
Д Е К Л А Р А Ц І Я
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця КП „Костопільводоканал” Костопільської міської ради м.Костопіль, вул. 

Сарненська, 30а , код згідно з ЄДРПОУ 22585030
Глухоцький Василь Миколайович -  директор КП „Костопільводоканал”
тел (03657)2-19-37,2-24-20, Kvodokanal@ykr.net 
м.Костопіль, вул. Сарненська, 30а, Рівненська область
Місце виконання робіт : дільниця водопровідна, дільниця каналізаційна , комплекс очисних споруд та 
вулиці міста Костопіль , Рівненської області 
На підприємстві об’єкти підвищеної небезпеки відсутні

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  Добровільний аудит 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці- не проводилось .

Я, Глухоцький Василь Миколайович - директор КП „Костопільводоканал” 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки:

«Зварювальні роботи»
Кількість робочих місць -  одне, дільниці каналізаційної .
Кількість робочих місць -  одне , дільниці водопровідної 

КП «Костопільводоканал» забезпечене для потреб дільниць власними санітарно -  побутовими 
приміщеннями. Підприємство забезпечує належне утримання будівель і споруд, проводиться огляд 
технічного стану згідно додатку 3 до пункту.3.2 Положення про безпечну та надійну експлуатацію 
виробничих будівель і споруд.

Інші відомості Соломай Людмила Богданівна -  інженер з охорони праці 
Пройшла навчання і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 1857-58-18 протокол від 
25.05.18 р. №58. Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпеки систем 
газопостачання» , «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском» 
Посвідчення № 1857-58/в-18 протокол від 25.05.2018 року №58/в.
Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті»
.Посвідчення № 1857-58/6-18 від 21.05.2018 №58/6.

Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», „Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання 
та водовідведення населених місць”, “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах”. Посвідчення № 1857-58/г-18 протокол від 25.05.2018 р. № 58/г. 
Пройшла навчання і виявила потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення № 1857-58/а-18 Дії 
група до 1000В протокол від 21.05.18р.
Осадчий Володимир Олександрович -  головний інженер
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 3333-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів». Посвідчення № 3333-118/в-17 протокол від 21.09.2017 р. №118/в . 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час вантажно -  
розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3333 -  118/6-17 протокол від 
21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування
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електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3333-1 18/а-17 VI 
група до 1000В протокол від 21.09.17р. №118/а.
Ткачук Василь Максимович -  головний енергетик
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 

правових актів до нього. Посвідчення № 3340-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів». Посвідчення № 3340-118/в-17 протокол від 21.09.2017 р. №118/в . 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час вантажно -  
розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3340 -  118/6-17 протокол від
21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3340-118/а-17 VI 
група до 1000В протокол від 21.09.17р. №118/а.
Довгалкж Ігор Леонідович -  начальник дільниці водопровідної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 3332-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють підтиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення № 3332-118/в-17 протокол від
21.09.2017 р. № 118/в . Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час 
вантажно -  розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3332 -
1 18/6-17 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3332-118/а-17 III 
група до 1000В протокол від 21,09.17р. №118/а.
Верзун Мирослав Геннадійович -  начальник дільниці каналізаційної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 3329-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення № 3329-1 18/в-17 протокол від
21.09.2017 р. №118/в . Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час 
вантажно -  розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3329 -
118/6-17 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3329-118/а-17 VI 
група до 1000В протокол від 21,09.17р. №118/а.
Юрчик Микола Корнійович -  майстер дільниці каналізаційної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 3345-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання



газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів. Посвідчення № 3345-1 18/в-17 протокол від
21.09.2017 р. №118/в . Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
роботи з інструментом та пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» 
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час 
вантажно -  розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», «Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3345 -
118/6-17 протокол від 21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3345-118/а-17 III 
група до 1000В протокол від 21.09.17р. №118/а.
Цимбалюк Олександр Іванович -  майстер дільниці водопровідної
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 3344-118-17 протокол від 22.09.2017 р. №118. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів», «Правил будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів» Посвідчення № 3344-118/в-17 протокол від 21.09.2017 р. №118/в . 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві», «ПОП під час вантажно -  
розвантажувальних робіт», «ПОП на автомобільному транспорті», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць” . Посвідчення № 3344 -  118/6-17 протокол від
21.09.2017 р. № 118/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування 
електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних засобів». Посвідчення №3344-118/а-17 VI 
група до 1000В протокол від 21.09.17р. № 118/а.
Пастушок Сергій Миколайович -  механік
Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно- 
правових актів до нього. Посвідчення № 2394-89-17 протокол від 30.06.2017 р. №89. Пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 
газонебезпечних робіт ”, «Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», 
нормативних актів, що встановлюють вимоги до балонів, «Правил будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів» Посвідчення № 2394-89/в-17 протокол від 30.06.2017 р. №89/в . 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «ПОП під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009» Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека а будівництві» Посвідчення № 2394 -  89/6-17 протокол від
26.06.2017 р. №89/6.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». Посвідчення №3076-110-17 
протокол від 30.08.2017 №110. Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил улаштування електроустановок», «Правил експлуатації електрозахисних 
засобів».

