
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 Житлосервіс» Сарненської 
_________________________________ міської ради______________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34500, Рівненська область, м.Сарни, вул.Кулікова, 7а код ЄДРПОУ 36205405___

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
_____________________________ КВЕЛ 68.32; 43.21; 43.22; 43.29: 41.20 ;_________________
Директор: Місько Олександр Олександрович; тел./факс: 036-55-3-40-72__________

телефаксу, адреса електронної пошти;
гііШої 717(а)икг.пеі_______________________________________________________________

м.Сарни, Сарненський район______________________________
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 
_______________________________________не проводився___________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Місько Олександр Олександрович____________________________________________ ,
(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; обстеження, ремонт і чищення
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 

димарів, повітропроводів; зберігання балонів, контейнерів, цистерн та і нших ємностей 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження. 

із системним зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом;__________

зварювальні роботи_____________________________________________ _ _ _____________________
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 

кількість робочих місць -  78, на яких існує підвищений ризик винекнення травм -  32 
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 

адміністративне приміщення, гаражі, майстерні, скдад________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості Директор Місько О.О., пройшов навчання та перевірку знань з курсу______
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

З У «Про охорону праці» та нормативно -  правових актів до нього в Державній службі
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;



України з питань праці РЕТЦ (посвідчення №1250-44-16 протокол №44 від 21.04.2016 у.)
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

На підприємстві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, наказ №9§6 
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 

від 28.02.2019 р., голова комісії: директор Місько Олександр Олександрович: члени комісії: 
головний інженер Лімонов Ерік Михайлович (посвідчення №  3408-104/6-18 протокол №104/6 
від 06.08.2018; посвідчення №  3408-104/в-18 протокол №  104/в від 10.08.2018); інженер з 
охорони праці Данильченко Інна Адамівна (посвідчення №  600-17/6-19 протокол №  17/6 від 
18.02.2019; посвідчення №  600-17/в-19 протокол № 17/в від 22.02.2019); виконроб Войтюк Ігор 
Григорович (посвідчення №  3918-120/6-18 протокол №  120/6 від 03.09.2018; посвідчення № 3918-
120/в-18 протокол №120/в від 07.09.2018) _____________________ ____________________________
Члени комісії пройшли перевірку знань відповідних: Правил охорони праці; електробезпеці; 
надання першої медичної допомоги; Правил безпеки систем газопостачання; Правил охорони 
прані під час експлуатації обладнання, що працює під тиском; Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання; 
Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках; 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями; Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті; ДБНА 3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці; 
Правил охорони прааці під час вантажно-розвантажувальних робіт; Правил охорони праці 
на автотранспорті._________________________________________________
Відповідальний за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства - головний
інженер Лімонов Е.М. наказ № 9 8 7  від 28.02,2019 р. ______________________________________
Відповідальний за безпечне проведення зварювальних робіт -  виконавця робіт Войтюка І.Г,
наказ № 9 8 1 8  від 28.02.2019 р. __________________________________________
Відповідаальний за справний стан і безпечну експлуатацію, що працюють під тиском на
підприємстві - виконавця робіт Войтюка І.Г. наказ №  9 $ 17 від 28.02.2019 р.____________
Відповідаальними особами за стан охорони праці при роботі на висоті -виконавця робіт 
Войтюка І.Г,, майстрів дільниць: Криницьку Є.А., Бортнік З.І., Губеню Л.П., ПетухаВ.М. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)
наказ № 9 81 5  від 28.02.2019 р._____________________________________________________________
Відповідальний за організацію та безпечне проведення робіт при ремонті, обстеженню та 
чищення димових та вентканалів - виконавця робіт Войтюка І.Г. наказ №  9819 від 28.02.2019 р. 
Наказом підприємства від 28.02.2019р. № 9 $2 затверджено положення про систему 
управління охороною праці на підприємстві, наказом №  9 $3 від 28.02.2019 р. затверджено 
положення про службу охорони праці по КП»Житлосервіс», наказом №  98 3/1 від 28.02,2019 р.
створено службу з охорони праці,__________________________________________________________
Наказом № 9 8 4 від 28.02.2019 р. затверджено «Положення про порядок проведення навчання 
і перевірки знань з питань охорони праці».
На підприємстві згідно наказу № 9  8 6  від 28.02.2019 р. створено постійно діючу комісію по 
перевірці знань з питань охорони праці. Робітники підприємства пройшли навчання, перевірку 
знань та провелись відповідні інструктажі з охорони праці згідно наказу № 10  8 4 від 
01.03.2019 р„ а саме : __________ ____________________________ ______________________
- інструкції з охорони праці по професіям (інструкція з охорони праці для покрівельника

- будівельного №6; інструкція з охорони праці для маляра №8; інструкція з охорони 
праці для пічника №9; інструкція з охорони праці для контролера пічного господарства 
№10; інструкція з охорони праці для відповідального за електрогосподарство №17);
- інструкції з охорони праці по видам робіт ( інструкція з охорони праці при виконанні 
робіт на висоті №29; інструкція з охорони праці при роботах із застосуванням переносних 
драбин і драбинок №>31; охорона праці при транспортуванні, розвантаженні і завантаженні 
балонів із стисненим газом №>20; інструкція з охорони праці по випробовуванню рятувальних
поясів і мотузок №30), та інші інструкції з охорони праці згідно положення._______________
На підриємстві наказом №  9 8 14 від 28.02.2019 р., з метою виконання вимог в галузі охорони 
праці, чинних НПАОП при роботі на висоті, електробезпеки, провели наавчання та перевірку
знань.________________________________________ _______________________________ _______________
Працівники КП »Житлосервіс» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту 
в повному обсязі ( занесено в особову картку обліку спецодягу, спецвзуття та запобіжних
пристроїв). Пояси запобіжні, каски, драбини - використовуються за призначенням,_____
зберігаються в технічно - справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт , 
а також експлуатаційне випробовування відповідно до вимог законодавства та документів



з експлуатації виробників. Матеріально - технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. _______ __________ _____________________ ______
На підприємстві існує необхідна номативно-ппавова. матеріально-технічна база та навчально-

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці________________ 20 р. № ______________________ .

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.".


