
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охороні

праці

Відомості про роботодавця: Комунальне підприємство
«КОСТОПІЛЬКОМ УНЕНЕРГІЯ»

(для юридичної особи: найменування

35000, Рівненська обл.,м.Костопіль, вул.Нова, буд.1
юридичної особи, місце її державної реєстрації,

код платника податків згідно ЄДРПОУ 30132672_________________ _
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності

код виду діяльності згідно з КВЕД 35.30.__________ ________ ______________
згідно з КВЕД, прізвище, ім'я та по батькові керівника;

директор Стахнюк Юрій Сергійович, т.ф. 03657-23274, е.п. котип-козКсї),ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

35000, Рівненська обл.,м.Костопіль, вул.Нова, буд.1, на об*єкті підприємства
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 вимагається

(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,________________________Стахнюк Юрій Сергійович_________________________________ ________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи,

________________________________ __________________ ________ ____________________________________________ ?
або фізичної особи - підприємця)

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

1. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом ( п.18. додатку 6 )__________________________ і
(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______________________________ __________________ ______________________________________і

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
балони із стисненим, зрідженим газом зберігаються на відкритому повітрі в шафах на території

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
підприємства, з необхідними попереджувальними табличками_____________________________________ .

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Інші відомості: Стецюк Сергій Олександрович- наказом по підприємству від 31.07.2017р. № 20
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

прийнятий на посаду інженера з охорони праці.________________________________________________________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

Наказом по підприємству від 07.08.2017 р. № 165 створено службу з охорони праці, в кількості чотирьох 
чоловік: Стецюка С.О.-інженера з охорони праці. Цецика А.В.-головного інженера. Рабця С.І.-майстра 
Трофимчука І.В. -майстра. Керівником служби з охорони праці призначено Стедюка С.О.______________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

№
п/п

Прізвище, ім*я по батькові № посвідчення , № протоколу 
навчання Закону України « Про 
охорону праці» на нормативно- 
правових актів до нього

№ посвідчення , № протоколу 
навчання «Правила будови і 
безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском»,нормативних 
документів,що встановлюють вимоги 
до балонів

Місце проведення 
навчання

1. Цецик Андрій Васильович №3343-118-17, від 22.09.2017№118 №3343-118/В-17 від 21.09.2017№118/в ДП «Рівненський ЕТЦ»
2. Стецюк Сергій Олександрович №3338-118-17, від 22.09.2017№118 №3338-118/в-17 від 21.09.2017№118/в ДП «Рівненський ЕТЦ»
3. Рабець Сергій Іванович №3334-118-17, від 22.09.2017№118 №3334-118/В-17 від 21.09.2017№118/в ДП «Рівненський ЕТЦ»
4. Трофимчук Ігор Володимирович №3342-118-17, від 22.09.2017№118 №3342-118/В-17 від 21.09.2017№118/в ДП «Рівненський ЕТЦ»

Наказом по підприємству від 02.01.2018 р. № 25 переглянуті і затверджені діючі інструкції з охорони 
праці по професіям згідно штатного розпису, та по видах робіт, які виконуються на підприємстві, в том
числі заявлених в декларації, а саме «Інструкція з охорони праці №123 з безпечної експлуатації, ______
зберігання і транспортування балонів (з киснем, ацетиленом, пропаном).___________________ ________ _

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
Наказом по підприємству від 02.01.2018 р. №56 призначено відповідальних за безпечну експлуатацію 
транспортування,збереження балонів-головного інженера Цецика А.В., майстрів Рабця С.І.,Трофимчука 
І.В., а також призначено відповідального Трофимчук Ж.І. за видачу.облік та реєстрацію балонів на
підприємстві. ____________________________________________________ ____________________________
Розроблені та затверджені наказом №140 від 07.08.2017 р. положення -«П ро систему управління охороної
праці».»Про службу охорони праці».____________________________________________________________________
Наказом но підприємству від 02.01.2018 р. № 29 створено комісію з перевірки знань з питань охорони 
праці, у відповідності до вимог «Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці», в кількості трьох чоловік: голова комісії- Цецик А.В.- головний інженер
члени комісії- Стецюк С.О.-інженер з ОН, Рабець С.І.-майстер._________________________________________
Розроблено «Положення підприємства про навчання з питань охорони праці»(наказ № 140 від 07.08.2017 
р.), а також на підприємстві формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці. Після перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи допуску
робітників до виконання робіт._________ _____________________________________________________________
Піт час прийняття на роботу проводиться інструктаж з питань охорони праці з записом в Журналі
реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці._____________________________________________
На робочому місці проводиться інструктаж з питань охорони праці з записоми в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
Працівники забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі.Розроблено Положення про порядок 
забезпечення працівників підприємства спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту(наказ №140 від 07,08.2017 рЛ.та видача їх згідно заключеним Колдоговором від 25.04.2018р.Для
комірника видано куртка ватна, костюм бавовняний.черевики,рукавиці._________________________
На підприємстві проводиться профілактичний медогляд працівників згідно вимог по професіях та видаз 
робіт ( заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників від 17.01.2018р.).
На підприємстві обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань 
охорони праці з плакатами та наглядовими посібниками.______________________________________________
Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони прані.

небезпеки.___________________В наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної
. дНорматфвко-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечу-іення)

Ю .С.Стахнюк
(ініціали та прізвище)

ІЩ  «костопшь-
І КОМУНЕНЕРПЯ» І
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному оргаї
Д е р ж п р а ї ї і^ ----------------------20—  р. № ------------------------У Рівненській області |

' ЗАРЕЄСТР
!3а№<а^^від*<а̂


