
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
Квасилівське колективне підприємство «Житловик-І»
для юридичної особи: найменування юридичної особи
35350, Рівненська область, Рівненський район, смт Квасилів, вул.Молодіжна, 18
місцезнаходження
32362440
код згідно з ЄДРПОУ
Жильчук Микола Миколайович
прізвище, ім'я та по батькові керівника
Телефони: (0362) -  203-946, 203-483, факс: (0362) -  203-946
номер телефону, телефаксу
gitlovikl@ukr.net
адреса електронної пошти
об»єкти на території смт Квасилів
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 не заключався

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

Я, Жильчук Микола Миколайович, 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 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 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)

Створено 1 робоче місце, де існує підвищений ризик виникнення травм -  контролер пічного 
господарства 4 розряду.

Інші відомості
1. Функції служби охорони праці покладено на Волошину Ніну Миколаївну, головного 

інженера (наказ № 01 від 02.01.2018 року).
2. На підприємстві наказом № 09 від 02.01.201 року створено постійнодіючу комісію з 

питань охорони праці:
- Жильчук Микола Миколайович, начальник, - голова комісії, пройшов навчання та 

атестований в ДП „Рівненський ЕТЦ” згідно Закону України „Про охорону праці” 
(посвідчення № 2753-101-17);
Сіневич Петро Миколайович, виконавець робіт, - член комісії, пройшов навчання та 
атестований в ДП „Рівненський ЕТЦ” згідно Закону України „Про охорону праці” 
(посвідчення № 3178-111-16);
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- Волошина Ніна Миколаївна, головний інженер, - член комісії, пройшла навчання та 
атестована в ДП „Рівненський ЕТЦ” згідно Закону України „Про охорону праці” 
(посвідчення № 1388-42-18).

3. На підприємстві наказом № 14 від 02.01.2018 року створено постійнодіючу комісію 
питань охорони праці під час виконання робіт на висоті та безпечного виконання 
робіт по перевірці та чищенню димових і вентиляційних каналів у складі:

- Жильчук Микола Миколайович, начальник, - голова комісії;
Сіневич Петро Миколайович, виконавець робіт, - член комісії;

- Волошина Ніна Миколаївна, головний інженер, відповідальна за виконання функцій 
служби охорони праці,- член комісії;

- Петрович Валентина Ананїївна, майстер, - член комісії.
4. На підприємстві діють: інструкція № 21 з охорони праці для пічника, інструкція № 9 з 

охорони праці під час виконання робіт на висоті, № 22 з охорони праці для перевірки, 
прочистки димовентиляційних каналів і ремонту оголовків.

5. На підприємстві наказом № 07 від 02.01.2018 року Петрович Валентину Ананїївну, 
майстра, призначено відповідальною за технічний стан і безпечну експлуатацію 
побутових газових приладів, змонтованих у житловому фонді, димових і 
вентиляційних каналів, ущільнень вводів підземних інженерних комунікацій 
будинків.

6. Засоби індивідуального захисту контролера пічного господарства 4 розряду:
- рятувальний пояс;

фал шнуровий 12м+К20+петля; 
страховий пояс.
Засоби індивідуального захисту випробовуються через 6 місяців.

7. Підприємство забезпечено нормативно-правовою документацією та має матеріально- 
технічну базу навчально-методичного забезпечення.

8. Контролер пічного господарства 4 розряду 1 раз в 3 місяці проходить повторний 
інструктаж на робочому місці з питань охорони праці.

9. Контролер пічного господарства 4 розряду проходить періодичні медичні огляди.

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, як/відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
інструктажу з питань охорони прайі, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

М.М.Жильчук

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

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

Управління Держпраці у Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За

(ініціали та прізвище)


