
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони 

праці 

Відомості про роботодавця Чернівецьке міське комунал&не підрядне шляхово-
експлуатаційне підприємство 

/ (для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

58029 м.Чернівці, вул.О.Кошового 41-А; 
місцезнаходження, 

код ЄДРПОУ 03356572: КВЕД 81.29 . 
код згідно з ЄДРПОУ, у 

Начальник: Дущак Едуард Іванович 
прізвище, ім'я та по батькові керівника 

тел.факс 57-24-36; ткр8Ьер@етаі1.сот 
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

Чернівецька обл., м.Чернівці 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди Страхова компанія 
ЧОУ П Р А Т «УПСК». Договір серії ОСІІПВ/ген №1384/113/4120 від 10.04.2020р., 
строк дн - один рік. ,. 
(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, Дущак Едуард Іванович * -
(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) Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.; 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

2) Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В і в зонах дії струму 
високої частоти; 

3) Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом; 



4) Зварювальні роботи; _ _ _ _ _ 

5) Технічне обслуговування машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки, а саме: 

- підйомники. 

Кількість робочих місць - 141, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 9; 

Будівель - 1 5 , приміщень - 40, цехів - 4, дільниць - 8, структурних підрозділів - 2; 

• Інші відомості , Начальник Дущак Едуард Іванович, пройшов навчання і перевірку 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 
знань з питань охорони прапі в КЗ « ЧО навчально-курсовий комбінат ЖКГ» та мас 

з питань охорони праці та промислової безпеки 
посвідчення, протокол перевірки знань від 05.06.2019року № 208 
Олоср Павло Валерійович,головний інженер, пройшов навчання^ і перевірку знань з 

питань охорони праці в КЗ « ЧО навчально-курсовий комбінат ЖКГ» та маєвідповідне 
посвідчення; протокол перевірки знань від 04.08.2017року № 429. 
Особи, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці 
на дільницях підприємства: Жалоба Михайло Георгійович, начальник майстерні; 
Саінчук Степан Іванович, начальник АБД; виконроби: Соколик Марія Георгіївна, 
Семанюк Сергій Миколайович, Борщ Іван Миколайович, Довганюк Тарас Іванович, 
прошли навчання і перевірку знань з питань охорони праці на підприємстві та мають 
відповідні посвідчення; протокол перевірки знань від 18.08.2017року № 2. 
Відповідальним за безпечне виконання робіт підйомником призначено виконроба 
Іващука Сергія Тарасовича / Наказ № 3-аг від 08.01.2020р./, який пройшов відповідне 
навчання та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони праці 
підприємства та має посвідчення; протокол від 18.08.2017р. № 2. 
Наказом № 168 від 25.11.20ІЗр. на підприємстві створено службу охорони праці 

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони 
Наказом № 215 від 31.08.2017р. затверджено «Положення про службу охорони праці»; 
праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Наказом № 13-аг від 05.02.2020р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань з 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 
питань охорони праці відповідно до вимог «Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з охорони праці». Голова комісії: Мандрик 
Валерій Степанович, заступник начальника з питань техніки; 
Члени комісії: Балан Валентина Георгіївна, інженер з охорони праці; Чорногуз 
Микола Іванович, головний механік - прошли навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці в КЗ « ЧО навчально-курсовий комбінат ЖКГ» та мають відповідні 

посвідчення; протокол перевірки знань від 04.08.2017року №429. 
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та, 

що використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Наявні паспорти та 
інструкції з експлуатації заводів виробників. 
Наказом № 51-аг від 29.07.2019р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони 

праці, що встановлюють правила виконання задекларованих робіт і дій працівників 
на території підприємства, на робочих місцях відповідно до нормативно-правових 
актів з охорони праці.ІнструкцГї розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-
98. 



На підприємстві розроблені та затверджені керівником падприємства посадові 
інструкції, в яких визначені обов»язки, права і відповідальність з урахуванням 
вимогстЛЗ, Закону України «Про охорону праці». 

