
,Щодаток 8

,Що Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету

MiHicTpiB УкраiЪи вiд 7rпотого 2018 р, Ng 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчпоi бази вимогам

законодавства з питань охорони працi

В id ом осmi пр о р о б оmоd ав tlя :

комунальнiпiБпрuемсmво Млuнiвськоt селutцноi pada ккомбiнаm комуншlьнuх пidпраемсmФ)
(для юрпдичноI особп: найменувапня lоридичноi особи,

код €ДРПОУ 38248126" КВЕД: 37.00.
кол llJlа,гника Ilолаrкiв зl,iлно з СЛРlIОУ, кол вилу лiязrьносr,i зI,iлно з КI]ЕЛ,

генсля Павло Мечиславович - диреКТОР

10 PiBHeHc смт. Мл . Пок
MicIle (алреса) RикоIIаIiItя робiт пiлвипtеноТ ttебезпеltи тitlабо експлуатаIlii (застосуваtlttя) пlаtrIиtt"

мехаlriзмiв, усl,акоRаIIня пi/цlиtllеноi Itсбсзrrеки)

Iнформаtliя про наявнiсmь dozoBopy сmрахування цавiпьноi вidповidальносmi переd mреmiмu

особшlru сmосовно вidшкоdування наслidкiв моеrcлuвоi шкоdи - не мае.

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi_:д9_д4ае

я, диъектор Комунатlьного пiдприемства Млинiвськот селищноi ради ((комбiнат комунальних

пiдприемств) Генсля Павло Мечиславович цiею декларацiсю пiдтверлжую вiдповiднiсть матерiально-

технiчноI бази та умов прачi вимогам законодавства з питань охорони праui пiл час виконання таких робiт пiлвищеноi

небезпеки таJабоексплуатачii (застосування) таких машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки:

Micr re iJ,ltcpжaBtloT pcгc l par lii.

прiзвищс, iм'я ,t,а по батьковi ttорiвника;

номср,гелсфону,,t,с:rсфаксу, алреса 0JlcKIpoHHoi Itош,гIл;

l1р_{LQцор].

mь в mоIй icH

З9 робочих мiоць, з них gа26 icHyc пiдвищениЙ ризик виникнення травм.

K'tblci
пidрозdiлiв,): смт.
насосних станцiй,

IHu,ti Bilolпocmi:

Млинiв, очиснi
над каптажне .

спорудИ, примiщення гаража, примiщення каналiзацiйних
примiщення артезiанських свердловин;

oxol)ollu працi mа, пром,uсJI

Б Koryn-bцoцy пiдприсмствi МлинiвськоТ селищноТ ради ( Комбiнат комунальних

пiдприсмств)) наказами по пiдприсмству призначенi:
Вiдповiдальний за стан умов та безпечну органiзачiю працi в цiлому, дирек,гоР

пiдприемства Генсля П. М.
за безпечне виконання робiт по дiльницям. а саме:

Вiдповiдальний за справний стан та безпечну експлуатацiю електрОгосподарства-

директор Генсля П. М., наказ ЛЪ 19 вiд 1 1 . i 1 .2020р.)

Вiлповiдальний за стан охорони працi та по}кежну безпеку на пiдприемствi iHxceHep-

MexaHiK Беремес В. В., наказ 22 вiд 15.09.2020р.

Вiдповiдальний за виконання газонебезпечних робiт; робiт в колодязЯх шурфах,

котлоtsанах i колекторах; земляних робiт, що виконуються зонi розташування пiдземних

комунiкацiй та на глибинi бiльше 2-х метрiв;за виконання робiт на висотi головний

iHxceHep Панасюк В. Б., наказ JФ 23 вiд 15.09.2020р;

tsiдповiдальний за виконання електрозварювальних робiт, монтаЖ демонтаж та

накаrIування шин автотранспортних засобiв, обслуговування та ремонт пiдвiски

автомобiлiв, гiдропiДйомникiВ на автомобiлях-самоскидах та самоскидних причепах, ix

Р о б оmu, u,lo ýдц!)л ryюmь с я rt а Bu

пБimропрЙОiв. Зепtltялti робоmu, ulo вuкоltуоmься lta zlпtбшi поlшd 2 lиеПtРu абО В ЗОIli

|лозmаu.lуваltнst пidзел,tнuх копtунiкацiй. Робоmu в колоёязsLх, mpaHule;tx, ксlлекmорах, з(lмкнуmо.м,!



зняттЯ i установКа, управлiння тракторами iHrKeHep-MexaHiK Беремес в, в,, наказ Jф23 вiд

15.09,2020р;

Iнфорлlацist про iнсmрукцii'з оП; На пiдприсмствi розробленi та затверджен1 1нструкцll з

oxopoHi працi по професiям та видам робiт згiдно положення:

Наказ J{q 20 вiд 14 вересня 2020 року;
1. Щля водiя автотранспортних засобiв.

2, [ля машинiста бульдозера.

