
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Ремонтне житлово-комунальне підприємство №2 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ м. Ковель, вул. Д. Галицького, 6-А, 30514430, Гейко Наталія Михайлівна,
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_____________ (0335214-98-49. (0335214-88-00 гетекр2@икг.пе1:________________

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, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди________________________________ ____ _

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

(дата проведення аудиту)
Я, Гейко Наталія Михайлівна

(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:
Обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.(дод.6 п.12)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),



номер парта, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
_________________________ 2 робочих місця__________________________

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
_______________ Гейко Н.М. -  начальник підприємства , пройшла навчання і перевірку
знань з питань охорони праці має посвідчення №3520, від 19.08,2017 року.протокол №120, 
видане «Волинським обласним навчально-курсовим комбінатом№ про те що вона пройшла 
навчання і виявила потрібні знання законодавчих і нормативних актів з ОП, галузевих 
Правил пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, газового господарства, 
котлонагляду.

Такс
юк Т.О. посвідчення №1726, від 12,05.2017 року, протокол №77, видане «Волинським 
обласним навчально-курсовим комбінатом» про те що вона пройшла навчання і виявила 
потрібні знання законодавчих і нормативних актів з ОП, галузевих Правил пожежної 
безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, газового господарства, котлонагляду.

Гарлі
нська Л.І.- відповідальна особа за стан охорони праці на підприємстві, пройшла навчання і 
перевірку знань з питань охорони праці має посвідчення №819, від 03.03.2016 
року.протокол №34, видане «Волинським обласним навчально-курсовим комбінатом№ про 
те що вона пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих і нормативних актів 
з ОП, галузевих Правил пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої санітарії, газового 
господарства, котлонагляду.

Панасюк Тетяна Миколаївна -старший майстер ремонтної групи 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

пройшла навчання і перевірку знань з питань охорони праці має посвідчення №3328, 
від 15.11.2017 року, протокол №229, видане «Волинським обласним навчально-курсовим 
комбінатом про те що вона пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих і 
нормативних актів з ОП, галузевих Правил пожежної безпеки, електробезпеки, виробничої 
санітарії, газового господарства, котлонагляду.

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;
Положення про службу охорони праці, затверджене наказом начальника №94 від 17.07.2017р. 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, 
затверджене наказом начальника №22 від 06.02.2017року;
Наказ №83 від 13.06.2017р. про призначення відповідальних осіб ;
Наказ №82 від 13.06.2017 року, про створення постійно-діючої комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці у складі: голова комісії -  головний інженер Таксюк Т.О.Члени комісії: - Інженер з 
охорони праці Гарлінська Л.І.,- голова профкому Бондар Л.М.



Наказ №14 від 24.01.2017р. про затвердження інструкцій з охорони праці для працівників;
Наказ №23 від 06.02.2018р. про призначення відповідальної особи за стан охорони праці на 
підприємстві.
Інструкція з охорони праці № 17 для чистильника димоходів, лежаків, та топок затверджена 
наказом начальника №14 від 24,01ДОПроку.
Журнал реєстрації вступних інструктажів з питань охорони праці, останній запис________22

березня 2018року.
Диплом А №922956 виданий Ковельським СПТУ№7 Ісайкіну В.В. про те, що він закінчив повний 
курс середнього професійно-технічного училища за професією електрогазозварник.
Журнал реєстрації інструктажів чистильників димарів, лежаків та топок з питань охорони 

праці, останній запис про проведення повторного інструктажу 19.01.2018року,, перевірка знань 
проведена 27,04,2017року протокол №12 засідання комісії по перевірці знань з охорони праці. 
Висновок медичної комісії про придатність чистильників димарів, лежаків та топок до виконання 
робіт за професією.
Посвідчення про навчання з питань охорони праці, фахові посвідчення працівників:

Колотюк П.Ю. посвідчення №4640, від 16.11.2012 року.видане «Волинським обласним 
навчально-курсовим комбінатом№ про те що він закінчив навчання за фахом чистильник 
димарів, лежаків та топок, допущений до обслуговування димових та вентиляційних 
каналів, лежаків та топок, остання перевірка знань 27.04.2017 року;

Си
ч В.Й. посвідчення №4639, від 19.01.2012 року.видане «Волинським обласним навчально- 
курсовим комбінатом№ про те що він закінчив навчання за фахом чистильник димарів, 
лежаків та топок, допущений до обслуговування димових та вентиляційних каналів, 
лежаків та топок, остання перевірка знань 27,04.2017 року;

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту,

Чистильники_димарів, лежаків та топок забезпечені індивідуальними засобами 
захисту: костюм бавовняний, рукавиці комбіновані, черевики на мікропористій підошві, окуляри 
захисні, респіратор газопилезахистний , Колективний договір Ремонтного житлово-комунального 
підприємства №2 м. Ковель зареєстрованого Ковельською міською радою, реєстраційний №11 від 
06.02.2014 р. нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення)

(підпрс) (ініціали та прізвище)
___ - 20__р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці/ ^  2 0 / с Ґ р. N Є Р -/-3____________.

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


