
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця КП „Дубноводоканал” Дубенської міської ради^м.Дубно, вулиця 
Гірницька, З а , код платника податків згідно з ЄДРОУ 31525841, КВЕД 36.00,37.00, Кирчук 
Сергій Миколайович - директор КП „Дубноводоканал”, тел (03656) 4-52-84, 4-54- 96, 
dubnovoda@,ukr.net м.Дубно, вул. Гірницька, За, індекс 35600.

Місце експлуатування машин, механізмів, устаткування підвип],еної небезпеки - 
об’єкти підприємства: очисні споруди каналізації м.Дубно, вул. Комунальна, 14; 
водопровідна насосна станція №№ 1, 2,3, м.Дубно, вул. М‘ятинська; резервуар чистої води 
м.Дубно, вул. Млинівська,64 .

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутній.

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

я, Кирчук Сергій Миколайович - директор КП „Дубноводоканал” Дубенської 
міської ради цією декларацією цідтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме - устаткування напругою понад 1000 В (електричне 
устаткування електричних станцій і мереж, технологічне електрообладнання), в тому числі 
тих на яких існує підвищений ризик отримання травм.

На підприємстві експлуатуються слідуючі силові трансформатори:
очисні споруди каналізації - трансформатор №1 ТМ 400/10 потужністю

400 кВА, заводський № 72128, випробуваний електротехнічною лабораторією ТОВ 
„Елікон”, протокол №122 від 28 січня 2020 року. Висновок лабораторії - трансформатор 
відповідає вимогам;

трансформатор № 2 ТМ Ф 400/10 потужністю 400 кВА, заводський №
401895, випробуваний електротехнічною лабораторією ТОВ „Елікон”, протокол №122 від 
28 січня 2020 року. Висновок лабораторії - трансформатор відповідає вимогам;

водопровідна насосна станція №1-трансформатор ТСМА 100/10 потужністю 
100 кВА, заводський № 100788, випробуваний електротехнічною лабораторією ТОВ 
„Елікон”, протокол №124 від 28 січня 2020 року. Висновок лабораторії - трансформатор 
відповідає вимогам.;

водопровідна насосна станція №2 - трансформатор ТМ 100/10 потужністю 
100 кВА, заводський № 201566, випробуваний електротехнічною лабораторією ТОВ 
„Елікон”, протокол №124 від 28 січня 2020 року. Висновок лабораторії - трансформатор 
відповідає вимогам.;

водопровідна насосна станція №3 - трансформатор ТМ 100/10-66 потужністю 
100 кВА, заводський № 331324 випробуваний електротехнічною лабораторією ТОВ 
„Елікон”, протокол №124 від 28 січня 2020 року. Висновок лабораторії- трансформатор 
відповідає вимогам.;

резервуар чистої води - трансформатор ТМ 40/10-66 потужністю 40 кВА, 
заводський № 264091, випробуваний електротехнічною лабораторією ТОВ „Елікон”, 
протокол №125 від 28 січня 2020 року. Висновок лабораторії - трансформатор відповідає 
вимогам.

Технічне обслуговування електрообладнання напругою вище 1000 В , яке належить 
КП «Дубноводоканал» проводить ТОВ «ЕЛІКОН» згідно договору № З від 02 січня 2020 
року.

Кількість робочих місць - 7, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
отримання травм - 2.

На підприємстві працюють чотири електромонтери з ремонту та обслуговування 
електроустаткування: Корнищук В.В.- диплом РВ 25269431 Мирогощанський аграрний



коледж, Хома А.І. - диплом Б №337548 Демидівське середнє СПТУ - 5 , Луцик Ю.М. - 
диплом РВ № 45723340 Мирогощанський аграрний коледж, Міськевич В.Г.- диплом 
Д №673932 професійно -технічне училище № 27 м. Дубно

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 „Дубноводоканал” № 46 від 14.02.2020 року. 
Затверджені директором КП „Дубноводоканал” інструкції 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 14 лютого 2020 року наказ № 46 (строк дії до 14.02.2023 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 № 9 від 13 січня 2020 р. „Про створення 
комісії по перевірці знань з питань охорони праці”.

