
Додаток 8
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Мініетрів України від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Підприємство Клевань «Комунсервіс»____________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

Рівненська обл., Рівненський р-н., смт.Клевань..вул.Залізнична,6 , код ЄДРПОУ 
30490059.
Директор -  Амельянович Алевтин Георгійович, тел.27-17-45, ел.адреса: 
klevan_ks@ukr.net______

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,

місце проживання, реєстращйний номер облікової картки платника податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________ Рівненська область
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,______________ Амельянович Алевтин Георгійович
(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:
1. обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;

(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

Кількість працівників загальна - 2 чоловіка, кількість працівників, зайнятих на 
роботах з підвищеною небезпекою -  1 чоловік., виробнича база: адміністративне
приміщення , автогараж, каналізаційні очисні споруди -2 од., водопровідно- 
каналізаційне господарство;_______________________________

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Відповідальними за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки, а також за проведення робіт підвищеної небезпеки на 
підприємстві призначеноікерівник служби охорони прапі-головний інженер 
Созонюк Олександр Миколайович (наказ№16 від 18.08.2020р.), відповідальний за 
безпечне і якісне виконання робіт по перевірці і чищенню димарів і вентиляційних 
каналів- заступник директора Козачук Володимир Петрович(наказ №19 від 
19.08.2020р «Про створення служби безпечної експлуатації димових та 
вентиляційних каналів житлового фонду»).

На підприємстві створена служба охорони праці (наказ №15 від 18.08.2020р.)

mailto:klevan_ks@ukr.net


На підприємстві діє комісія з перевіріси знань з питань охорони праці, члени 
якої пройшли навчання та перевірку знань в Рівненському експертно-технічному 
центріГ протоколи №52 від 06.08.2020р, №54 від 18.08.2020р.): розроблені та 
затверджені інструкції з охорони праці : »Інструкція з охорони праці для пічника 
(чистельщика димових та вентиляційних каналів)» ,»Інструкія з охорони праці під 
час виконання робіт на висоті»( наказ №17 від 18.08.2020р.), розроблені технологічні 
карти та виробнича інструкція. Пічник пройшов навчання в Рівненський 
«Навчально-курсовий комбінат» посвідчення №17575 від 04.09.2015р.

Проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці пічника (наказ 
№18 від 19.08.2020р.та протокол №1 від 19.08.2020р.)______________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення

На підприємстві своєчасно проводяться інструктажі за затвердженими пpoгpa^^aми 
та інструкціями з охорони праці із записами у журналах реєстрації інструктажів. Всі 
працівники забезпечені засобами індивідуального захисту у повному 
обсязіїзапобіжними поясами, страхувальними канатами, касками .спецодягом,
захисними огородженнями ^знаками безпеки)________________
Результат виконаних робіт підтверджується вимірюваннями -  анемометр АМ841 
(свідоцтво про повірку №33/06652 від 19.11.2019р ДП»Львівстандартметрологія). 
Складається акт перевірки димових та вентиляційних каналів з реєстрацією в 
журналі реєстрації актів .На підприємстві є необхідна нормативно-правова та 
матеріально-технічна база, а також навчально-методичний матеріал

навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.Г.Амельянович
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальнему-вррмі
т- г- ./X- ; Управління Дерхчпрац! у Рівненській області І

Держпраці______________ __20____ р. N _____________С_- З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
2 0 ? ^ .
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає з г о ^  на обробку персональних данМх 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КММ 48 від 07.02.2018}