3. Щля водiя телескопiчноТ вишки.
4. Щля машинiста трактора.

5. Щля водiя смiттевоза.

6. Для пiдсобного робiтника.
7. ,Щля машинiста екскаватора.

8. Для водiя асенiзацiйноi маrпини.

9. !,ля прибиральника службових примiщень.

1 0. Щля електрогазозварника.
1 1. !ля електромонтера.
12. Щля облiковця твердих побутових вiдходiв.

1З. Щля слюсаря АВР.
|4. Щля машинiста насосних станцiй.

15. Пiд час роботи з ручним електрифiкованим iHcTpyMeHToM,

16. Пiд час виконання шино монта}кних робiт.
17. IIiД час ексl]лУатацii автомобiЛiв, що працюють на газовому паливi,

18. Пiд час робiт з ручними iнструментами та пристроями,

19. Пiд час робiт з вантажопiдйомними машинами, якi керуються з пiдлоги,

20. Пiд час роботи на заточуваJIьних верстатах.

21. Пiд час роботи в колодязях систем водопостачання i водовiдведення,

22. Пtд час виконання робiт на висотi.

23.При роботi з ланцюговою бензопилою.

24.При роботi з бензокосою.

25. Пiдчас виконання земляних робiт.
26.При роботi з персональним комп'ютером.
27. Щля контролера пiчного господарства.

28. Щля контролера водопровiдного господарства.

29, При пiчному опаленнi примiщень.
З0, З надання першоi медичноi допомоги.
31. З пожехсноТ безпеки.

З2. Щля роботи з компресором.
3З. !,ля машинiста очисних споруд.

34, Пiд час виконання газонебезпечних робiт.
35. Iнструкцiя з електробезпеки.
36. Для оператора по розрахунках.

На пiдприемствi наказоМ N'9 17 вiд 10 вересня 2020 року створена постiйно дiюча комiсiя з

перевiрки знань, з питань охорони прuцi. Члени KoMiciT пройшли l_;l:jlli-ч" та перевiрку знань iз

питанЬ охоронИ працi в ТоВ ((РIВНЕНСькиЙ ЕкспЕр,Гно-тЕхНIчниИ ЦЕНТР).
Генсля Павло I\4ечиславович, директор пiдприемства пройшов навчання та перевiрку знань

auпо*16дuu"r" unriu a о*ор*" 
"рuцi, 

truдuпt я домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiсни працi та

електробезпеки -. ,rporonoл Jф б вiд 04.0g.2020 р., к ГIравила безпечноi експлуатацii, технiчноi

"пarrrrуuruцii, 
улаштування електроустановок спо)Itивачlв,правила експлуатацiт електрозахисних

засобiв> _ посвiдчення Jф 256з-90lа_16., кправил охорони прачi пiд час експлуатацii

вантаrкопiдiймальних kpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>, <мiнiмальних



вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних булiвельних майданчиках), квимог безпеки

та захисту здоров'я пiд час використання виробничого обладнання працiвниками) - протокол NЪ

6-в вiд oi.oq.zъzo Р., <<типовi iнструкцiт по органiзацii безпечного проведення газонебезпечних

робiт>, <Вимог до роботоДавцiв стосовно забезпечення безпечного виконання робiт у потенцiйно

ьибухонебезпечних середовищах>, кправил технiки безпеки при експлуатацiт систем

водопостачання та водовiдведення населених мiсць> - протокол J\lЪ 15-в вiд 02.10.2020 р., кПравил

ОП пiдчаС роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, кГIравил оП пiд час виконання робiт на

висотi>>, дБнд.з.z-2-2009 <<Система стандартiв безпеки працi>, кОхорона працi i промислова

безпека в булiвниuтвi>, <Правил безпеки систем газопостачання)), <Правил ОП пiд час

експлуатацlТ обпuдпuIIня, що працюс пiд тиском>, <Правил оП на автотранспортi>, <Правил ОП

пiд час ванта}кно-розвнта}кувальних робiт> - протокол J\Гч 6_б вiд 04.09.2020 р.

панасюк Василь Богданович, головний iюкенер пiдприемства проЙшов навЧанНЯ та ПеРеВiРКУ

знань законодавчих akTiB з охорони працi, надання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiени

працi та електробезпеки - протокол Ns б вiд 04.09.2020 р,, < Правила безпечноi експлуатацiТ,

технiчноi експлуатацiТ, улаштування електроустановок спо)Itивачiв,правила експлуатацii

електрозахисних засобiв> - посвiдчення Nq 2З9-6-а-20., кПравил охорони працi пiд час

експлуатацii вантах<опiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>,

<мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках)),

<ВимоГ безпекИ та захистУ здоров'Я пiд чаС використання виробниLIого обладнання

працiвниками) - протокол ЛЬ 6-в вiд 04.09.2020 р., <Типовi iHcTpyKuii по органiзацiТ безпечного

проведення газонебезпечних робiт>, <<вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного

