
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 підприємство «Центральна житлово- 
експлуатаційна організація «Житловик» Дубенської міської ради.

Юридична адреса: 35603, вул. Канторська 27, м. Дубно, Рівненська обл.

Поштова адреса: 35604, вул. Грушевського 31, м. Дубно, Рівненська обл.
Місце реєстрації: Виконавчий комітет Дубенської міської ради Рівненської області;

Дата реєстрації: юридичної особи, місця її державної реєстрації, 09.11.2009 року за 
№16051020000000587 код платника ЄДРПОУ 36744239, КВЕД 81.10 директор 
Березовський Павло Павлович. тел.(03656)44894, e-mail: iutlovuk@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: виконання робіт підвищеної небезпеки - 
обстеження, ремонти і чищення димарів, повітропроводів (п. 12 Додаток 6 до Порядку) 
проводиться безпосередньо на об’єктах замовника.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - договір відсутній.

Добровільний аудит з охорони праці на підприємстві не проводився.

Я, директор КП ЦЖЕО «Житловик» Березовський Павло Павлович, 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, а саме: обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів. Кількість 
робочих місць - 3, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Інші відомості:
управління охороною праці здійснює директор Березовский Павло Павлович, який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський 
експертно-технічний центр» протокол №120 від 07.10.2016р. посвідчення №3481-120-16 
Наказ №30-п. від 02.02.2018. року створена постійно діюча комісія по перевірці знань з 
питань охорони праці на підприємстві.

Голова комісії - Люсьо Марія Михайлівна - головний інженер, пройшла навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський експертно- 
технічний центр», протокол №123 від 13.10.2016 року, посвідчення №3616-123-16 
Члени комісії: Панчук Лариса Степанівна - інженер з охорони праці, Пройшла навчання і 
перевірку знань Закону України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський експертно- 
технічний центр», протокол №132 від 27.11.2015 року. Посвідчення №4271-132-15.
Ковальчук Олександр Володимирович -  майстер, пройшов навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський експертно-технічний центр» 
протокол №116 від 30.10.2015 року, посвідчення №3878-116-15.

Наказом №18 від 19.01.2016 року на підприємстві створена служба охорони праці, 
функції якої покладено на інженера з охорони праці Панчук Ларису Степанівну, яка пройшла 
навчання та перевірку знань Закону України «Про охорону праці» в ДП «Рівненський 
експертно-технічний центр» протокол №132 від 27.11.2015 року посвідчення №4271-132-15. 
Наказом № 81 від 04.05.2018 року. «Про призначення відповідальних за технічний стан та
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безпечну експлуатацію димовентиляційних каналів» призначено відповідальним майстра 
Ковальчука Олександра Володимировича.

Протоколами №2 від 12.02.2018 р., №3 від 14.02.2018р., №4 від 16.02.2018 р. засідання 
комісії, з перевірки знань з питань охорони праці, всім працюючим працівникам у 
підприємстві проведено перевірку знань з питань охорони праці за професіями по видах 
робіт та відповідних Правил.
Наказом №54 - п від 16.03.2016 р. затвердженні інструкції з охорони праці по професіях та 
видах робіт.

В КП ЦЖЕО «Житловик» ведуться журналом по встановленій формі проходження 
працівниками вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового інструктажів.

Працівники підприємства забезпечені розробленими та затвердженими в 
установленому порядку посадовими та виробничими інструкціями, які видані на руки під 
розписку.

Працівники підприємства забезпечені справними інструментами, приладами, 
спецодягом, засобами індивідуального захисту.

КП ЦЖЕО «Житловик» має виробничу базу, яка відповідає необхідним вимогам та 
забезпечена нормативно-правовими актами з охорони праці для виконання заявлених видів 
робіт.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в управлінні 
Держпраці у Рівненській обл.

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.”.

____П. П. Березовський

(ініціали та прізвище)
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