
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально -  технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство 
водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканал», Рівненська обл., м.Рівне, вул. 
Ст. Бандери, 2; ЄДРПОУ 03361678; КВЕД 36.00 «збір, очищення та постачання води», 
встановлений клас професійного ризику виробництва-37.
Директор -  Карауш Андрій Петрович, тел. 266-655, тел/факс (0362 ) 266-946, 
e-mail: info@vodarivne.com.

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

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: ПАТ «Українська 
пожежно-страхова компанія», договір № ОНВ-Ю/175/000/18-0000087 обов’язкового 
страхування від нещасних випадків на транспорті від 07.12.2018р., договір серії ДПД 
№175/000/19-0000002/27 обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та 
місцевої полсежної охорони і членів добровільної пожежної дружини від 18.01.2019р., 
генеральний договір обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів серії ОСЦПВ/ген № 175/000/19-0000291 від 16.09.2019р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.

Я, Карауш Андрій Петрович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт.
Котел опалювальний твердопаливний типу КТ-З-Н (200 кВт) зі сталевим теплообмінником, 

заводський № КТ-3 200 НІ 0000 1115, рік виготовлення 2015, підприємство-виробник ПП «Альтеп- 
Центр», 14020 Україна, м.Чернігів. Сертифікат відповідності UA1.182.0005972-15.
Місце установки котла -  водопровідно-насосна станція «Новий Двір», м.Рівне, вул.Чорновола, 89г. 
Дата установки -  20.09.2016р.

Технічний огляд (зовнішній та внутрішній) та гідравлічне випробування пробним тиском 
проведено ДП «Рівненський експертно-технічний центр»30.09.2016р.

Термін проведення наступного технічного огляду- 30.09.2020р., гідравлічного випробування 
-  30.09.2024р.

Підприємством експлуатується 265 будівель і споруд.
Згідно затвердженої структури в склад підприємства входять:
служба водопровідно-каналізаційного господарства Гощанського району в складі 2-х відділів та 
транспортної дільниці;
служба водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району в складі 2-х відділів та 
транспортної дільниці;
служба водопровідного господарства м.Рівне в складі 3-х відділів;
служба каналізаційного господарства м.Рівне в складі 3-х відділів;
служба головного механіка в складі транспортного відділу, 2-х майстерень та дільниці;
служба головного енергетика в складі електротехнічної лабораторії та відділу;
служба головного метролога в складі 2-х відділів;
служба капітального будівництва в складі 2-х дільниць;
служба обліку і реалізації води в складі 5-ти відділів;
служба ремонту і повірки водо лічильників у складі майстерні та відділу;
служба лабораторного контролю за якістю питної води та скидами стічних вод у складі 2-х 
лабораторій;
фінансово-економічна служба в складі 3-х відділів;
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а також відділи - охорони праці, охорони об’єктів, юридичний, господарський, виробничий, 
технічний та ін.

Під час експлуатації твердопаливного котла зайнято робочих місць, у тому числі тих, на 
яких існує підвищений ризик виникнення травм -  1.

Інші відомості:

Інформація про відділ охорони праці:
На підприємстві створено відділ охорони праці. Функції служби охорони праці покладено:
-  згідно наказу по підприємству № 271-к від 05.10.2009 року на начальника відділу охорони 
праці Соболеву Наталію Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 2922-89-18 протокол від 13.07.18 
№ 89, “Правил охорони праці під час 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’’, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках”, “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, посвідчення № 2922-89-6-18 
протокол від 13.07.18 № 89-6, “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, “Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті” посвідчення № 2922-89/в-18 протокол від 13.07.18 № 89/в, 
“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 № 2922-89/д-18 протокол від 13.07.18 № 89/д, з електробезпеки 
посвідчення № 116-3 протокол від 09.07.18р. №89/а;

-  згідно наказу по підприємству № 367-к від 20.12.2018 року на провідного інженера відділу 
охорони праці Томчук Світлану Григорівну, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 282-8-19 протокол від 31.01.19 № 8, 
“Правил охорони праці під час 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”, “Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на автотранспорті”,“Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 282-8/6-19 протокол від 28.01.19 № 8/6; “Правил 
безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском” ,“Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 282-8/в-19 протокол від 
28.01.19 № 8/в, “Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць”, посвідчення № 356-28-19 протокол від 31.01.19 № 28, з 
електробезпеки посвідчення № 3821-115-14 протокол від 28.01.19р. №8/а;

