
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимог законодавства з питань

охорони праці та промислової безпеки.

Відомості про роботодавця: КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної 
ради Рівненської області 35000 вул. Проектова 50 тел.(03657) 2-84-58. Юридична адреса: 
Рівненська область м. Костопіль вул. Проектова 50. Вид діяльності постачання пари, 
гарячої води та кондиційованого повітря, забір очищення та постачання води. Код -35.30 
р/р №26004267118 в АБ Укргазбанк, МФО 320478, 36.00 р/р 2600767118 в АБ Укргазбанк, 
МФО 320478. Код за ЄДРПОУ 35999741 Свідоцтво платника податку №17100221039.
Інд. код. №35999741.

Директор -  Ветчинкін Андрій Євгенійович
- Тел. (03657) 2-84-58

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська область.

Я, Ветчинкій Андрій Євгенійович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з хорони праці під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненим, 
зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  1.

Під час роботи використовується: 
балон кисень, 
балон пропан.

Підприємством заключні договори на поставку заміну балонів.
На підприємстві створено комісію по навчанню та перевірці знань з охорони праці 

наказом № 34 від 23.08.2018 року:
Голова комісій:

Ветчинкін Андрій Євгенійович -  директор, який пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол від 21.09.2018р. №101.

Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно-правових актів до нього, протокол від 22.09.17 №118 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правила безпеки систем 
газопостачання», «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», протокол від 27.07.2018р. № 101.

Талащук Віталій Тимофійович -  головний інженер, який пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правила безпеки систем газопостачання», «Правила охорони праці під 
час експлуатації обладнання, що працює під тиском», протокол від 27.07.2018р. №101. 
Відповідальний за зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із 
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним газом № 36 від 
23.08.2018р.:

Пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» 
та нормативно-правових актів до нього, протокол від 22.09.17 № 118 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті».

Ковальчук Сергій Олексійович -  інженер з експлуатації споруд та устаткування ВКГ.
На підприємстві наказом №35 від 17.07.2017 року було призначено інженера з 

охорони праці за сумісництвом інженера ВКГ Ковальчука Сергія Олексійовича, який 
пройшов навчання і виявив потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та



нормативно-правових актів до нього, а також пройшов навчання і виявив потрібні 
знання «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
посвідчення № 3200-110-16 від 23.09.16р.

Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки, посвідчення 
№ 1111-33-18 від 22.03.2018р.
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правила безпеки систем 
газопостачання», «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском», протокол від 27.07.2018р. №101.
На підприємстві розроблено та затверджено наказом № 34 від 17.07.2017 року: 
Положення про службу охорони праці 
Положення про систему управління охороною праці
Положення про Порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці
Положення про Порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

На підприємстві розроблені та затверджені наказом керівника підприємства 
інструкції відповідальних осіб:

Особи відповідальної за збереження, справний технічний стан та безпечну 
експлуатацію посудин, що працюють під тиском.

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці № 36 
зберігання посудин, що працюють під тиском.

Наказом № 38 від 17.07.2017 року затверджено та введено в дію інструкції з охорони 
праці та виробничих інструкцій.

Запис про проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці робиться в журналах реєстрації інструктажів з питань з охорони праці, протокол 
№ 57 від 23.08.2018року.

Для зберігання балонів відведене спеціальне огороджене місце, закрите від 
сонячних променів т|Гзакрите на замок.
Дата огляду та випробувань зроблено в Журналі огляду та випробувань засобів 

захисту у В повному обсязі забезпечені усіма нормативно-правовими актами, які діють 
на підприємці

УКг-

А.Є. Ветчинкін 
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 
Управлінні Держпраці у Рівненській області.
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