На підприємстві розроблене та функціонує Положення про службу охорони праці затверджено 
наказом директора №75 від 22 квітня 2016 року.Положення про розробку інструкцій з охорони праці 
затверджено наказом директора №75 від 22 квітня 2016 року.
Затверджено директором КП „Костопільводоканал” 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 водопровідно -  каналізаційному господарстві дата затвердження 
інструкцій з охорони праці від 22 квітня 2017року № 75 наказу.Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці затверджено наказом директора №75 від 22 квітня 
2016 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 № 40 від 17 січня 2018 року «Про навчання і перевірку знань на 
роботах з підвищеною небезпекою». Остання перевірка знань з питань охорони праці комісією 
підприємства 01 березня 2017 року протокол № 09. Повторний інструктаж проводиться в терміни, 
визначені нормативно -  правовими актами з охорони праці, остання дата повторного інструктажу 
червень 2018року, навчання з питань охорони праці проводиться згідно програми курсового навчання з 
ОП затвердженого директором, проведення останньої перевірки знань з питань охорони праці комісією 
підприємства 02 квітня 2018 року №26.
Наказом по підприємству за № 29 від 15 січня 2018 року «Про відповідальних за безпечне виконання 

зварювальних, газополум’яних робіт» в цілому по підприємстві головного інженера Осадчого
В.О. (посвідчення №3333-118/в -17) .

Виконання зварювальних та газополум’яних робіт дозволено особам, які заздалегідь, до 
початку самостійного їх виконання, пройшли спеціальне навчання 

Головному інженеру:
- визначити постійне місце проведення зварювальних та газополум’яних робіт;
- визначити фахівців, які допущені до самостійного виконання робіт на цих місцях;
- організувати розроблення інструкцій про порядок організації й проведення зварювальних, 

газополум’яних робіт ;
призначено ІТП відповідальних по дільницях підприємства :

>  Довгалюка І.Л. -  начальника дільниці водопровідної за безпечне виконання зварювальних 
,газополум’яних робіт,на об’єктах і мережах водопостачання;

>  Верзуна М.Г. -  начальника дільниці каналізаційної дільниці за безпечне виконання 
зварювальних ,газополум’яних робіт, на об’єктах і мережах водовідведення.

Електрогазозварники пройшли спеціальне навчання та виявили потрібні знання по правилам Закону 
України «Про охорону праці» та нормативні документи до нього; «Правил безпечної експлуатації 
електрозварювального обладнання; Правилам експлуатації електрозварювального обладнання; 
Інструкціїз охорони праці для електрогазозварника№21; Інструкціїз охорони праці №30 для надання 
першої медичної допомоги; Правилам пожежної безпеки.
КП «Костопільводоканал використовує зварювальний апарат інверторного типу «Дніпро-М» 

мод.:ММА-250 (переваги такого апарату є стабільність у роботі, легкість, компактність, низьке 
енергоспоживання, безшумність і зручність у використанні, а також легке займання дуги та чудове 
формування зварного шва).
Комплектація зварювального апарату :
- кабель з зажимом «маса»2,5м -1;
-кабель з електродотримачем 3,0м -1;
-захисна маска — 1;
-універсальний інструмент «щітка -  молоток» - 1;
-інструкція з експлуатації -  1.

Засоби індивідуального і колективного захисту утримуються та застосовуються відповідно до 
типових галузевих норм. Облік спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту 
передбаченими за затвердженими нормами ведеться по особистих картках де ведеться видача і 
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, а саме : костюм 
брезентовий -12м., рукавиці брезентові -  їм.,чоботи кирзові -  12м., рукавиці діелектричні -  чергові, 
шолом захисний -  черговий, куртка утеплена -  36м.
Підприємство нормативи о -  правовими актами з питань охорони праці забезпечені в повному обсязі.

(підпис)

01 серпня 2018 р.

В.М.Глухоцький
(ініціали та прізвище)
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