Інформація про інструкції:

У РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” розроблено, затверджено та введено в дію:
-  згідно наказу № 156 від 05.05.2018р. інструкції з охорони праці по робочих місцях, по видах 
робіт та для відповідальних осіб;



-  затверджені наказом директора №107-к від 26.03.2018р. посадові інструкції: начальника 
відділу з експлуатації водозабірних споруд 1-го підйому, станцій знезалізнення, водопровідних 
насосних станцій та підвищувальних насосних станцій м.Рівне, майстра відділу з експлуатації 
водозабірних споруд І підйому, станцій знезалізнення, водопровідних НС та ПНС, інженера- 
технолога І категорії відділу з експлуатації водозабірних споруд І підйому, станцій 
знезалізнення, водопровідних НС та ПНС;

-  згідно наказу № 107 від 26.03.2018р. Положення про відділ охорони праці;
-  згідно наказу № 325 від 03.10.2018р. Положення про систему управління охороною праці;
-  згідно наказу № 211 від 03.07.2017р. Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці працівників РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»;
- згідно наказу № 402 від 12.12.2017р. Інструкцію по вступному інструктажу з питань 

охорони праці.

Інформація про проведення інструктажів, навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці:

На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці у виробничих підрозділах; Журнал реєстрації 
інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Наказом № 2 від 02.01.2020р., створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці, електробезпеки у такому складі:

Голова комісії:
-  головний інженер Грухаль Андрій Олександрович (пройпюв навчання та перевірку знань в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 237-7-19 протокол від 31.01.2019р. 
№ 7, “Правил охорони праці під час 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”, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на автотранспорті”, “Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 237-7/6-19 протокол від 28.01.19 № 7/6, “Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів” посвідчення № 1042-36-19 протокол від 
15.03.2019 № 36, “Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць ” посвідчення № 355-28-19 протокол від 31.01.2019 №28, 
“Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском”, “Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 
237-7/В-19 протокол від 28.01.19 № 7/в, з електробезпеки посвідчення № 237-7/а-19 протокол від 
28.01.19р. №7/а);

Заступник голови комісії:
-  заступник головного інженера Єфімов Віктор Володимирович (пройпюв навчання та 
перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, посвідчення № 432-16-20 протокол від 21.02.2020р. № 16, “Правил 
охорони праці під час 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”, «Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» посвідчення № 432-16/6- 
20 протокол від 21.02.2020 №16-6, “ Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць”, “Типової інструкції з організації безпечного ведення 
газонебезпечних робіт”, “Інструкції з орг. безпечного ведення вогневих робіт на 
вибзчсопожежонебезпечних об’єктах”, посвідчення № 432-16/г-20 протокол від 21.02.2020 №16- 
г, “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації



обладнання, що працює під тиском”, «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення № 
432-16/В-20 протокол від 21.02.20 № 16-в, з електробезпеки посвідчення № 287-10/а-17 протокол 
від 17.02.20р. №1б/а);

Члени комісії;
-  головний механік Бондарук Віктор Васильович (пройшов навчання та перевірку знань в 

ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 6445-192-18 протокол від 
31.01.2019р. № 192/4-18, “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 3267-98-18 протокол від 25.07.18 № 98; 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» посвідчення №3940-266-19 протокол від 
07.10.19 №266);

-  головний енергетик Годебський Віктор Анатолійович (пройшов навчання та перевірку
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 1398-42-18 протокол від 
06.04.2018р. № 42, “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення 
№ 4291-141-17 протокол від 27.10.2017 № 141, “Правил технічної експлуатації
електроустановок сполшвачів”, посвідчення № 4292-141-17 протокол від 27.10.2017 №141, з 
електробезпеки посвідчення № 121-42-17 протокол від 21.03.19р. №40);

-  головний метролог Крук Іван Миколайович ( пройшов навчання та перевірку знань в ДП 
Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки посвідчення № 4911-155-19 протокол від 06.12.2019 
№ 155; “Правил охорони праці під час 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 № 4911-155/6-19 протокол від 
06.12.2019 № 155-6; “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском”, «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення № 
4911-155/В-19 протокол від 06.12.2019 №155-в, з електробезпеки посвідчення № 4480-147/а-16 
протокол від 02.12.19р. №155/а);

