
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Кузнецовське міське комунальне підприємство.
Юридична адреса: 34403 Рівненська область, м.Варапі, м-н Незалежності, 2
Код ