
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємтсво «Костопііьське будинкоуправління»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

Костопільської міської ради», м. Костопіль, вул. 1 Травня, 7А, код з ЄДРПОУ 03352231_________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

директор Микитюк Євген Іванович, тел. (03657) 2-11-37, тел/факс (03657) 2-15-78__________
телефаксу, адреса електронної пошти;

ел. адреса kpkostb ud(a), email, и а_______________________________________________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Костопіль, Костопільський район Рівненської області________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився________
(дата проведення аудиту)

Я, Микитюк Євген Іванович_________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів____________________________________
(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),



номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

одне робоче місце____________________________________________________________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
адміністративне та підсобне приміщення___________________________________

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Романюк Людмила Федорівна___________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

інженер та відповідальна особа за стан охорони праці на підприємстві______________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

наявні: інструкція з охорони праці для пічника; інструкція з охорони праці для муляра_______
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

інструкція по виконанню робіт з перевірки і прочистиі димовентиляційних каналів. ремонту 
оголовків димоходів у газифікованих житлових приміщеннях; інструкція з охорони праці під час 
виконання робіт на висоті; інструкція з охорони праці з надання першої медичної допомоги
потерпшим від нещасних випадків ;_______________________________________________________

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
засоби індивідуального захисту -рятувальний шнур, рятувальний пояс, респіратор, захисна
каска____________________________________________________________________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Директор Микитюк Євген Іванович пройшов навчання в Рівненському експертно-технічному 
центрі «Правіш безпеки систем газопостання», ДБН В2.5-20-2001 «Газопостачання» (додаток 
«Відведення продуктів згоряння»). Посвідчення № 3352-118/в-17, видане на підставі протоколу 
від 21.09.2017№118/в

Відповідальна за виконання робіт Циганчук Людміша Михайлівна пройшла навчання в 
Рівненському експертно-технічному центрі «Правіш безпеки систем газопостання», ДБН В 2.5- 
20-2001 «Газопостачання» (додаток «Відведення продуктів згоряння»). Посвідчення №3354- 
118/в-17, видане на підставі протоколу від 21.09.2017М118/в

Працівник підприємства Ткачук Микола Володітировичпройшов навчання в КЗ «Навчально- 
курсововий комбінат» Рівненської обласної ради та здобув знання та навички з виконання 
роботи за професією контролер пічного господарства (та вентішяційних каналів).Посвідчення 
№ 20075 від 20.10.2017року.

На підприємстві створена комісія з питань охорони праці на підставі наказу від 02.01.2018 року 
№13



Пічник Ткачук Микола Володимирович пройшов на підприємстві курсове навчання пічників з
питань охорони праці при проведенні технічного обслуговування , перевірки та прочистки 
димових і вентиляційних каналів в житловому фонді. Протокол засіданя комісії з питань 
охорони праці від 06.02.2018 року №4.

Підприємство забезпечене навчально-методичною літературою та наочністю.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_________________20__ р. № ______________________ .

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу 
державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ  №  48 від 07.02.2018}
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