
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці 

Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: Комунальне підприємство «Рівнерайкомуненергія» 
Рівненської районної ради;
Місцезнаходження: 35350, Рівненська обл., Рівненський р-н., смт. Квасилів, 
вул .Молодіжна, 14;
Код згідно з ЄДРПОУ: 30547471;
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Панасюк Микола Іванович;
Номер телефаксу, адреса електронної пошти: тел./факс: 63-61-87, e-mail: епещіа@,meta.ua; 
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 32а; 
смт.Квасилів, вул.. Молодіжна,14; смт. Оржів, вул. Центральна, 1; с. Зоря, вул. 
Б.Хмельницького, 26; с. В. Омеляна, вул. Шевченка, 74.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не
проводився.

Я, Панасюк Микола Іванович цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, які виконуються без отримання 
відповідного дозволу.
Кількість робочих місць -  5, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (структурних 
підрозділів) -  5.

Інші відомості:
- Наказом по підприємству від 27.10.2017 року №62/6 відповідальними особами за 
організацію і виконання робіт підвищеної небезпеки призначено: Новожилова
Володимира Павловича, Ковальчука Сергія Васильовича, Грицика Миколу Степановича, 
Сиротюка Івана Демидовича;

Наказом по підприємству від 29.12.2008р. №170 створена служба охорони праці; 
Наказом по підприємству від 16.08.2017р. №46 затверджено інструкції з охорони праці 

№46 під час виконання робіт на висоті; №47 під час робіт із застосуванням драбин; №48 
при роботі із застосуванням засобів підмощування;

Відповідальні особи за організацію і виконання заявлених видів робіт пройшли 
навчання і перевірку знань в ДП Рівненський ЕТЦ. (протокол № 115,6 від 12.09.2017р.,) та 
навчання і періодичну перевірку знань в постійно-діючій комісії підприємства (протокол 
№ 19 від 02.11.2017р.)

Наказом по підприємству від 04.08.2009р. № 92 затверджено «Положення про
навчання і перевірку знань з питань охорони праці»;



Наказом по підприємству від 05.10.2018р. №68 створено постійно - діючу комісію з 
перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства у складі:

Голова комісії -  в.о.директора підприємства Панасюк М.І.;
Члени комісії: головний інженер Новожилов В.П.;

начальник котельні Ковальчук С.В.; 
провідний інженер з ОП Бубало М.А.;

Голова комісії пройшов в ДП «Рівненський ЕТЦ» навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно - правових актів до нього 
(протокол №146 від 05.10.2018 р.), члени комісії пройшли вДП «Рівненський ЕТЦ» 
навчання і перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно - 
правових актів до нього (протоколи №10 від 09.02.2017р., №115 від 14.09.2017р.,) 
та «Правил охорони праці при виконанні робіт на висоті» (протоколи №115,6 від 
12.09.2017р., №10,6 від 06.02.2017р.);

Заявлені види робіт будуть виконувати працівники:
По робочих місцях в смт. Квасилів і с В.Омеляна:
Атаян С.С. -  слюсар -  електрик з ремонту електроустаткування;
Пришедюк В.В. -  слюсар з експлуатації і ремонту газового устаткування;
Оліферчук М.Д. -  слюсар з ремонту устаткування теплових мереж;
Свирид В.В. -  слюсар з ремонту устаткування котельних.
Стецюк /1.0. - електрогазозварник (по сумісництву-стропальник)
По робочому місцю у смт. Оржів:
Шопяк І.О. -  слюсар -  електрик з ремонту електроустаткування (по сумісництву); 
Кожушко В.Ф. -  електрогазозварник*(по сумісництву).
По робочому місцю в с. Зоря:
Довгалюк 1.1. -  слюсар -  електрик з ремонту електроустаткування;
Мінаєв М.С -  слюсар з ремонту устаткування котельних (по сумісництву) 
Кондрошина В.С. -  електрогазозварник (по сумісництву).

Працівники що будуть виконувати заявлені види робіт пройшли навчання і перевірку 
знань відповідних інструкцій з ОП постійно -  діючою комісією підприємства 
(протоколи №12 від 01.11.2017р..№ 19 від02.11.17р.)
Відповідальними особами проводяться інструктажі з питань охорони праці 
передбачені «Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з 
питань охорони праці» із записом в «Журнал реєстрації інструктажів на робочому 
місці» або «Наряд -  допуски»;

- Інформація про наявність ЗГЗ: працівники підприємства забезпечені спецодягом, 
спецвзуттям, черговими безлямковими запобіжними поясами типу ПБ-2, драбинами та 
захисними касками (відповідно до вимог «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» і колективного договору);
Інформація про наявність експлуатаційної документації нормативно -  правової та 
матеріально -  технічної бази, навчально -  методичного забезпечення: підприємство 
забезпечене «Журналами обліку робіт, що виконуються за нарядами і
розпорядженнями», бланками «Наряд -  допусків для виконання робіт на висоті», 
«Журналами обліку та зберігання засобів захисту», « Журналами обліку та огляду 
такелажних засобів механізмів та пристроїв», «Журналами приймання та огляду 
риштувань та помостів», «Правилами охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», інструкціями з питань охорони праці,інструкціями по експлуатації 313, наявні



програми навчання працівників з питань охорони пращ та переліки питань для

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпрані_________________ 20___ р.
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