
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Відомості про роботодавця КП „Дубноводоканал” Лубенської міської ради м.Дубно, 
вулиця Гірницька, За , код платника податків згідно з ЄДРОУ 31525841, КВЕД 36.00,37.00, 
Кирчук Сергій Миколайович -  директор КП „Дубноводоканал”, тел (03656) 4-52-84, 4-54- 
96, Dubnovoda@ukr.net м.Дубно, вул. Гірницька, За, індекс 35600.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  Лубенське 
відділення Управління виконавчої Дирекції Фонду соціального Страхування України в 
Рівненській області.

Аудит з охорони праці на підприємстві не проводився. На підприємстві об’єкти 
підвищеної небезпеки відсутні.

Я , Кирчук Сергій Миколайович -  директор КП „Дубноводоканал” Лубенської 
міської ради цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт, 
підвищеної небезпеки, а саме -  зберігання балонів із стисненим, зрідженим , 
вибухонебезпечним газом.. Кількість робочих місць -  1, в тому числі тих на яких існує 
підвищений ризик отримання травм.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: мехмайстерня, зварювальний пост, 
водопровідні насосні станції та мережі, каналізаційні насосні станції та мережі, очисні 
споруди каналізації у місті Дубно Рівненської області.

Балони з киснем згідно договору № 8 від 10 січня 2018 року поставляє ТзОВ 
„Маневр” с.Шпанів , Рівненського району.

Балони з пропаном згідно договору №16 від 28 січня 2015 року поставляє ТзОВ 
„Г азовик”

Балони із стисненим, зрідженим , вибухонебезпечним газом зберігаються в 
спеціально обладнаних металевих контейнерах розміщених на подвір’ї біля боксу №3. 
Відстань між контейнерами 10 метрів. Пусті балони зберігаються окремо від наповнених 
та відразу ж передаються постачальній організації. Балони обладнані манометрами: 
редуктор одноступінчастий для газополум”яного обладнання кисневий типу БКО -  50 ДМ 
Б 05.005-006.00.000 ЕТ ; редуктор балонний одноступінчастий для газополум”яного 
обладнання пропановий типу БПО -5 ДМ Б 06.005-008.00.000-02 ЕТ. Гумові рукави 
Ш -9-2.0 відповідають сертифікату якості № 1845 від 17 листопада 2017 року, ПрАТ 
„Лубенський завод гумово-технічних виробів" . Зовнішній вигляд, результати випробувань 
відповідають показникам ГОСТ 9356-75.

Інші відомості
На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу охорони праці 

та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
затверджено наказом директора КП „Дубноводоканал” № 43 від 14.02.2017 року. 
Затверджено директором КП „Дубноводоканал” Перелік інструкцій з охорони праці, що 
діють на підприємстві, згідно затвердженого штатного розпису та Перелік інструкцій з 
охорони праці, які необхідні для виконання робіт на дільницях підприємства. Дата 
затвердження інструкцій з охорони праці 14 лютого 2017 року наказ № 43 (строк дії до 
14.02.2020 р.)

На основі Закону України „Про охорону праці”, та п.2.3 р. 4 „Типового положення 
про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці” НПАОП 
0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 5 від 03 січня 2018 р. „Про створення 
комісії по перевірці знань”.

mailto:Dubnovoda@ukr.net


Кирчук Сергій Миколайович -  директор, пройшов навчання та виявив потрібні 
знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. 
Посвідчення № 4447-146-17 протокол від 03.11.17 р. №146.

Семенюк Олександр Миколайович -  головний інженер пройшов навчання та 
виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових 
актів до нього. Посвідчення № 594-22-17 протокол від 13.03.2017 р. №22/3. Пройшов 
навчання та виявив потрібні знання „Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт ”, „Інструкції з організації безпечного ведення вогневих 
робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць” , „Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями”, Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті”, ДБН.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. ОП і ПБ в будівництві”, „ПОП 
під час роботи в хімічних лабораторіях” Посвідчення № 594 -  22/6-17 протокол від
13.03.2017 р. № 22/3-6. Пройшов навчання і виявив потрібні знання „Правил будови і 
безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів”, „ПББЕ підйомників”, „Правил 
безпеки систем газопостачання” та правил виконання газонебезпечних робіт, „ПББЕ 
посудин,що працюють під тиском”, НА, що встановлюють вимоги до балонів, „ПОП на 
автомобільному транспорті”. Посвідчення № 549-22/в-17 протокол від 13.03.2017 року 
№22/3-в.

Іващук Надія Григорівна - інженер з охорони праці. Пройшла навчання та виявила 
потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових актів до 
нього. Посвідчення № 260 -9-17 протокол від 09.02.17 р. № 9.
Пройшла навчання та виявила потрібні знання „Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць”, „Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт ”, „Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”, „Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті”, „Правил охорони праці під час роботи в хімічних 
лабораторіях” , посвідчення № 260 -9/г-17 від 09.02.17 р. №9-г. Пройшла навчання та 
виявила потрібні знання „Правил безпеки систем газопостачання України” та правил 
виконання газонебезпечних робіт, „Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском”, НА, що встановлюють вимоги до балонів, „Правил будови та 
безпечної експлуатації підйомників” ..ПББЕ вантажопідіймальних кранів”, „ПББЕ парових 
та водогрійних котлів”. Посвідчення № 260-9/в-17 протокол від 09.02.2017р.№ 9-в. 
Пройшла навчання і виявила потрібні знання ..Правил безпечної роботи з інструментом та 
пристроямит”, „Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3,2-2- 
2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві”. Посвідчення № 260-9/6-17 протокол від 06.07.14 №9-6

Відповідальними за збереження балонів із стисненими, зрідженими, 
вибухонебезпечним газом призначено механіка підприємства Лінчука А.П. (наказ від
01.01.2018 р. № 13), який пройшов навчання та перевірку знань і виявили потрібні знання 
Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. Посвідчення 
№ 71-2-16 протокол від 22.01.2016 року №2. Пройшов навчання і виявив потрібні знання 
„Правил охорони праці на автомобільному транспорті”, „Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском”, „Правил будови і безпечної експлуатації 
підйомників”. Посвідчення відповідно №126-12-16 протокол від 22.01.2016 р № 12.

На підприємстві працюють два електрогазозварники Фенюк Р.В., диплом РВ 
№19351098 професійно -технічне училище № 27 м. Дубно та Штихалюк Л.О. атестат 
№ 3681, ГПТУ-2 м. Миколаїв

Електрогазозварювальники пройшли періодичний медичний огляд, заключний акт 
за результатами періодичного медичного огляду працівників від 10 січня 2018 року а 
також психофізіологічну експертизу: Фенюк Р.В. протокол № 18-1483 /20121 від
12.01.2018 р. та протокол № 18-1483/20120 від 12.01.2018 р.; Штиха люк Л.О. протокол 
№ 18-1491/20204 від 25.01.2018 р. та протокол № 18-1492/20219 від 25.01.2018 р.



Забезпечені засобами індивідуального захисту а саме: спецодягом, зварювальними 
щитками. Працівники пройшли навчання та перевірку знань протокол № 16 від ЗО березня 
2017 року У ̂

ПшнГвники_підприємства нормативно правовими актами забезпечені в повному
обсязі.

______ С.М.Кирчук________
/  (підпис) (ініціали та прізвище)

2 2 ч~о ІО  2018 р.

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

20____ р. №___________ __

Управління Держпраці у Рівненській області |
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