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

Відомості про роботодавця:
Комунальне підприємство «Березневодоканал»
Місцезнаходження: буд. 8. вул.Зірненська м.Березне Рівненська обл.
Код згідно ЄДРПОУ: 32413725
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 36.00, 37.00
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: директор -  Торчинський Андрій
Анатолійович
Номер телефону: (03653) 5-50-20, 0979993491
Електронна пошта: kpbereznevodokanal@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки: 34600, Рівненська область, місто 
Березне, вул.Зірненська. 8

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Березнівське 
районне віділення Рівненської області HACK «Оранта».

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

Я, Торчинський Андрій Анатолійович -  директор КП „Березневодоканал” 
Березнівської 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 -  роботи в колодязях, шурфах, 
траншеях. Кількість робочих місць -  1, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
отримання травм.

Місце виконання робіт : Комунальний житловий фонд м.Березне Рівненської 
області . На підприємстві проводиться обстеження, ремонт та чищення димарів, 
повітропроводів згідно затвердженого графіку перевірки.

На підприємстві працює один пічник Несенчук М.Є., який пройшов навчання

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 „Березневодоканал” № 34-од від 02.01.2018 року. 
Затверджено директором КП „Березневодоканал” 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 15.01.2018 року наказ № 27-од (строк дії до 
15.01.2021 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 № 35-од від 02.01.2018 р. „Про 
створення комісії по перевірці і чищенню димових, вентиляційних каналів ”

Торчинський Андрій Анатолійович -  директор, пройшов навчання та виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 1633-51-18 протокол від 
26.04.18 р. №51.

Кондратюк Ігор Володимирович -  головний інженер пройшов навчання та виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги
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потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 1452-47-18 протокол від 
20.04.18 р. №47.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання „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”. Посвідчення 
№ 4752-47/6 протокол від 16.04.2018.

Пройшов навчання і вияв потрібні знання Правил безпеки систем газопостачання, 
«Правила охорони праці під час- експлуатації обладнання, що працює під тиском» 
Посвідчення № 5760-173-18 протокол від 16.11.18 №173. Пройшов навчання і вияв 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання». Правила будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском» «Правила будови та безпечної 
експлуатації ліфтів». Посвідчення № 1452-47/в-18 протокол від 20.04.18 №47/в. 
Пройшов навчання та виявив потрібні знання „Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”, Посвідчення № 37-1-18, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В, група електробезпеки -  IV, дата перевірки знань 
30.01.2019р..

Попач Валерій Володимирович - інженер з охорони праці.
Пройшов навчання та виявив потрібні знання Закону України „Про охорону праці” та 
нормативно-правових актів до нього. Посвідчення № 3614-123-16 протокол від 13.10.16 № 
123.

Пройшов навчання та вияв потрібні знання ДБН В.2.5-20-2001 „Газопостачання” 
(дод. „Відведення продуктів згоряння”),. 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”, Посвідчення №3614-123/ж-16 від 
13.10.16 №123-ж.

Пройшов навчання і вияв потрібні знання Правил безпеки систем 
газопостачання, «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» Посвідчення № 5763-173-18 протокол від 16.11.18 №173. Пройшов навчання і 
вияв потрібні знання „Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями”, „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 № 3614- 
123/6-16 протокол від 10.10.16 №123-6.

Пройшов навчання та виявив потрібні знання „Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”, Посвідчення № 38-1-18, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до 1000 В, група електробезпеки -  IV, дата перевірки знань
11.01.2018р..

Тихончук Юхим Пилипович майстер
Пройшов навчання і вияв потрібні знання Правил безпеки систем газопостачання, 

Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, ПББЕ 
парових та водогрійних котлів”. Правила будови безпечної експлуатації Посвідчення № 
1451-47/в-18 протокол від 20.04.18 № 47.
Пройшов навчання і вияв потрібні знання «Правила охорони праці під час роботи з 

інструментами та пристроями" Правила 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 № 1451-47/6-18 протокол від 16.04.18 №47/6. 
Пройшов навчання і вияв потрібні знання „Правил будови і безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів”, група електробезпеки -  II, дата перевірки знань 
16.04.2019р..

Відповідальними за охорону праці і технічну безпеку при роботах на висоті 
Тихончук Юхим Пилипович майстер наказ №21-од. від 02. 01. 2019 року

Відповідальними за організацію безпечного виконання ремонту та чищення 
димарів. Попач Валерій Володимирович інженер з ОП наказ №31-од від 02.01.2019 
року.



Пічник пройшов періодичний медичний огляд, висновок за результатами 
періодичного медичного огляду працівників: придатний для роботи за професією на 
період від 22.02.2019р. по 22.02.2020р..
Забезпечений засобами індивідуального захисту а саме: спец одягом , рукавицями
виданих згідно картки особистого обліку. Працівник пройшов інструктаж, навчання та 
перевірку знань протокол № 10 від 20листопада 2018 року .

Працівники підприємства нормативно правовими актами забезпечені в повному
обсязі.

А.А. Торчинський
(ініціали та прізвище)

територіальному органі Держпраці
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
ріальному органі Держпраці________________ 20____р. №__________


