
,Щодаток 8 до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 03 березня 2020 року М207)

дЕклАрАцlя
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази

вимогам законодавства з питань охорони працi

Вiдомостi про роботодавця

Для tорuduчноl' особu:
Найлаенування tорuduчноi'особu: Комунальне пiдприемство - Рiвненський мiський трест зеленого
господарства
Мiсце злtахоdэrcення лорuduчноi' особu : ЗЗ027, M.PiBHe, вул.КиТвська,64
Мiсце ii'dерэtсавrLоi'реесmрauii: Виконавчий KoMiTeT PiBHeHcbKoi MicbKoi ради.

Kod плаmнuка поdаmкiв зzidно з еДРПоУ: 05506230

Iнduвidуальнuй поdаmлсовuй номер: 0550623 1 71 68

Ор z ан i з ацiйrt о -пр ав о в а ф орл,tа з а КР П Ф Г : 1 5 0 Комун€tльне пiдприемство.

Коd вudу diяльносmi зzidно з КВЕД:
38.11.- збирання безпечних вiдходiв; ;

49.З9.- iнший пасarltирський наземний транспорт;
2З.61,.- роздрiбна торгiвля квiтами, рослинами,насiнням, добривами, домашнiми тваринами та
кормами для них у спецiалiзованих магазинах;
01.З0. * вiдтворення рослин;
01.19.- вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур;
8 1.30- надання ландшафтних послуг;
81.30,1 - послуги щодо благоустрою територii.

Прiзвutце, iл,t'я mа по баmьковi KepiBHuKa: керуючий трестом Савчук Iрина Щмитрiвна.

Нолlер__цlелефону, плелефаксу. аdреса елекmронноi поul|пu: тел; 0З62288407; факс 0З6228860З;
моб. тел: 050ЗЗ93055, zeltrest@ukr.net

Мiсuе (aDpeca,) вuлсонання робim пidвutценоt небезпекu mа/або експлуаmацiя (засmосування)
лlашtuн, л,tеханiзл,tiв, усmаmкування пidвuuленоi небезпекu,) - надання послуг з видалення зелених
насаджень на територiях паркiв, cKBepiB, вулиць в населених пунктах по M.PiBHe i Рiвненськiй
областi. Пiдготовчi та peMoHTHi роботи в майстернях пiдприемства M.PiBIle, вул.КиiЪська,64.

Iнфорлцаuiя про л-tаявнiсmь dоzовору сmрахування цuвiльноi'вidповidальносmi переd mреmiл,tu
о с о б амu с mо с о вн о в i dьuко dy в ання н аслid KiB пt о эtслuв oi' ulKo du :

Вiдповiдно додатку J\Ъ1 до порядку правил проведення страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми оообами згiдно Постанови Кабiнету MiHicTpiB Jф1788 вiд 16.08.2002 року в КП
Рiвненський мiський трест зеленого господарства страхування не проводиться, тому що не с
об' ектом пiдвищеноi небезпеки.

Iнфорлцаuiя про провеdення dобровiльноzо ауdumу з охоронu праui: не проводився.



Я, Савчук Iрина,Щмитрiвна, цiсю докларацiею пiдтверлжую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi
бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони працi пiд час виконання таких робiт
пiдвищеноi небезпеки у вiдповiдностi .Щодатку б до порядку (в редакцii постанови Кабiнету
MiHicTpiB Украrни вiд 03 березня 2020 року J\Ъ207) та/або експлуатацii (застосування) таких
машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки у вiдповiдностi Щодатку ] до Порядку в

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0З березня 2020 року JФ207):
- Роботи, що виконуються на висотi понад 1.3 м.
- Роботиl що виконуються за допомогою механiчних пiдiймачiв та будiвельпих

пЦйомникiв.
- Лiсосiчнi роботи.
- Зварювальнi роботи.
- Газополумянi роботи.
- Зберiгання балонiв, контейнерiв, цистерн та iнших емностей iз стиснутими,

зрiдженими, отруйними, вибухонебезпечними та отруйними газами.
- Експлуатацiя вантажопiдiймальних KpaHiB та машин, пiдйомникiв для пiдiймання

працiвникiв, а саме -- Автопiдйомник ВС-22-0l, зав,JtlЬ1376,2007 року випуску, виробник ВАТ (ПРОТОРУС),
м.Херсон, Украiна.

