ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам Законодавства З питань охорони праці
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
Для юридичної особи
Найменування
юридичної особи: Міське комунальне підприємство "Жидачівводоканал"
Місцезнаходження
юридичної особи: 81700, Львівська область, місто Жидачів,
вул.Зелена, 38
Місце її державної реєстрації:
Виконавчий Комітет Жидачівської Міської Радл
Львівської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 25234325
Код виду діялвності
згідно з КВЕД:
36.00 (забір очищення та постачання води)
37,00(каналізація, відведення й очищення стічних вод)
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Ковалець Ігор Васильович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної
пошти:
тел/факс. : (03239) 33830; 2Ьусіас11ІV-VОС^окапа1@те^:а/иа
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: 81700, Львівська область,
М І С Т О Жидачів, вул.Зелена, 38

Інформація про
наявність
договору
страхування
цивільної
відповідальності
перед
третіми
особами
стосовно
в ідщкодування
наслідків можливої
шкоди:
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної
відповідальності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрі в N• 1788
від 16.08.2002 року на МКП "Жидачівводоканал" страхування не проводиться т. щ. не
є об'єктом підвищеної небезпеки.
я, Ковалець Ігор Васильович - директор МКП
"Жидачівводоканал" 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, устатковання
підвищеної небезпеки:
найменування
виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного
дозволу:
Експлуатація і ремонт водозбірних споруд.
Ремонтні, монтажні, будівельні та інщі роботи, що виконуються на висоті понад 1,3
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників.
кількість робочих місць, в тому числі тик, на яких існує підвищений
ризик
виникнення
травм:
На підприємстві працює 53 чоловік з них 13 чоловік виконує роботи підвищеної
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на
балансі підприємства, а саме:
роботи із застосуванням ручних електроінструментів;
зварювальні, газополум'яні роботи;
роботи в діючих електроустановках до 6 кВ;
експлуатація балонів з киснем, та пропаном;
механічна обробка металів;
монтаж, налагодження, ремонт устаткування підвищеної небезпеки, а
саме :
а)електроустаткування в службі каналізації (електронасосні агрегати марки)
- КНС (каналізаційна насосна станція)
Насос МГ 200-175=440/66 Р=55кВт - 1 шт.
Насос СМ 125-80-315/4 Р=22кВт - 1 шт.
Насос К100-253С Р=15кВт - 1 шт.

- Повітродувна станція
Компресор 32ВФ Р=18,5кВт - З шт.
- Мулова насосна станція
Насос СМ125-80-315/4 Р=22кВт - 2 шт.
- Хлораторна станція
Насос 1,5ХП Р=1,5кВт - 2 шт.
- КНС вул..Д.Галицького
Насос ЦМК-16 Р=ЗкВт - 1 шт.
Насос 2ЕНІТ ОСО 200/2/С50У ВОСТ Р=1,5кВт - 1 шт.
б)електроустаткування в службі водопостачання (насосні агрегати марки}
-Артезіанська свердловина №7а
Насос ИіІо-ЗРи Р=22кВт - 1 шт.
- Артезіанська свердловина №7
Насос К-100-65-200 Р=32кВт - 1 шт.
- Артезіанська свердловина №6
Насос «Кар хула» Фінляндія Р=30кВт - 1 шт.
Насос К-100-65-200 Р=32кВт - 1 шт.
- Насоси на установки «Деферум»
Д-320-50 Р=55кВт - 2 шт.
- Насоси II підйому
ИІЬО NР-б5-200 Р=30кВт - 2 шт.
- Насос підключки хлорного вапна
1,5ХП Р=1,5кВт - 1 шт.
- Підкачуюча насосна станція масиву «Гора»
Насос КМ50-322-12,5 Р=2,2кВт - 1 шт.
в) верстат свердлильний - 1 шт.
г) верстат заточний - 1 шт.
д} зварювальний апарат - Дніпро-М ММА-25 0О(М05) - 1 шт.
е) трансформаторна підстанція КТП-630 10/0,4-84 N'6312 - 1 шт.
Кількість будівель і споруд (приміщень):
На основній площадці: адміністративний корпус; гараж; майстерні; трансформаторна
підстанція; очисні споруди; лабораторія;побутово-технічні приміщення; насосна
станція.
Окремі будівлі насосних станцій розташовані в різних районах міста:
Водопостачання: 2 насосні станції та 4 свердловини із них З діючі;
Каналізація: 2 насосні станції.
Кількість виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів):
МКП «Жидачівводоканал» складається з наступних дільниць:
дільниця водопостачання;
дільниця каналізації;
дільниця з ремонту та обслуговування електроустаткування;
дільниця аварійно-відновлювальних робіт;
дільниця збуту;
лабораторія.
Інші відомості:
прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: у МКП
«Жидачівводоканал» призначені:
відповідальна особа за стан охорони праці та безпечні методи викоцанця
робіт підвищеної небезпеки на підприємстві призначений наказом N'02 від
03.01.2017р. головний інженер Брухаль Василь Петрович;
відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю
дільниць й функціонування системи управління по охороні праці,
підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією - інженер з
охорони праці Заяць Мирон Володимирович;
відповідальні за безпечну організацію та виконання робіт по дільницях:
дільниця водопостачання, каналізації - Купець Віктор Євгенович;
дільниця з ремонту та обслуговування електроустаткування - Баюс Іван "
Петрович;
дільниця аварійно-відновлювальних робіт - Ачкан Денис Дмитрович;
дільниця збуту - Фрішко Ліда Андріївна;

