
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

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: kpberezneyodokanal@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 Акціонерне товариство HACK «Оранта».(НАСК 
ОРАНТА) Договір №28 від 26.03.2019 строк дії по 26.03.2020р.

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 -  експлуатація та ремонт 
водозбірних споруд.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки : водопровідні мережі, станція 
знезалізнення води, водонапірні башти, артезіанські свердловини З робочих та 4 резервні 
у м. Березне.

Кількість робочих місць -  8 (водопровідні мережі -4 робочих місця, станція 
знезалізнення води-4 робочих місця), в тому числі 8 робочих місць тих на яких існує 
підвищений ризик отримання травм. Службою водопровідно -господарства 
експлуатується 41,45 км. водопровідних мереж в тому числі 32 пожежних гідранти. 
Загальна система водопостачання м. Березне на даний час складається з одного водозабору 
„Березнівське родовище питних підземних вод до якого входить 7 артезіанських 
свердловин, з робочих та 4 резервні. Підйом та очищення питної води відбувається через 
станцію знезалізнення на якій встановлено блочну установку знезараження води 
гіпохлоритом натрію „Полумя-2”, насосну станцію другого підйому з трьома 
електронасосами „EBARA", резервуар чистої води об’ємом 200 м̂ .

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.)

mailto:kpberezneyodokanal@ukr.net


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 № 32-од від 02.01.2019 р. „Про створення 
постійно діючої комісії по перевірці знань з питань охорони праці”.

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 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 1452-47-18 протокол від
20.04.18 р. № 47, „Правил безпеки систем газопостачання” «Правил безпеки систем 
газопостачання». «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском». Посвідчення № 5760-173-18 протокол від 16.11.2018 №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 № 1452- 
47/6-18 протокол від 16.04.2018 №47/6. «Правила техніки безпеки при експлуатації 
систем водопостачання та водовідведення населених місць». «Типові інструкції по 
організації безпечного проведення газрнебезпечних робіт. Інструкції безпечного 
проведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах». Посвідчення № 
5034-358-19 протокол від 09.12.2019 № 358. 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 31.01.2019р..

Попач Валерій Володимирович - інженер з охорони праці. Пройшов навчання та 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 4019-136-19 протокол від
18.10.19 № 136. Пройшов навчання та вияв потрібні знання «Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт» Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об‘єктах».Правила техніки 
безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць. 
Посвідчення № 4119-136е-19 протокол від 18.10.2019 № ІЗбе.

Пройшов навчання та вияв потрібні знання „Правил безпеки систем 
газопостачання”. «Правила охорони праці під час експлуатації! обладнання, що працює 
під тиском». «Правила охорони праці під час експлуатації вантажнопіднімальних кранів , 
піднімальних пристроїв і відповідального обладнання». Мінімальні вимог охорони праці 
на тимчасових або мобільних майданчиках. 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”.«Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт». «Правила охорони праці на автотранспорті». Посвідчення № 
4019-136/6-19 протокол від 18.10.2019 №136/6. Пройшов навчання та виявив потрібні 
знання „Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів”. Посвідчення № 38- 
1-18, допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В, група електробезпеки 
-  IV, дата перевірки знань 11.01.2018р.
Чикалюк ВалентинаАнатолівна - майстер. Пройшла навчання та виявила потрібні 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 4023-136-19 протокол від 18.10.19 № 136. 
Пройшла навчання та виявила потрібні знання «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт» Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних об‘єктах».Правила техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць. Посвідчення № 
4023-136/е-19 протокол від 18.10.2019 № ІЗбе.



Пройшла навчання та виявила потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання». 
«Правила охорони праці під час експлуатаціїї обладнання, що працює під тиском». 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажнопіднімальних кранів , піднімальних 
пристроїв і відповідального обладнання». Мінімальні вимог охорони праці на тимчасових 
або мобільних майданчиках. Посвідчення № 4023-136/в-19 протокол від 18.10.2019 № 
136/в. Пройшла навчання і виявила 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”. «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». 
«Правила охорони праці на автотранспорті». Посвідчення № 4023-136/6-19 протокол від 
18.10.2019 №136/6. Пройшла навчання та виявила потрібні знання „Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів”, Посвідчення № 4023-136/а-19, допущена до 
роботи в електроустановках напругою до 1000 В, група електробезпеки -  III, дата 
перевірки знань 15.10.2019р.

При виконанні робіт, що використовуються, під час робіт підвищеної небезпеки, а 
саме -  експлуатація та ремонт водозбірних споруд. Працівники пройшли інструктажі 
та перевірку знань в комісії з перевірки знань з питань охорони працівника підприємстві. 
«Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення 
населених місць. (Протокол №24 відІО.12.2019р.), (Протокол № 23 від 10.12.2019р.). 
Інструкції з охорони праці для слюсарів сантехніків №11. Інструкція при виконанні 
ремонтних робіт на водозбірних спорудах №5, інструкція з охорони праці для машиністів 
насосних установок №12 від 15.01.2018.

Всі працівники, що зайняті при виконанні робіт під час експлуатації та ремонту 
водозбірних споруд, пройшли періодичний медичний огляд.

При виконанні робіт, що використовуються під час робіт підвищеної небезпеки - 
експлуатація та ремонт водозбірних споруд - зайнято 8 працівників. Усі працюючі 
забезпечені засобами індивідуального захисту а саме: каски, пояси, мотузки, спецодяг,
Л-1, протигазами ПІП -1, сигнальні жилети. Працівники пройшли навчання та перевірку 
знань протоколи; № 23 від 10 грудня 2019 року. №24 від 10 грудня 2019 року.

Працівники підпрг^ства нормативно правовими актами забезпечені в повному
обсязі.

А.А. Торчинський_____
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