- Автопiдйомник АП-18-10, Зав.J\Ъ506, 2016 року випуску, виробник ДП МЗ кГI.ЩРОМАШ>,
м.Мелiтополь, УкраiЪа.

- Кран мостовий пiдвiсний, керований з пiдлоги, Зав,JФ9021, 1980 року випуску,
вантажопiдйомнiстю З.2тн, виробник Забайкальський завод ПТО, СРСР.

- Тельфер електричний Т-10532, зав.J'&22]8779, 1985 року випуску, виробник кItомбiнат
тельферобудування), м.Габрово, Болгарiя.

- КП Рiвненський мiський трест зеленого господарства здiйснюе лiсосiчнi роботи по
знесенню, обрiзцi, кронуванню дерев та кущiв, та TaKi, що викон}.Iоться на висотi з

використанням автопiдйомникiв ВС-22-01 Зав.J\ГчlЗ76., Робочих мiсць З(три). Mau.tuHicm
пidйол,tнuкс - Кравчук П.М..(посв. Jt251), Лiсоруб - робiтник благоустрою Попович IО.Б.
(посв.J\Ъ2) та Помiчнuк лiсоруба -робiтник благоустрою - Рижук I.M. Вiдповiдальний
виконавець робiт - лиайсmер diльнuцi блаzоусmрою Зимка В.В. (посв.JФ153З-60-20,
]ф1533-60lв-20, J\гэ153З-60lб-20, дiйснi до 16.09.202З року), та автопiдйомниtt АП-18-10
Зав.J\Ъ 506 , Робочих мiсць З(три). Mau,LuHicm пidйол,tltuка - Щацюк В.О. (посв.Ns 2907),
Лiсоруб - робiтник благоустрою - Грицевич I.T. (посв. Nэ1), та Пол,tiчл-tutс лiсоруба -
робiтник благоустрою - Кривко В.В, (посв.J\Ь3). Вiдповiдальний виконавець робiт -
Начальнuк diльнuцi блаzоусmрою - Гринюк А.П. (посв. J\Ъ408-З |-|] та посв. Jф 4З0-|4-
17).Загальна кiлькiсть робочих мiсць при виконаннi робiт на висотi з автопiдйомникiв в
КП Рiвненський мiський трест зеленого господарства становить б (шiсть) робочих
мiсць.
Пiдприемство КП Рiвненський мiський трест зеленого господарства мае в
пiдпорядкуваннi 3(три) дiльницi (Дiльниця благоустрою, дiльниця озеленення, дiльниця
механiзацii), та господарсько - тепличний комплекс по вирощуванню зелених насаджень.

Щля ведення господарських та ремонтних робiт мае примiщення майстерень, що вклIочае
в себе моторний цех по ремонту двигунiв, токарний цех по виконанню робiт з
металообробки, електроцех по обслуговуванню i ремонту електроустаткування
пiдприемства та дiльницю зварювання. Для електродуговOг0 зварювання
металоконструкцiй використовуеться зварювальний трансформатор ТД-500, зав.}lЬ9625,
1970 року випуску виготовлений Заводом електротрансформаторiв, м.Вiльнюс, СРСР. У
своiй роботi пiдприемство використовуе пропано-кисневе рiзання металу. ,Щля цих цiлей у
повсякденному використаннi знаходиться 1(один) балон пропан-бутану та 3(три) кисневi
балони. Кисневi балони зберiгаються окремо вiд вогненебезпечного пропанового на
вулицi в спецiально вiдведенiй шафi. Журнали облiку, обiгу, видачi та прийому ведуться у
вiдповiдно до вимог.



- Кiлькiсть робочих мiсць при виконаннi зварювальних робiт та обслуговуваннi при
зберiганнi балонiв iз стиснутим, зрiдтсеним газом становить 1(одне) робоче мiсце.
Зварювальник р)чного зварювання Феськов М.В. (диплом гчLзоелектрозварювальника,
остання перевiрка знань (протокол J\Ъ 11/19 вiд26.||.2020 року).

- Виконання робiт по KepyBaHHi вантажно-пiдiймальними пристроями, що керуються з

пiдлоги покладено на стропальника Гонзаровського M.I. та становить 1(олне) робоче
мiсце.

- Загальна кiлькiсть робочих мiсць, та таких, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення
травм становить 8 (BiciM) робочих мiсць.

