
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 дютото 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця
Комунальне підприємство «Благоустрій» Клеванської селищної ради Рівненського р-ну

Рівнеської обл.
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

35312, Рівненська обл.. Рівненський район, смт Клевань, вул. І. Франка, будинок 20,
Місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 43060534, керівник Берлінець Дмитро Петрович, 068-035-42-99
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

kpbIago.kleyan(ô)gmail.com
телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівненська обл.. Рівненський р-н., смт. Клевань, вул. Залізнична 6.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність дотовору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

ПАТ «УПСК», до 15.11.2020Р, №131046876 від 16.11.2019 р.
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі.)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці Добровільний аудит не 
проводився.

я , Берлінець Дмитро Петрович -  в.о. директора КП «Благоустрій»
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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 м„ що виконуються без отримання відповідного 
дозволу.
Кількість робочих міснь, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм:
7 робочих місць, з них на 1 (одному) існує підвищений ризик виникнення травм.
Інші відомості:
В КП «Благоустрій» наказом № 1-ОП від 17.02.2020 року створена служба охорони праці. 
Відповідальний за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
в цілому, в.о. директора Берлінець Д.П. Наказом №2-ОП від 17.02.2020р. затверджено положення 
про систему управління охороною праці на підприємстві, положення про порядок ведення навчання 
та перевірки знань з питань охорони праці, положення про порядок забезпечення працівників 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.
Інформація про інструкції:

В КП «Благоустрій» розроблені та затверджені наказом №3-ОП від 17.02.2020 р. інструкції 
відповідальних осіб:

Особи відповідальної за організацію і безпечне виконання робіт на висоті.



На підприємстві наказом №3-ОП від 17.02.2020 р. затверджено інструкцію з охорони праці 
№12 під час робіт ручним інструментом та пристроями, інструкцію з охорони праці №14 під 
час виконання робіт ручним електроінструментом, інструкцію з охорони праці №35 під час 
виконання робіт на висоті, інструкцію з охорони праці №36 під час робіт на висоті з 
використанням спеціальних страхувальних засобів.
На підприємстві ведуться журнал реєстрації вступного інструктажу та інструктажів на 
робочому місці, журнал видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту, журнал 
протоколів перевірки знань, журнал огляду та обліку 313.

Інформація про проведення навчання та інструктажів з питань охорони праці:
В КП «Благоустрій» згідно наказу №7-ОП від 20.02.2020р. працівники, які допускаються до 

заявленого виду робіт пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з безпечних методів роботи.
Відповідно до наказу №7-ОП від 20.02.2020р створена комісія для перевірки знань з питань 

охорони праці працівників підприємства.
Голова комісії -  в.о. директора Берлінець Д.П.
Члени комісії:

Майстер -Кірчук М.Г.
Енергетик -  Корпан О. А

Члени комісії пройшли , в установленому порядку, навчання та перевірку знань з питань з охорони 
праці та мають відповідні посвідчення:
Берлінець Дмитро Петрович -  перевірка знань з охорони праці, надання медичної допомоги, гігієни 
праці та електробезпеки, посвідчення № 43-6-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»; 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, а також мінімальні вимоги на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, 
посвідчення № 43-6-В-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»;
Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями.. Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2.-2.-2009., система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві, правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском, правила охорони праці на автотранспорті, правила охорони праці під час 
навантажувально-розвантажувальних робіт, посвідчення № 43-6-6-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ 
«Оазис технолоджі»; IV група допуску з електробезпеки посвідчення № 43-6-а-20, від 14.02.2020, 
виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»;
Кірчук Микола Гнатович- перевірка знань з охорони праці, надання медичної допомоги, гігієни 
праці та електробезпеки, посвідчення № 49-6-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»; 
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, а також мінімальні вимоги на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, 
посвідчення № 49-6-В-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»;
Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями.. Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2.-2.-2009., система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві, правила охорони праці під час експлуатації обладнання, іцо 
працює під тиском, правила охорони праці на автотранспорті, правила охорони праці під час 
навантажувально-розвантажувальних робіт, посвідчення № 49-6-6-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ 
«Оазис технолоджі»; III група допуску з електробезпеки посвідчення № 49-6-а-20, від 14.02.2020, 
виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»;
Корпан Олександр Анатолійович - перевірка знань з охорони праці, надання медичної допомоги, 
гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 51-6-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис 
технолоджі»;
Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання, вимоги охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, 
посвідчення № 51-6-В-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»;
Правила охорони праці під час роботи інструментом та пристроями.. Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті, ДБНА 3.2.-2.-2009., система стандартів безпеки праці. Охорона праці і



смислова безпека в будівництві № 51-6-6-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис технолоджі»; 
Л група допуску з електробезпеки посвідчення № 51-6-а-20, від 14.02.2020, виданий ТЗОВ «Оазис 

технолоджі»;
Працівники що виконують роботи на висоті пройшли навчання з питань охорони праці (протокол 
№18-20 від 15.02.2020року) мають відповідну кваліфікацію, медичний огляд та пройшли 
психофізіологічну експертизу.
Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорти та інша експлуатаційна документація на 
машини та механізми що використовуються у роботі.
Забезпечення засобами індивідуального захисту; Працівники підприємства забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям ЗГІДНО; Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального захисту у 
відповідності до чинних нормативних актів.

Берлінець Д.П.
(ініціали та прізвище)

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.

.Упраряіння Дг а ле :
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