З працівниками Чернівецького міськ ШЕП проводяться інструктажі: при 
прийнятті на роботу - вступний інструктаж, під час роботи - первинний, повторний, 
цільовий, позаплановий. Проводяться записи про проведення інструктажів в 
журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 

Розроблена програма вступного інструктажуз питань охорони праці та перелік 
питань первинного інструктажу. 

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою та там, де є потреба в 
доборі, щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці. 

Маніліч Мірча Георгійович, водій автогідропідйомника телескопічного ВС-18Т, 
пройшов спеціальне навчання в КЗ «ЧО навчально-курсовому комбінаті ЖКГ» по 
програмі «Курси цільового призначення з навчання водіїв по допуску до управління 
та обслуговування підйомників», має посвідчення./ Протокол № 319 від 31.05.2019р. 

Кіпір Олександр Васильович, варники бітуму - пройшов навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці на підприємстві./Протокол № 1 від 25.09.2019р./ 

Організація навчання та перевірки знань з питань охорони праці, інструктажів 
проводиться згідно вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Результати 
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколами засідань 
постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 

Електротехнічний персонал пройшов навчання та перевірку знань правил 
ПБЕЕС. ПТЕЕС та Ш1Б і отримав посвідчення, а саме: Іващук Сергій Тарасович, 
виконроб, Труфін Володимир Дмитрович, електромонтер. Чорногуз Микола Іванович, 
головний механік, відповідальний за електрогосподарство. Допущені до роботи в 
електро-установках напругою вище 1000В. /Протокол від 20.12.2019р./ 

Навчання та перевірку знань правил ПБЕЕС, ПТЕЕС та ППБ і отримали 
посвідчення Олоєр Павло Валерійович, головний інженер. Жалоба Михайло 
Георгійович, начальник майстерні, Балан Валентина Георгіївна, інженер з охорони 
праці. /Протокол від 20.12.2019р./ 

Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту згідно вимог НПАОП 63.21-3.03-08 «Норми 
безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття, та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам дорожнього господарства», НПАОП 60.2-3.06-98 
«Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття, та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам автомобільного транспорту , НПАОП 0.00-
3.07-09 «Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття, та інших 

засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних 
галузей промисловості», зврахуванням «Мінімальних вимог безпеки і охорони 
здоров»я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на 
робочому місці». 

По підприємству видані накази: 
№ 3-аг від 08.01.2020р. « Про призначення відповідального за утримання та 
безпечною експлуатацією підйомників»; 
№2-аг від 08.01.2020р. «Про виконання робіт підйомником поблизу діючих повітряних 
ліній електропередач (ПЛ); 
№5-аг від 08.01.2020р. «Про призначення відповідального за газове господарство»; 
№6-аг від 08.01.2020р. «Про призначення відповідального за електрогосподарство»; 
№7-аг від 08.01.2020р.« Про призначення відповідальних осіб за організацію роботи 
з охорони праці та пожежної безпеки»; 



Працівники підприємства проходять обов»язкові медичні професійні огляди згідно з 
діючим законодавством та графіком. 

За результатами медичних оглядів працівники, які виконують роботи підвищеної 
небезпеки, визнані придатними до роботи за професіям./Заключний Акт від 03.06.2019р./ 

Тривалість робочого часу працівників складає 40 годи на тиждень. 
Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з 

питань охорони праці. 

Е.І.Дущак 
(ініціали та прізвище) 

ДекларацШ5ГЗЄ1ЇЇЇреєстрована у журналі обліку 
територіальному органі Держпраці / у ? 20 

!^рвання у 

Примітки: 

ІІ̂ ІУ ЧЕРНШ -̂
.̂СЛ ОГ-ЛАСТ! 

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на о&ро&ку персональних даних 
з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дбзволів 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. 

і• 