IHu,ti вidоллосmi:
По Пiдприемству наказом ]\Ъ77 вiд 11.10.2013р. створена слуrкба охорони працi, функцiТ якоi
виконуе iнженер з охорони працi ,Щовгаль В.Л., який пройшов навчання i перевiрку знань Закону
Украiни кПро охорону працi> та державних нормативно-правових aKTiB до нього в ДП
<Рiвненський ЕТЦ) (посвiдчення NЬ 5503-175-1'7 вiд 28.I2.20l7p., J\Ъ5503-175-г-17 вiд
28.|2.2017р., Nч5503-1,75-в-|7 ьiд28.|2.2017р., J\Ъ5503-175lб-]r7 вiд26.|2.2017р., Ns5503-175la-T1
вiд26.12.2017р., IV група допуску, чергова перевiрка знань 26.|2.2020року).
По пiдприсмству наказами керiвника за Jф112 вiд 28.|2.20|6,затверджено та введено в дiю
<<Положенпя про систему управлiння охороною працi>> iз доповненнями вимогiв Системи
управлiння гiгiсною i безпекою працi ДСТУ ONSAS 18001:2010., Положення про службу
охорони працi затверджене наказом по пiдприсмству J\b77 вiд 11.10.2013р., Типове положення
про порядок проведення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi iз змiнами,
внесеними згiдно з Наказом ,Щерхсавного KoMiTeTy УкраiЪи з промисловоi безпеки, охорони працi
та гiрничого нагляду Jt273 вiд t6.1|.2007 року, Наказом MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики JtlЪl40
вiд 30.01 ,20111 року, введеного в дiю по пiдприемству наказом Jф185/1 вiд 25.02.2020 року.,
Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним одягом, спецiальним
взуттям та iншими засобами iндивiдуального захисту та таке, що доповнене, згiдно Наказу
.Щерrкавного KoMiTeTy Украiни з промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд24
березня 2008 року J\Ъ53 та затвердженим положення Мiнiмальнi вимоги безпеки i охороltи
здоров'я при виItористаннi працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на робочому
мiсцi, Затвердlltеними та введеними в дiю наказом вiд29.|1.2018 року JФ1804. Положення про
органiзацiю та проведення попереднього та перiодичних медичних оглядiв введеним в дiю
та затвердrItеним наказом по пiдприемству Jф74 вiд З0.09.2013р.,Положення про видачу наряду-
допуску на виконання робiт iз пiдвищецою небезпекою, затвердженим та введеним в дiю
наказом по пiдприемству Nb78 вiд 11.10.2015р. та переглянуте i затверджене Положення про
енергетичну службу пiдприемства Наказ М04/1 вiд 02.01 .2020р. введене в дiю з 27.01.2020

року.
Згiдно наказу J\b06 вiд 02.0\.2020р. в КП Рiвненськiй мiський трест зеленого господарства
створена комiсiя з навчання i перевiрки знань по питаннях охорони працi i нормативно-
правових attTiB до нього для працiвникiв пiдприемства. Голова та члони KoMicii пройшли
навчання i перевiрку знань Закону Украiни <Про охорону працЬ, НПАОП 0.00-1.07-94
<<Правил булови i безпечноi експлуатацii посудин, що працюють пiд тиском>),
нормативних aKTiB, що встановлюють вимоги до балонiв, НПАОП 0.00-1.60-66 <<Правил

будови та безпечноТ експлуатацii пароtsих i водогрiйних котлiв>, НПАОП 0.00-1.15-07
<<Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотЬ>, НПАОП 0.00-1.80-18
<<Правила з охорони працi пiд час експлуатацii вацтажопiдiймальних KpaHiB,
пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнаннп>, НПАОП 0.00-1 .75-15 <<Правил

охорони працi пiд час вантажно-розвантажувальних робiт>,НПАОП 02.0-1.04-05
<Правил охорони працi для працiвникiв лiсового господарства та лiсовоi
промисловостi>>, в ЩП кРiвненський ЕТЩ>:

Голова KoMicii: Савчук I.Д. - керуючий трестом (посв.Nч192-7-18 вiд 19.01.2018року)



Закону Украiни <Про охорону праui>, нормативно-правових aKTiB до нього, нпАоп 0.00-1,80-18

<Правила . оrоро"" прашi-пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних

присrроiв i вiдповiдногЪ обладнання))) нпАоП 0.00-1.15-07 <Правила охорони працi пiд час

urпоrЪrr" робiт на висотi>), НПАоП 0.00-1.81-18 кПравила охорони працi пiд час експлуатацiТ

обладнаннЯ, Що 11рацюс пiд тиском)) та aTecToBaHi на вiдповiднi групи з електробезпеки:

- Вiдповiдальною особою по нагляду за утримаЕням та безпечною експлуатацiсю

вантаrrсопiдiйматrьного обладнання - головний iнженер Кравчук О.в. (посвiдчення видане

ЩП <Рiвненський ЕТЦ) за JФ6146-183-18, дiйсrrе до 30.11,2021року).