^

-

лабораторія - Сус Олена Ігорівна;
автомобільний транспорт, машини і механізми - виконуючий обов язки
головного механіка за сумісництвом Ачкан Денис Дмитрович.

наявність служби охорони праці: у МКП «Жидачівводоканал» призначено на посаду
інженера з охорони праці Заяця Мирона Володимировича.
інформації про інструкції: у МКП «Жидачівводоканал» розроблені, затверджені та
введені в дію інструкції з охорони праці та видами робіт 15.05.2017р. та
16.05.2017р. Всього 41 шт.
інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці
керівників: у МКП «Жидачівводоканал» наказом по підприємству М'ОІа від
03.01.2017р. створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань охорони
праці, члени комісії пройшли в Комунальному підприємстві Львівської обласної ради
«Львівський обласний учбовий центр підготовки та підвищення кваліфікації
робітників та інженерно-технічних працівників і спеціалістів для виконання робіт
з підвищеною небезпекою» згідно протоколу №067-16 від 10.11.201бр. та N'019-1 від
29.05.2017р. та мають посвідчення про перевірку знань.
Інформація по проведенню навчання з питань охорони праці керівників:
Учбовий центр де
Дата
Дата
прізвище,
проводилось
проведення
проведення
ім'я по
проток
навчання
наступних
іспитів
з
олу
батькові
іспитів з
перевірки
засіда
перевірки
знань
ння
знань
комісі

Займана
посада

ї з
переві
рки
знань
067-16

10.11.2016р.

10.11.201'

І7-ІІ

10.11.201

10.11.2019р.
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10.11.201

10.11.2019р.

= 7-16

10.11.2016р.

10 .11.2019р.
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Заяць Мирон
Володимирович^

)1-102
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12.05.2020р.

)19-1
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Ковалець Ігор
Васильович

Головний
інженер
Начальник
ОСВ і ОСК

Брухаль
Василь
Петрович
Купець Віктор!
Євгенович

Начальник
АВР

Ачкан Денис
Дмитрович

Начальник
РОЕ
Інженер з
ОП
Інженертехнолог
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КП ЛОР «Львівський
обласний учбовий
центр»
КП ЛОР «Львівський
обласний учбовий
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КП ЛОР «Львівський
обласний учбовий
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КП ЛОР «Львівський
обласний учбовий
центр»
ДП «Західний ЕТЦ»
м. Львів
КП ЛОР «Львівський
обласний учбовий
центр»
МКП
«Жидачівводоканал»
МКП
«Жидачівводоканал»

інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці .
робітників: у МКП «Жидачівводоканал» затверджено положення про проведення
навчання та перевірці знань з питань охорони праці, під час прийняття на роботу і
періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони праці з записами
в журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці. Затверджено графік
проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, які
залучаються до виконання робіт підвищеної небезпеки.

Експлуатаційна документація: у МКП «Жидачівводоканал» є паспорти на обладн
схеми розміщення по виробничих дільницях, обладнання знаходяться в справном'
стані.
Забезпечення засобами індивідуального захисту: працівники МКП «Жидачівводоканал!И
забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.
™
Пояс запобіжний безлямковий 1ПЛ-К2 - 1шт. Акт випробування №25 від 09.02.2017р.
Пояси запобіжні універсальні з наплічними та ножними лямками 1ПЛ-К2 - 2шт.
№015884 - Акт випробування №26 від 09.02.2017р.
К'015928 - Акт випробування №27 від 09.02 . 2017р.
Драбина дерев'яна - 1шт. Акт випробування №1 від 26.06.2017р.
Протигази шлангові ПШ-2 - 2шт.та 2 шланги довжиною по 20м. кожний.
Рукавиці діелектричні
Костюм зварника
Рукавиці робочі
Каски будівельні
Жилети сигнальні
Куртки зимові
Чоботи гумові
Чоботи кирзові
Костюм прорезинений Л-1.
Нормативно-правовоі та матеріально-технічної бази навчально-методичного
забезпечення: у МКП»Жидачівводоканал» є затверджені програми проведення навчання
та перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети з перевірки знань з
питань охорони праці,підприємство має кабінет для проведення навчання є плакати з
охорони праці, також є нормативно-правові акти з охорони праці та є користувачами
інтернету.