виконаннЯ робiТ у потенцiЙно вибухОнебезпечНих середовищах), <Правил технiки безпеки при

експлуатац-iТ 
"""r"* 

водопостачання та водовiдведення населених мiсць> - протокол Nb 15-в вiд

о2.1о.2о20 р., <Правил оп пiдчас роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>>, <<Правил оП пiд час

виконаннЯ робiТ на висотi>, дБнА.з.2 -2-2009 кСистема стандартiв безпеки працi>, <Охорона

працi i промислОва безлека в будiвниЧтвi>, <Правил безпеКи систеМ газопостачання), <Правил

ОП пiД час експлУатацiТ обладнанНЯ, ЩО працюе пiд тискоМ>>, <Правил оП на автотранспортi>,

<Правил ОП пiд час вантажно-розвнтажувальних робiт> - протокол J\ъ 6_б вiд 04.09.2020 р.

Беремес Валерiй Васильович, iнженер-механiк пiдприсмства пройшов FIавчання та перевiрку

знань законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiсни

праrцi та електробезпеки - протокол ЛЪ б вiд 04.09.2020 р., < Правила безпечноi експлуатацii,

тБхнiчноi експлуатацiТ, улаштування електроустановок споживачiв,правила експлуатацiТ

електрозахисних засобiв> - посвiдчення Nb 424-16-20., <<Правил охорони праui пiд час

експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання>.

<мiнiмальних вимог з охорони працi на,гимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках)).

кВимог безпеки та захисту здоров'я пiд час використання виробничого обладнання

працiвниками) - протокол Nч 6-в вiд 04.09.2020 р., <Типовi iнструкцii по органiзацii безпечного

проведення газонебезпечних робiт>, <<вимог до роботодавцiв стосовно забезпечення безпечного

urn,rnunn" робiт у потенцiйно вибухонебезпечних середовищах)), <Правил технiки безпеки при

експлуатацii a".r", водопоотачання та водовiдведення населених мiсць> - протокоп NЬ 15-в вiд

о2.|о.2о2О р., <fIравил оП Пiд.{ас роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями>, <Правил оП пiд час

виконаннЯ робiт на висотi>, дБнА.3.2 -2-2009 <Система стандартiв безпеки працi>, <Охорона

працi i промислова безпека в булiвничтвi>, <Правил безпеки систем газопостаLIання)), кПравил

ОП пiД uu" 
"п"rrпУатацii 

сlбладнанНЯ, ЩО працюС пiд тискоМ>, <<ПравиЛ оП на автотранспортi>,

<Правил ОП пiд час вантажно-розвнтажувальних робiт> - протокол N9 6-б вiд 04.09.2020 р.

На пiдприемствi наказоМ Nъ 18 вiд 1 1 вересня 2020 рокУ затвердх(ено та введено У дiю
поло11tення про порядок проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони гlрацi,

затвердженi програМи проведення навчання та перевiрки знань з питань охорони працi,

ро.робп."i TecToBi бiлети по професiях з перевiрки знань з питань охорони працi, наказом ЛЪ 21

вiд 14 вересня 202О року. затверджено план - графiк, згiдно якого проводиться навчання та

перевiрка знанЬ з питанЬ охоронИ працi. З працiвниками проводяться iнструктажi з охорони працi

у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства.

Експлуаmаt|iйна dокуменmаuiя:на пiдприсмствi с паспорта та iнша експлуатацiйна докумен,rацiя
на устаткУвання, обладнанНя, машинИ, механiзМи, вiдповiДнi схеми ix розмiщення по виробничiм

дiльницям;



Пр"цt""r-" 11lдпр"arar"u,uб.aпеченi спецодягом, спецвзуттям i засобами iндивiдуального

захисту в повному обсязi, i облiковуються В особистiй картцi видачi спецодягу l Зtз.в1l1о_вленот

форми (костюм робочий, рукавицi робочi, окуляри захиснi вiдкритi, чоботи резиновi, пояси

.rpu"y"-rHi лямкоВi типУ пл-i, каска захисна, жилет сигнальний);

необхiдна нормати вно-црфова. MaTepi альн о-техн iчна база т а н авчал ьно -

*"rодичпе{ффпечення.

\ Yl П. М. ГеltсLtltill [,

7\ е Kll ар а цiя з ар е ес mр о в ан а у ,tсурналi облiку
20

суб'екmiв zоспоdарювання у mерumорiальнолtу

орzанi,Щержпрацi _ р. JYs 

-.

IIримiтки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець своiм пiдписом надас згоду на обробку персональних

даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку

видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на ексlrлуатацiю (застосування)

машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки.

2. Ресстрацiйний }Ioyep облiковоi картки платника податкiв не зазначасться фiзичними особами,

якi через cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийнятгя та повiдомили про це

вiдповiднОму органУ державноТ податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi,",

Управлiння ,Щержпраti у Рiвненськiй областi

зА,рнýстровАно
з*лrъ"d9?_вiд*,*9о о

пцпr*",""""


