
Додаток 8 
до Порядку

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство «Берсзнекомунсервіс»______________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

34600, вул.Буховича,58, м.Березне, Рівненська обл„ код Г ДРПОУ 30717537, директор_______
Коломійчук Віктор Максимович, (03653)53210, ел.адр.: Ьегегпе котСгі-ukr.net, м.Березне

місцезнаходження, код згідно з СДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер 

облікової картки платник податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 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 Добровільний аудит із охорони 
праці не проводився____________________________________________________________________

(дата проведення аудиту )

Я. Коломійчук Віктор Максимович_____________________________________________________
(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:

Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра___________________________________________
Кількість робочих місць -  35, в тому числі, на яких існує ризик виникнення травм -  5. 
Кількість будівель і споруд (приміщень) - 2, виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів): 1 - адміністративно-технічний корпус, І - складське приміщення, роботи
виконуються на об’єктах замовника.____________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки. тип або марка (за наявності), 
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуату ються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
кількість робочих місць, у тому числі тих. на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки:
В КП «Березнекомунсервіс» наказом по підприємству від 02.01.2018 р. № 5 призначені:
За загальне керівництво з організації робіт по забезпеченню на підприємстві охорони праці та 
промислової безпеки відповідальний директор Коломійчук В.М. (посвідчення № 1618-51-18, 
протокол від 26.04.2018 № ДП «Рівненський ЕТЦ»).
Кузьмич М.М. -  відповідальна за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки (посвідчення № 1622-51-18, протокол від 26.04.2018 р. № 51 ДП 
«Рівненський ЕТЦ»).

За безпечне виконання робіт по дільницях:
Відповідальний за справний стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства -  енергетик 
Еарбар О.В. (посвідчення № 510-17-15, чергову щорічну перевірку знань пройшов 05.10.2017 р 
в ДП «Рівненський ЕТЦ»).
Відповідальний за технічний стан та дотримання норм експлуатації механізмів -Бойчук В.М. 
(посвідчення №4430-145-17, протокол від 27.11.2017 р. №145/1 ДП «Рівненський ЕТЦ»).

Відповідальний за безпечне виконання робіт на висот і -  Бойчук В.М. (посвідчення № 1766-115- 
18, протокол від 07.05.2018 р. № 115 ДП «Рівненський ЕТЦ» та Радчук О.В. (посвідчення 
№1765-115-18 протокол від 07.05.2018 р. № 115 ДГІ «Рівненський ЕТЦ», наказ по підприємству 
№ 76 від 08.05.2018 р.).



Наявністю служби охорони праці:
Наказом по підприємству від 02.01.2018 № 4/1 затверджено Положення про службу охорони праці. 
Наказом по підприємству від 02.01.2018 № 5 створена служба охорони праці.

Інформація про інструкції з охорони праці:
На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 62 від 02.04.2018 р. інструкції з охорони 
праці по професіям та видам робіт, згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
На підприємстві наказом № 8 від 02.01.2018 р. створена постійно діюча комісія з питань 
перевірки знань з охорони праці. Всі члени комісії пройшли навчання та перевірку знань 
відповідних Правил по охороні праці, електробезпеці в ДП «Рівненський ЕТЦ» та мають 
відповідні посвідчення (Коломійчук В.М.- директор, посвідчення № 1618-51-18, протокол від 
26.04.2018 № ДП «Рівненський ЕТЦ», Кузьмич М.М. -  інженер ВТВ, відповідальна за 
дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 
посвідчення № 1622-51-18, протокол від 26.04.2018 р. № 51 ДП «Рівненський ЕТЦ», Гарбар 
О.В., відповідальний за електрогосподарст во, посвідчення № 510-17-15, чергову щорічну 
перевірку знань пройшов 05.10.2017 р в ДП «Рівненський ЕТЦ», Радчук О.В. (посвідчення 
№1765-115-18 протокол від 07.05.2018 р. № 115 ДІЇ «Рівненський ЕТЦ»).
Наказом по підприємству від 02.01.2018 № 4/1 затверджено та введено в дію Положення про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці, розроблена 
Програма проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та план-графік, 
згідно якого проводиться навчання та перевірка знань з питань охорони праці для робітників 
підприємства. Працівники підприємства пройшли навчання з питань охорони праці -  
протокол засідання комісії з перевірки знань № 10 від 31.01.2018 р. За вступний інструктаж 
відповідальна Кузьмич М.М(наказ № 6 від 02.01.2018 р.) З працівниками періодично 
проводиться інструктаж з охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.

Експлуатаційна документація:
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на устаткування, обладнання, 
машини, механізми в тому числі, що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального 
захисту(пояси запобіжні із карабінами та запобіжними стропами, касками, страхувальними канатами, 
діелектричними рукавицями, ковриками) у відповідності до чинних нормативних актів.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально-методичне забезпечення:
На підприємстві є необхідна нормативно-правова, матеріально-технічна база та навчально- 
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ідають :їа дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 
'(проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
’матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
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В.М. Коломійчук

І Управління Держпраді у Рівненській області!
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Д е р ж п р а ц і  ________________ ______2 0 ______ р. Дг2 _____________________________ .

Примітки: І. Ф ізи чка  особа - підприємець своїм підписом падає згоду на обробку персональних даних з метою забезпечення
виконання вимог Порядку видачі дозволів па виконання робіт підвищеної небезпеки та па експлуатацію  
(застосування) машин, механізмів, устаткований підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний помер облікової картки платника податків не зазначається ф ізичними особами, які через свої 
релігійні переконання відмовляю ться від його прийняття та повідомили про це відповідному органу державної 
податкової служби і мають відм ітку в паспорті.