Нормативні акти та правила
Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення
населених м і с ц ь .
"Каналізація, Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування",.,
"Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування",..
Інструкція 3 охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням
спеціальних страхувальних засобів
Вимоги безпеки при роботі на висоті
Газопламенная обработка металлов. Трєбования безопасности
Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками
Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми
Единьїе санитарньїе правила для предприятий [производственньїх обг-единений) , цехов
и участков, предназначенних для использования труда инвалидов и пенсионеров по
старости
Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів
підвищеної небезпеки
Охорона праці. Терміни та визначення основних понять
Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці неповнолітніх
Перелік важких робіт і робіт із щкідливими і небезпечними умовами праці, на яких
забороняється застосування праці жінок
Перелік робіт 3 підвищеною небезпекою
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі
Положення про державну експертизу умов праці
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
Положення про розробку інструкцій 3 охорони праці
Порядок видачі дозволів на виконання робіт підаищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки
Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві
Порядок проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного
діагностування] машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Правила технічної експлуатації систем водопостачання та каналізації населених
пунктів України
наказ Держжитлокомунгоспу України від05.07.95 №30, 21 липня 1995р. за N'231/767

НПАОП 41.0-1.01-79
ДБН В.2.5-75:2013
ДЕН В.2.5-74:2013
НПАОП 0.00-5.28-03
НПАОП 0.00-7.07-07
ГОСТ 12.3.036-84
ДНАОП 0.03-3.28-93
ДНАОП 0.03-3.29-96
СП 2672-83

НПАОП

0.00-3.08-02

ДСТУ 2293-99
НПАОП 0.03-3.29-9'!
НПАОП

0.03-8.08-93

НПАОП
НПАОП
НПАОП
НПАОП

0.00-8.24-05
0.03-8.06-94
0.05-4.01-90
0.00-4.01-08

НПАОП 0.00-4.15-98
Постанова КМУ №1107
від 26.10.2011р.
КМУ №1232 від
30.11.2011р.
НПАОП 0.00-6.18-04
ІЗ змінами:
постанова КМУ N'76
від 1 1 . 0 2 . 2 0 1 6 р .
Зміна: наказ №2 від
04.01.2005р.
Зміна: наказ №191
вїд_27.06.2008р.
Зміна: наказ
Мінрегіон від

27.11.2015р. №302
Правила
правила
:ла
Правила
правила
0.07МПА
нагріву
Правила

безпеки систем газопостачання України
безпечної роботи *з інструментом та пристроями
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями
будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів
будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше
(0.7 к г / с м 2 ) , водогрійних котлів І водопідігрівачів З температурою
води не вище 115 С
будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Правила експлуатації вогнегасників
Правила обстеження оцінки технічного стану та паспортизації виробничих
і споруд
Правила охорони праці на автомобільному транспорті
Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті
Правила пожежної безпеки в Україні
правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних

будівель

машин

Про видачу мила на підприємствах
Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів
робітникам і службовцям, які зайняті на роботах з шкідливими умовами праці
про порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону
праці, що діють на підприємстві
СНиП ІІІ-4-80* "Техника безопасности в строительстве"
-•лізація знакова для управління процесами переміщення вантажів
Типове положення про кабінет охорони :
Типове положення про службу охорони праці
-!ла охорони праці під час вантажно-розвантажувальних

кранами

робіт

Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних

засобів

Типова інструкція для інжєнерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за
утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідйомних кранів (із змінами і
доповненнями від 1.10.2007 за №232.
типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з
переміш,ення вантажів кранами (із змінами і доповненнями від 1.10.2007 за №232.
Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідйомних кранів
справному стані (із змінами і доповненнями від 1.10.2007 за №232)
Типова інструкція з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів,
які обслуговують вантажопідйомні крани
типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з
питань
Типове
питань
Типове
Типове

охорони праці
положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з
пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України
положення про комісію з питань охорони праці підприємства
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань^

охорони праці
Типове положення про застосування наряд-допусків на виконання робіт підвишенної
небезпеки

^

^
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