Кирчук Сергій Миколайович -  директор, пройшов навчання та виявив потрібні 
знання Закону України „Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. 
Посвідчення № 4447-146-17 протокол від 03.11.17 р. №146.

Семенюк Олександр Миколайович -  головний інженер пройшов навчання та 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 698-26-20 протокол від
13.03.2020 р. №26. Пройшов навчання та виявив потрібні знання „Типової інструкції по 
організації безпечного проведення газонебезпечних робіт ”, „Інструкції з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”. „Правил ТБ 
при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць” . Протокол 
№698-26/д-20 протокол від 13.03.2020 р № 26/д. 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”, „ПОП на автомобільному транспорті” ” 
Посвідчення № 594 -  22/6-17 протокол від 13.03.2020 р. № 26/6. Пройшов навчання і 
виявив потрібні знання „Правил безпеки систем газопостачання” , „Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання ,що працює під тиском”, „Правилохорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”. Посвідчення №6989-26/в-20 протокол від 13.03.2020 року №26/в, ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ -  IV група допуску до 1000 В посвідчення № 698-26/а-20 дата 
перевірки 10.03.2020 року протокол № 26/а.

Іващук Надія Григорівна - інженер з охорони праці. Пройшла навчання та виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 408-15-20 протокол від
21.02.2020 року №15.Пройшла навчання та виявила потрібні знання „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 № 408 -15/г-20 від 21.02.2020 р. №15-г. Пройшла навчання та виявила 
потрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання України» , «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», «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів». 
Посвідчення № 408-15/В-20 протокол від 21.02.2020р.№ 15/в. Пройщла навчання і виявила 
потрібні знання „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 № 408-15/6-20 протокол від 21.02.2020 р №15/6, ПБЕЕС, 
ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ -  IV група допуску до 1000 В посвідчення № 828-334 дата перевірки
17.02.2020 року.

Особою відповідальною за електрогосподарство призначено інженера енергетика 
підприємства Висоцького В.В. (наказ від 13.01.2020 № 14), який пройшов навчання та 
перевірку знань і виявили потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 4763- 
151-19 протокол від 22.11.2019 року №133. „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 №159-5-18 протокол від 17.01.2018 р №5; ПБЕЕС, ПТЕЕС, 
ПУЕ, ПЕЕЗ -  V група допуску до і вище 1000 В посвідчення № 2017-68-19 дата перевірки
29.05.2020 року протокол № 38а.

Також на підприємстві створено комісію по перевірці знань 
електрообслуговуючого персоналу (наказ № 10 від 13 січня 2020 року).

Електромонтери з ремонту та обслуговування електроустаткування пройшли 
періодичний медичний огляд, заключний акт за результатами періодичного медичного 
огляду працівників від 31 січня 2020 року
Забезпечені засобами індивідуального захисту а саме: спецодягом, касками, ізолювальні 
кліщі, ізолювальні штанги, електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні 
боти, діелектричні рукавиці, діелектричні килимки.
Працівники пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці протокол № З 
від 02 березня 2020 року . Також електромонтери пройшли навчання та перевірку знань 
ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕЗ : Корнишук В.В.- посвідчення № 139 - IV група допуску до 
і вище 1000 В, дата перевірки 11.03.2020 р.; Хома А.І.- посвідчення № -152IV група 
допуску до 1000 В, дата перевірки 11.03.2020 р.; Луцик Ю.М.-посвідчення № 1804-60 - 
IV група допуску до 1000 В, дата перевірки 11.03.2020 р.; Міськевич В.Г.- посвідчення № 
632-88 - IV груп^допуску до 1000 В, дата перевірки 11.03.2020 р.

Пр^і^і^ники підприємства нормативно правовими актами забезпечені в повному
обсязі.

С.М.Кирчук
(ініціали та прізвище)

Об. [)К г ш  р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
_____________________ 20_____р. № _____________________. _

Управління Держпраці у Рівненській області |

ЗАРЕЄСТРОВАНО І
від< 2 0 ^

Примітки:
1. Фізична особа - підприємець своїм підписоїїМїад^-зро^-^в^о^ре^еу-' 

церсональних даних з метою забезпечення вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і 
мають відмітку в паспорті.


