
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства

з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: комунальне підприємство «Здолбунівкомуненергія» 
Здолбунівської міської ради, 35701, Рівненська область, м.Здолбунів, вул.Шкільна, 40а; 
код ЄДРПОУ; 30032555; КВЕД; 35.30 -  постачання пари, гарячої води та 
кондиційованого повітря; 43.21 -  електромонтажні роботи; 43.22 -  мотаж водопровідних 
мереж, систем опалення та кондиціонування; 42.21 -  будівництво трубопроводів. 
Телефон:0365224937.

В комунальному підприємстві «Здолбунівкомуненергія» відсутні об’єкти 
підвищеної небезпеки.

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, Шавронська Валентина Анатоліївна, 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:

1. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, 
реконструкітія матттин. механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

- газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт;
- парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.
Кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм -  26.
Всі роботи виконуватимуться на об’єктах підприємства в м.Здолбунів (8 котелень).
Інші відомості:
Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу 

№123 від 09.10.17, покладено на інженера з охорони праці Кобрина Р.І., який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України “Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього (посвідчення №3723-129-17 від 05.10.2017р., видане ДП 
«Рівненський ЕТЦ Держпраці України»), „Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті”, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», ДБНА 
3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві» (посвідчення №3723-129/6-17 від 02.10.2017р., видане ДП «Рівненський 
ЕТЦ Держпраці України»), «Правил безпеки систем газопостачання» та «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» (посвідчення 
№5371-161-18 від 02.11.2018р. видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України»).

Розроблені та переглянуті згідно наказу №83 від 17.09.18р. інструкції з охорони праці.
Наказом від 03.01.17р. №04 затверджені «Положення про службу охорони праці», 

«Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці» та наказом від 
20.03.2017р. №29 затверджене «Положення про систему управління охороною праці».

Є в наявності та ведуться: Ж\фнал реєстрації вступного інструктажу з питань 
охорони праці; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому 
місці; Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; Журнал обліку 
робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями; Журнал обліку та зберігання 
засобів захисту.

Наказом № 40 від 16.05.19 внесено зміни до наказу щодо створення постійно-



Голова комісії -  головний інженер Карпінчук М.О. (посвідчення №1556-50-19 від 
12.04.2019р., видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» про перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки; посвідчення №1556-50/6-19 від 08.04.2019р., видане ДП 
«Рівненський ЕТЦ Держпраці України» про перевірку знань «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. Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правила будови 
та безпечної експлуатації ліфтів»; посвідчення №1556-50/в-19 від 12.04.2019р., видане 
ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» про перевірку знань «Правил безпеки систем 
газопостачання», «Правил охорони праці 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»).

Члени комісії -  інженер з охорони праці Кобрин Р.І.; майстер Йосак М.В. 
(посвідчення №6754-199-18 від 28.12.2018р., видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці 
України» про перевірку знань законодавчих актів- з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки; посвідчення №6754-199/6-18 від 
26.12.2018р., видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці України» про перевірку знань 
«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. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», «Правила охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках»; посвідчення №6754-199/в-18р., видане ДП «Рівненський ЕТЦ Держпраці 
України» про перевірку знань «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв 
і відповідного обладнання».

Відповідальними за виконання робіт підвищеної небезпеки згідно наказів №39 від 
14.05.2019р. та №46 від 06.06.2019р. призначені головний інженер Карпінчук М.О. та 
майстри підприємства Хоманець М.1. (протокол №3 від 25.04.2019р.), Патій О.В. (протокол 
№2 від 14.01.2019р.), Горпенюк В.П. (протокол №11 від 27.10.2017р.) та Йосак М.В.

Є в наявності засоби індивідуального та колективного захисту (пояс запобіжий, каски, 
сигнальні стрічки, огородження, знаки безпеїш, сигналізатор-експозиметр, протигази).

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання й 
перевірку знань з питань охорони праці (протоколи №9 від 09.08.2019р., №11 від 
18.10.2019р., №1 від 10.01.2020р.).

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

Працівники забезпечені в повному об’ємі нормативно-правовими актами з
охорони пращ.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
територіальному органі Держпраці_________________ 20__ р. № ______ .


