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відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці 
юи, ЛС(- П, • - і І і . 

Відомості про роботодавця Комунальне підп'оиємстзо «Генічеське виробниче 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, 

управління водопровідно-каналізаційного господарства»; 
місцезнаходження - 75500, Херсонська обл., м. Генічеськ. вул. Соборна, буд. 196 

місцезнаходження, 
код згідно з ЄДРПОУ - 04639087; керівник - Радняний Володимир Анатолійович 

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, 
тел. (05534) 3-34-80. 0505599716; е-шаіі: У0(іп1ю2@икг.пе1: 

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки: 75500. Херсонська обл.. м. Генічеськ, 

вул. Соборна, буд. 196, територія м. Генічеська та очисні споруди. * місце виконання робіт підвищеної небезпеки ) 

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

Згідно з додатком 1 до «Порядку та правил проведення обов'язкового страхування 
цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна 

пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1788 від 16.08.2002 року. 
Комунальне підприємство «Генічеське виробниче управління водопровідно-
каналізаційного господарства» не є об'єктом підвищеної небезпеки, ТОМУ обов'язковому 
страхуванню цивільної відповідальності не підлягає. 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: 

Аудит з охорони праці проведений експертом технічним з промислової безпеки з 
проведення експертного обстеження (аудиту) систем управління охороною праці, 
здійснення експертної оцінки стану охорони праці та безпеки промислового виробництва 
Бойченко І.М. (ПрАТ «Миколаївськмий ЕТЦ», висновок№48/1.01.2.02.16.18. ) 

(дата проведення аудиту) 

Я, керівник Радняний Володимир Анатолійович - директор Комунального підприємства 
«Генічеське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства». 

(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: 
роботи в колодязях, траншеях, котлованах, колекторах, замкнутому 

просторі (ємностях); роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 
10 кВ включно) _ _ _ _ _ 
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки, виконуються без отримання відповідного дозволу) 

Кількість робочих місць - 78, у тому числі 25 на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм. 

Служоа охорони праці, створена в складі інженера 
наявністю служби охорони праці 



Із працівниками, прийнятими на роботу, за затвердженими програмами. 
проводиться вступний інструктаж та інструктажі на робочих місцях з внесенням 
результатів до відповідних журналів. Тематичні плани та програми про проведення 
навчання та інструктажів з питань охорони праці є в наявності, затверджені в 
установленому порядку. 
інструкцій про проведення навчання таінструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, 

Підприємство укомплектовано нормативно-правовими актами і технічною літературою. 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту, у 
повному обсязі. Наказом призначені відповідальні особи за зберігання, справний стан, 
своєчасну перевірку засобів індивідуального та колективного захисту. 
наявність засобів індивідуального захисту, 

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці А Ог€ р. 
№ скЛі . 