- ВiдпоВiдальниМ за утримання KpaHiB i пiдiйМальниХ пристроiв у справному cTaHi -
начальник гаража Кончинський В.К. (посвiдчення видане ЩП <Рiвненський ЕТЩ> за

Ns6134-183-18, дiйсне до 30.1 1.2021року).
- Вiдповiда_пьним за безпечне rrроведення робiт вантажопiдiймальними кранами, машинами,

мобiльними пiдйомниками, обладнанням - майстер дiльницi благоустрою Зимка В.в.

(посвiдчення видане ЩП <Рiвненський ЕТЦ) за Jфl5З3-60lб-20, дiйсне до 16.09.2023року.

- Вiдповiдальним за виконанням <правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>

- начальник дiльницi благоустрою Гринюк А.П. (посвiдчення видане .ЩП кРiвненський

Етц) за Ns4з0-1 4ir], дlйсне до |4.|2.2020року) та маЙстра дiльницi благоустроЮ ЗИМКУ

В.В.. (посвiдчення видане ЩП кРiвненський ЕТЦ) за JrlЪl533-60lB-20, дiйсне до 16.09.2023

року).
- Ъiдrrоuiдальною особою за справний стан i безпечну експлуатацiю обладнання, що працюе

пiд тиском - iнтсенер-енергетик Шех В.С. (посвiдчення видане,ЩП кРiвненський ЕТЩ> за

]\Ъ5766-173-18, дiйсне до 16.1 1.2021року).

- Вiдповiдальною особою.u a.rрu"""й стан i безпечну експлуатацiю балонiв iз стиснутим i
зрiдлсеним газом, а тако}к експлуатацiею компресора начальник гара}ка

Кончинський В.К. (посвiдчення видане ЩП <Рiвненський ЕТЦ) за ]ф5761-117з-|9, дiйсне

до 16.11.2021року).
- Вiдповiдальним за електрогосподарство пiдприемства призначено 1нженера-енергетика

Шеха В.С. (посвiдчення видане ЩП кРiвненський ЕТЦ) за Ns2798-76 вiд |6.0,7,2012РокУ,

IV група допускУ з електробезпеки, чергова перевiрка знань 06.02.202|року).

- ВiдпоВiдальноЮ особоЮ за правО видачi наряду-дОгtуску пiд час виконання робiт

пiдвищеноi небезпеки голоЪний iнженер Кравчук о.в. (посвiдченнЯ видане дП
крiвненський Етщ> за Jt5762-173-18, дiйсне до 16.11.202lpoKy, Jt432-14-17, ДiЙСНе ДО

14,|2.2020РокУ' Jrlb6146-183-18' дiйсне до 30.11.2021рокУ, ]ф432-14-17 вiд |4.02.20L7POKY,

IV група лопуЬку з електробезfIеки, чергова перевiрка знань 06.02.202|року).

ПрачiвникаМ пiдприсмства вчаснО проводяться вступний, первинний, повторний,

позаплановий та цiльовий iнструктажi з питань охорони працi. ЖУРНаЛИ iНСТРУКТаЖiВ

ведуться постiйно та вчасно 
- 
перевiряються. Записи про tIроведення iнструктажiв

заносяться особою, що tlроводrпu irr.rрупrаяri до журналу рееСТРаЦii iНСТРУКТаЖiВ ПРаЦi

на робочому мiсцi або до бланку наряду - допуску, якщо роботи проводяться за нарядом-

допуском,
при виконаннi робiт пiдвищеноi небезпеки в Кп Рiвненський мiський трест зеленого

господароruu .uu"д.нi та постiйно ведуться : кжурнаrr облiку робiт, що виконуlоться за

нарядом-лопуском чи розпорядженням>, <журнал облiку нарядiв-допускiв>, квахтовий

журнал машинiста вантажопiдiймального крана, машини, пiдйомнико, кЖурнал облiку та

огляду засобiв iндивiдуального захисту>, <журнал проведення статичних випробувань

страхуваJБних поясiв>, кЖурнал облiку та видачi балонiв iз стиСНеНИМИ, СКРаПЛеНИМИ,

iнЬртними, отруйними та вибухонебезпечними газами), KЖypHarr випробування строп)).

