
Декларація

ВІДПОВІДНОСТІ М А Т Е Р ІА Л Ь Н О -Т Е Х Н ІЧ Н О Ї БАЗИ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА З
ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Відомості про роботодавця Комунальне підприємство по 
водопостачанню та водовідведенню «АКВА»

Місцезнаходження 34300, Рівненська область, смт. Володимирець, 
вул.Грушевського,68,

Код згідно з ЄДРПОУ 30925565,

КВЕД 36.00,- Забір,очищення та постачання води.

Прізвище, ім'я, по-батькові начальника КП «АКВА» Рожко Олександр 
Миколайович

Номер телефону, адреса електронної пошти (03634)2-52-24, 2-52-88; 
кр akva@ukr.net

Місце виконання робіт вулиці смт. Володимирця , Рівненської області.

На підприємстві об’єкти підвищеної небезпеки відсутні

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди - Рівненська дирекція ПрАТ «УГІСК» серія 
ОСЦВП/ген № 175/000/180000102 від 02.04.18р. Строк дії страхового полісу 
один рік.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -
не проводився.

Я, Рожко Олександр Миколайович -  начальник КП «АКВА» цією 
декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки:

« Роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра »

Кількість робочих місць -  3.

КП «АКВА» забезпечене для потреб дільниць власними санітарно - 
побутовими приміщеннями. Підприємство забезпечує належне утримання 
будівель і споруд, проводиться огляд технічного стану, згідно Положення 
про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель та споруд.

Інші відомості

mailto:akva@ukr.net


Савчук Сергій Іванович -  головний інженер.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 2298-82/2-17 
протокол від 19.06.2017 року №82/2. Пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт », » Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць», «Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті», « Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах». Посвідчення № 
2379-149-17 протокол від 19.06.2017 року № 149. Пройшов навчання і виявив 
потрібні знання « Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів»,»Правил улаштування електроустановок», «Правил 
експлуатації електрозахисних засобів».Посвідчення № 2376-87-17 3 група 
до 1000 В протокол від 22.06.2017 року.

Кононова Ірина Миколаївна -  інженер з охорони праці.

Пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та 
електробезпеки. Посвідчення № 476-15-18 протокол від 09.02.2018 року 
№15.

Дуляницький Василь Якович -  майстер з утримання будинків.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 2452-90-17 
протокол від 07.07.2017 року № 90. Пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт », » Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць», «Правил охорони праці 
на автомобільному транспорті», « Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», « Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», « Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті ». Посвідчення № 2531 -168-17 протокол від 
07.07.2017 року № 168.

На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу охорони 
праці затверджено наказом начальника № 38/Д від 29 червня 2017 року. 
Положення про розробку інструкцій з охорони праці затверджено наказом 
начальника №38/Д від 29 червня 2017 року.



Затверджено наказом начальника № 38 /Г від 29 червня 2017 року Перегляд 
інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. Розроблені інструкції 
в підрозділах підприємства затверджено наказом від 29 червня 2017 року 
№38/Е.

Начальником КП «АКВА» затверджено Перелік інструкцій з охорони 
праці,що діють в підрозділах підприємства , згідно затвердженого штатного 
розпису та Перелік інструкцій з охорони праці, які необхідні для виконання 
робіт на водопровідно - каналізаційному господарстві дата затвердження від 
29 червня 2017 року наказом № 38/А. Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці затверджено наказом 
начальника № 38/Д від 29 червня 2017 року. На основі Закону України 
«Про охорону праці» та п.2.3 р.4 «Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці» НПАОП 
0.00-4.12-05 на підприємстві виданий наказ за № 38/В від 29 червня 2017 
року «Про навчання і перевірка знань на роботах з підвищеною 
небезпекою».Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією 
підприємства 14 липня 2017 року протокол № 42 ,остання дата повторного 
інструктажу 20 лютого 2018 року.

Згідно пункту 1.6 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», на підприємстві виданий наказ № 50 від 02 
березня 2018 року «Про перелік робіт на висоті, які виконуються за 
нарядами-допусками» та призначено відповідальним для створення 
безпечних умов праці під час виконання робіт на висоті по КП «АКВА»:

- майстра по утриманню будинків Дуляницького Василя Яковича 
(посвідчення № 2531 - 168-17 протокол від 07.07. 2017 року № 168);

Працівники ,що зайняті при виконанні робіт на висоті пройшли 
періодичний медичний огляд у 2017 році.

Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та 
застосовуються відповідно до типових галузевих норм. Затверджено 
наказом № 38 від 02 березня 2018 року Про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту. Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів 
індивідуального захисту передбаченими за затвердженими нормами ведеться 
по особистих картках, а саме : костюм бавовняний з водовідштовхувальним 
просочення -12м., рукавиці діелектричні - чергові, постійно зайнятий тільки 
на зовнішніх роботах додатково :куртка бавовняна утеплена - 36м.,чоботи 
гумові-12м.,
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О.М.Рожко______
(ініціали та прізвище)

03 квітня 2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці ._________ 20____ р.
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