від 20.07.2017 р. №94 .
Всі члени комісії пройшли навчання та виявив потрібні знання „ Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт ”, „ Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах ”. „ Правил ТБ 
при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць ” , „ Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями ”, Правил охорони праці під
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час виконання робіт на висоті ”, ДБН.3.2-2-2009 „ Система стандартів безпеки праці. ОП і 
ПБ в будівництві ”, „ Правил безпеки систем газопостачання ” та правил виконання
газонебезпечних робіт, „ПББЕ посудин,що працюють під тиском ”, НА, що встановлюють 
вимоги до балонів, „ Правила охорони праці під час зварювання металів»

Відповідальним за безпечне виконання зварювальних робіт призначено майстра по 
обслуговуванню житлового фонду Францішкевича О.Я.. (наказ від 11.01.2018 р. № 13-г), 
який пройшов навчання та перевірку знань і виявив потрібні знання Закону України „Про 
охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 4730-157-16 
протокол від 02.12.2016 року №157. Пройшов навчання і виявив потрібні знання , „Правил 
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, «Правил ОП під час 
роботи з інструментами та пристроями». «Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті »-посвідчення №4829-343-16 ,протокол №343 від 06.12.16 p., «Правил охорони 
праці під час зварювання металів»-посвідчення №7-2-18 ,протокол №2 від 02.01.2018 року.

Відповідальним за електрогосподарство призначено енергетика Піцура В.М.,який 
пройшов навчання та має 4 групу допуску до роботи в електроустановках напругою до і 
вище 1000 В.-дата перевірки 30.11.2017 року ,протокол №156,посвідчення №1393-47- 
15-Головний інженер Сеньчук С.В. пройшов навчання та має 4 групу допуску до роботи в 
електроустановках до і вище ЮООВ-дата перевірки 30.11.2017 року,протокол 
№156,посвідчення №6930-150, майстер по обслуговуванню житлового фонду 
Францішкевич Я.О. пройшов навчання та має 3 групу допуску до роботи в 
електроустановках напругою до 1000В,-дата перевірки 30.11.2017року,протокол№156 
,посвідчення №4898-156-17 ,інженер з охорони праці Зубкевич І.П.,пройшов навчання та 
має 3 групу допуску до роботи в електроустановках до 1000В,-дата перевірки 30.11.17 
року,протокол №156 ,посвідчення №4898-156-17.

Свідоцтво №36 про присвоєння робітничої кваліфікації електрогазозварника 4 розряду 

згідно протоколу № 01 від 15 січня 2018 року видане ДП Навчально-курсовий комбінат 

«Рівнебуд» м.Рівне .

Електрогазозварювальник пройшов періодичний медичний огляд, заключний акт 
за результатами періодичного медичного огляду працівника №093296 Серія 10ЯЯЮ від 16 
лютого 2018 року, а також психофізіологічну експертизу: Ковальчук В.А. протокол № 18- 
1505 /20326 від 09.02.2018 р. в ДП «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці» 
Забезпечені засобами індивідуального захисту а саме: спецодягом, зварювальними 
щитками. Електрогазозварювальник пройшов навчання та перевірку знань протокол № 39 
від 16 січня 2018 року

Працівники підприємства нормативно правовими актами забезпечені в повному

На підприємстві працює один електрогазозварник Ковальчук В.А..,

(підпис) (ініціали та прізвище)
А.І.Ковальов

У  4 4 jt

01  2018 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці 
_________________20____р. №_________________
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