-  начальник служби капітального будівництва Музичук Михайло Петрович (пройшов 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки посвідчення №4915- 
155-19 протокол від 16.12.2019 №155; «Правил охорони праці під час 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 № 4915-155/6-19 протокол від 06.12.2019 № 155-6; “Правил безпеки систем 
газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском”, «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» посвідчення № 4519-155/в-19 від 06.12.2019 № 155-в; з 
електробезпеки посвідчення № 4481-147/а-16 протокол від 02.12.19р. №155/а);

-  начальник відділу охорони праці Соболева Наталія Миколаївна, яка пройшла навчання
та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 2922-89-18 
протокол від 13.07.18 № 89, “Правил охорони праці під час 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”, “ 
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, “Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”, посвідчення № 2922-89-6-18 протокол від 13.07.18 № 89-6, “Правил безпеки 
систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском”, “Правил охорони праці на автомобільному транспорті” посвідчення № 2922-89/в-18 
протокол від 13.07.18 № 89/в, “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 № 2922-89/д-18 протокол від 13.07.18 № 
89/д, з електробезпеки посвідчення № 116-3 протокол від 09.07.18р. №89/а;

-  провідний інженер відділу охорони праці Томчук Світлана Григорівна, яка пройшла 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 282- 
8-19 протокол від 31.01.19 № 8, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДЕНА 3.2-2-2009 
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, 
“Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на 
автотранспорті”,“Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 282-8/6-19 
протокол від 28.01.19 № 8/6; “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” ,“Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 
“Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, 
посвідчення № 282-8/В-19 протокол від 28.01.19 № 8/в, “Правил техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць”, посвідчення № 356- 
28-19 протокол від 31.01.19 № 28, з електробезпеки посвідчення № 3821-115-14 протокол від 
28.01.19р. №8/а;
-  голова профспілкового комітету Воронцова Тамара Миколаївна.

На підприємстві наказом № 1 від 02.01.2020 року призначено відповідальним за стан 
охорони праці на підприємстві і загальне керівництво роботою з охорони праці головного 
інженера Грухаля Андрія Олександровича. Відповідальними за організацію безпечного ведення 
робіт, видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної небезпеки, за проведення 
навчання та допуск працівників до виконання робіт призначено: по службі водопровідного 
господарства м. Рівне -  начальника служби водопровідного господарства м. Рівне Ткачука В.М., 
по відділу з експлуатації водозабірних споруд І підйому, станцій знезалізнення, водопровідних 
н е  та ПНе - начальника відділу з експлуатації водозабірних споруд І підйому, станцій 
знезалізнення, водопровідних НС та ПНС Кондратюка І.В.

Відповідальними за утримання у справному стані та безпечну експлуатацію теплового 
господарства призначено: по підприємству -  головного механіка Бондарука В.В., по службі 
водопровідного господарства м. Рівне -  начальника служби водопровідного господарства м. 
Рівне Ткачука В.М., по відділу з експлуатації водозабірних споруд І підйому, станцій 
знезалізнення, водопровідних НС та ПНС - начальника відділу з експлуатації водозабірних 
споруд І підйому, станцій знезалізнення, водопровідних НС та ПНС Кондратюка І.В.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли навчання й перевірку знань з 
питань охорони праці по відділу з експлуатації водозабірних споруд І підйому, станцій 
знезалізнення, водопровідних НС та ПНС - № 16 від 11.10.2019р., навчання у КЗ «Навчально- 
курсовий комбінат» Рівненської обласної ради- 16.09.2019р. Запис про проведення інстрзчетажів 
робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.



Працівники, що зайняті обслуговуванням котла на твердому паливі, проходять первинний 
та періодичні медичні огляди згідно наказу МОЗ № 280 від 23. 07. 2002р. на санітарну книжку. 
Крім того, ті працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять щорічно 
медичний огляд у відповідності до наказу МОЗ № 246 від 21.05.2007р.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту (костюм бавовняний, чоботи 
кирзові, чоботи гумові, куртки утеплені, рукавиці комбіновані, захисні окуляри, каски, 
рятувальні пояси) у відповідності з Типовими галузевими нормами та Додатком 6.2 до 
колдоговору.

Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 
господарства «Рівнеоблводоканал» має нормативно-технічну літературу.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у Територіальному органі 
Держпраці у Рівненській області
____________ __  20___р. № ______ .


