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

Відомості про роботодавця:
контора»

Комунальне підприємство «Хмільницька житлово-експлуатаційна

м. Хмільник Вінницька область.
• Ц П С '.Л і В УиГ». .

вул. Чайковського, 17, 22000

■

код ЄДРОУ: 13300838.
КВЕД 2010:68.32: 81.10; 70.20
Прокопович Юрій Іванович тел.: 2-44-72, 0673051689,
Іек2-1@ІЖК.МЕТ
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: житловий ф р ^ ,г^^^С щ ^.щ к , який
знаходиться на балансі КП «Хмільницька ЖЕК».
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Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди НЕМАЄ
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

ВІДСУТНЯ

Я, Прокопович Юрій Іванович цією декларацією підтверджую відповідність матеріальнотехнічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
іаких машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: найменування виду робіт
підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів.
При виконанні робіт використовуються слідуючі прилади:
вимірювач тиску ОКСИ-1Д, повірений в листопаді 2017року;
рулетка 5м, повірений в листопаді 2017року;
лінійка металева їм, повірена в листопаді 2017року;
штангенциркуль, повірений в листопаді 2017року;
термометр, повірений в листопаді 2017року.
Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
одне робоче місце (2 чол.).
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На підприємстві працює 42 чоловіки, з них 2 чоловіки виконує роботи по проведенню
технічних оглядів димовентиляційних каналів з перевіркою наявності тяги та прочищенню
вентиляційних каналів від засмічень.
Інші відомості:
Загальну відповідальність за стан охорони праці на підприємстві несе начальник
КП «Хмільницька ЖЕК» Прокопович Юрій Іванович, який пройшов навчання та перевірку знань
законодавчих актів з охорони праці у Вінницькому навчально-курсовому комбінаті ЖКГ,
посвідчення № 02-ОП20 від 20.05.2015р.
Наказом начальника № 02 від 04.01.2018р. створена служба з ОП та призначено
відповідальних за стан ОП в структурних підрозділах:
- головний інженер Мацюк Григорій Степанович, який пройшов навчання та перевірку
знань законодавчих актів з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки (посвідчення
№ 036/036-ОІвід 07.06.2017р.), правил безпеки систем газопостачання (посвідчення № 662/2 від
18.12.2017р.), правил будови та безпечної експлуатації ліфтів (посвідчення №> ОГ-ОП/17 від
17.02.2017р.) (Вінницький навчально-курсовий комбінат ЖКГ).
- майстер Лащевський Анатолій Володимирович відповідальний за електрогосподарство
(посвідчення № 24-ОП/1 від 12.10.2017р. ПБЕЕУС, посвідчення № 06-ЕЕ/11 від 21.07.2016р.
ПТЕЕУС Вінницький НКК ЖКГ).
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- майстер Морозюк Богдан Олексійович відповідальний за дільницю з обстеження, ремонт
та чищення димарів (посвідчення № 577/11 від 09.11.2017р. Вінницький НКК ЖКГ, посвідчення
№ 2/28-18 від 28.02.2018р. Учбово-виробничий комбінат «Сиглал»).
Наказом начальника № 54 від 20.09.2013р. Мусєвича Петра Миколайовича прийнято на
роботу пічником (посвідчення № 2.13-Н від 17.05.2017р. Вінницький НКК ЖКГ).
Наказом начальника № 11 від 02.04.2014р. Грицишина Юрія Олександровича прийнято на
роботу пічником (посвідчення № 1.5.10-Р від 17.05.2017р.
Перелік інструменту та обладнання для індивідуального захисту:
Найменування

Канати страхувальні
Пояси монтерські
Приставна драбина Зм

Кількість
штук
2
2
1

Протокол
випробування,
огляду
329 від 13.02.2018р.
330 від 13.02.2018р.
№ 3 від 14.02.2018р.

Огляди щпробування/дата
Огляд

випробування

13.02.2018р.
13.02.2018р.
14.02.2018р.

13.02.2018р.
13.02.2018р.
14.02.2018р.

На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 46 від 10.05.2017р. інструкції, котрі
стосуються виконання даних видів робіт:
інструкція № 1 вступного інструктажу з питань охорони праці;
інструкція № 7 з ОП для штукатура;
інструкція № 18 з ОП для водія вантажного автомобіля;
інструкція № 51 з ОП для водія легкового автомобіля;
інструкція № 57 з ОП для муляра;
інструкція № 9 з ОП при виконанні навантажу вал ьно-розвантажувадьрих робіт;
інструкція № 15 з ОП для слюсаря-сантехніка;
інструкція № 11 з ОП при виконанні земляних робіт;
інструкція № 30 з ОП для пічника.

Перелік індивідуальних засобів захисту
Посада

Л« п/п
і

Пічник

Назва 313 (на 1 чоловіка)
Костюм х/б

Кількість
1

Рукавиці х/б

1

Казка захисна

1

Окуляри захисні

1

Черевики - шкіряні

1

Нормативно-правова база
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Закон України «Про охорону праці».
НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з ОП».
НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу ОП».
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки
знань з питань охорони праці».
НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила ОП під час виконання робіт на висоті».
НПАОП 64.2-3.04-98 «Типові норми безкоштовної видачі спецодягу, взуття та інших
313 працівникам».
Постанова КМУ від 26.10.2012 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями».