У вiдповiдностi до Полояtення про забезпечення працiвникiв, що виконуIоть роботи пiдвищеноi

небезпеки, спецiальним одягом, спецiатlьним взуттям та iншими засобами iндивiдуального та

колективного захисту та введеними в дiю Мiнiмальними вимогами безпеки i охорони здоров'я

при використаннi засобiв iндивiдуаrrьного захисту на робочому мiсцi, вiдповiдно до Наказу

ЩерхtавноГо KoMiTeTy УкраiЪи з промисловоi безпеки, охорони працi та гiрничого нагляду вiд

24.0з.2008 року r,,Ь!З рЪбir*r"п" дiльницi благоустрою, що виконують роботи пiдвищеноТ



небезпеlси спецiальним одягом, спецiальним взуттям та засобами iндивiдуальногo захисту
забезпеченi. Кожний працiвник мае KocTIoM бавовняний або комбiнезон iз свiтловiдбивними
вставками, куртку ватну зимову, черевики шкiрянi iз мета;lевою вставкою носка та сигнальнi
жилетIi свiтло-зеленого кольору. Iз засобiв iндивiдуального захисту забезпеченi шоломами
захисними (касками) iз пiдшоломниками та поясами запобiхtними безлямковими ПБ (М) iз
стропоDд ланцIоговим К20. Пояси запобiжнi вiдповiднi статичнi випробування у встановленi
термiни проводяться, вiдповiднi акти випробувань та журнали ведуться.
Згiдно Положення про органiзацiю та проведення попереднього та перiодичних медичних
оглядiв, працiвники пiдприсмства, що виконують роботи пiдвищеноi небезпеки у вiдповiдностi

до rlаказу JФ74 вiлЗ0.09.201З року медичне огляд та психологiчне обстеження пройшли,
протиIIоказань не мають (Останнiй заключний акт вiд 26.09.20|9 року.).
ЕлектрозварювitJIьник ручного зварювання спецiальним брезентовим вогнестiйким костюмом
зварювzIльника, чоботами кирзовими, рукавицями шкiряними комбiнованими та засобами
захисту очей окулярами для газозварювальних робiт та маскою зварювальЕика кПрофi>
забезпечений.

Вiдповiдно до вимог промисловоi безпеки проведено лабораторне обстелtення та вимiрювання
опору iзсlляцiТ, опору захисного заземлення та перехiдних частин (протокол вимiрювання опору

розтiкання на основIIих заземлювачах i заземленнях магiстралей та устаткування, протокол
перевiрки згiдно технiчного звiту J',lb20l08-1 вiд 20 серпня 2020 року.

Бшlони iз cTllcHeHIlM, зрiджоним газом технiчно справнi, термiни випробувань не порушенi,
х(урнали облiку, обiгу, видачi та прийому ведуться.
На пiдприсмствi е в наявностi необхiднi нормативно - правовi акти з питань охорони працi, а

такох( розробленi та затвердхсенi необхiднi положення i iнструкцiТ з питань охорони працi та
промисловоi безпеки.

I.Щ.Савчук

.Щекларацiя зареестрована у хсурналi облiку суб'сктiв господарювання у територiilльному органi
Управlriння .Щержпрацi Украiни в Рiвненськiй областi.

20_ р. JlЪ

1. Фiзична особа - пiдприсмець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персональних
данID( З метоЮ забезпечення виконання вимог Порялку видачi дозволiв 

"u ""по"u"пя робiт
ПiДВИЩеНОТ НебеЗПеКИ Та на експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, yarurno"u"""
пiдвищеноi небезпеки.
2. Реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв не зазнача€ться фiзичнимиособами, якi через своТ релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його np"ir"rr" ,u
повiдомили про це вiдповiдному органу державноi податковот служби i мають вiдмiтку в
паспортi.

жпрачi уГir"ББЙБil{:]crno"A'o l

Ппшr,tiтки:
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