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В комунальному підприємстві «Здол-бунівводоканал» відсутні об’єкти 
підвищеної небезпеки.

Аудит з охорони праці не проводився.
Я, Мельник Василь Іванович, цією декларацією підтверджую відповідність 

матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: земляні 
роботи, що виконуються на глибині більше 2м або в зоні розташування підземних 
комунікацій. Кількість робочих місць, в г.ч. на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм -  1.

На підприємстві експлуатується один екскаватор для проведення земляних 
робіт марки ЕО 2621, номерний знак 03925 РА, машиніст екскаватора -  
Киричук 1. 1. (посвідчення АК326430 від 27.08.1997р).

На підприємстві розроблене та функціонує «Положення про службу охорони 
праці», «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань 
охорони праці», затверджене наказом від 25.05.201 7р №93.

Положення про систему управління охороною праці, затверджене наказом від 
28.05.2009р №73/1.

На основі Закону України «про охорону праці» та Положення про навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці, наказу підприємства №12 від 03.01.2017р 
створено постійно-діючу комісію для перевірки знань з питань охорони праці в 
складі:

Голова комісії — головний інженер Остапчук В. О. (посвідчення №1651-62-17 
від 12.05.201 7р, видане Рівненським ЕТЦ Держпраці України про перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього).

Члени комісії:
— інженер служби охорони праці Романчук Т. Я., яка пройшла навчання та 

перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього (посвідчення №4487-147-16 від 24.1 1.2016р, видане Рівненським 
ЕТЦ Держпраці України);

начальник виробничо-технічного відділу Жданюк В. М., який пройшов 
навчання та перевірку знань Закону України України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього (посвідчення №1650-62-17 від 12.05.2017р, 
видане Рівненським ЕТЦ Держпраці України);

— енергетик Кондратюк Ю. М., який пройшов навчання та перевірку знань 
Закону України України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього (посвідчення №2359-80-15 від 07.08.2015р. видане Рівненським ЕТЦ 
Держпраці України).



Відповідальним за організацію та керівництво безпечного виконання земляних 
робіт згідно наказу №20 від 03.01.2017р призначено головного інженера 
Остапчука В. О. (посвідчення №1651-62-17 від 12.05.2017р, видане Рівненським 
ЕТЦ Держпраці України).

Всі члени комісії та відповідальна особа пройшли навчання та виявили 
потрібні знання з «Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації і 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 га пристроями», «Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті», ДБН Л.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. ОП і ПБ в будівництві». «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, 
що працюють під тиском, на що встановлюють вимоги до балонів».

Працівники, які виконують земляні роботи, машиніст екскаватора пройшли 
медогляд, заключний акт за результатами медогляду від 28.02.2018р.

Працівники, причетні до виконання земляних робіт, пройшли навчання і 
перевірку знань. Протокол №2 від 12.01.2018р га №5 від 26.01.2018р.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту, а саме: касками, 
спецодягом, сигнальними жилетами.

Працівники підприємства забезпечені нормативно-правовими актами в 
повному обсязі.

Директор КП «Здолбунівводокана;
МП [(§[
«З  »

л»

х \ - %%'///
Декларація зареєстро-лани і мхрьалі о 

управлінні Держпраці у  Рівненській області

Мельник В. І.

у  суб’єктів господарювання в

»

Управління Держпраці у Рівненській області 
ЗАРЕЄСТРОВАНО  

За № від«_ < 2^- /РгіЬзД сґА  20с
2 3 (посада , підпис)


