
ДЕКЛАРАЦІЯ

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

Відомості про роботодавця:

Комунальне підприємство «Луцькводоканал»
(найменування юридичної особи,

43010, м.Луцьк, вул.Дубнівська, 26 
місце її державної реєстрації,

03339489
код платника згідно з ЄДРПОУ

Корчук Іван Миколайович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(0332)284001, info@vd.lutsk.ua 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_____________________
(дата проведення аудиту)

______ Я, Корчук Іван Миколайович________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

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:

Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, зрідженим, 
отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом (п,18 Додатку 6 Порядку).

_______ 10 робочих місця, з них 10, на яких існує підвищений ризик отримання травм ______
кількість робочих місць, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:

Інші відомості

Наказом по підприємству від 30.03.2000р. №44-в створений відділ охорони праці.
Наказами від 22.03.2018 № 46/3-05 затверджено Положення про службу охорони праці та наказом від 

28.08.2017р. №82/3-05 затверджено Положення про систему управління охороною праці на підприємстві.

mailto:info@vd.lutsk.ua


Наказом від 22.03.2018р. № 47/3-05 затверджено Положення про порядок проведення навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці Згідно Положення про розробку інструкцій з охорони праці розроблено та наказам 

від 11.01.2016р. №09/3-05, 04.01.2017р. №03/3-05, 05.01.2018 № 7/3-05, 02.07.2018р. №91/3-05 введення та про 

внесення відповідних корективів в перелік інструкцій, що діють на підприємстві з охорони праці по професіях згідно 

штатного розпису та видах робіт, які виконуються на підприємстві, в тому числі при виконанні заявлених в 

декларації.

Навчання та інструктажі з питань охорони праці проводяться у відповідності до вимог Положення про 

порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці. Створена постійно діюча комісія з перевірки 

знань з питань охорони праці від 26.06.2018р. №86/3-05, члени якої пройшли навчання та мають посвідчення про 
перевірку знань.

Посадові особи підприємства пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

Затверджено план-графік проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці по професіях. Після 

перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи для допуску робітників до виконання робіт.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони

праці.

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання заявлених робіт. Працівники забезпечені 

спецодягом, спецвзуттям, засобами індивідуального захисту згідно норм безплатної видачі спеціального одягу, 

спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту.

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці, в тому числі необхідних для 

виконання заявлених в Декларації робіт. Обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з 

питань охорони праці з плакатами та наглядними посібниками. Розроблені екзаменаційні білети з перевірки знань з 

питань охорони праці за посадами та професіями.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці
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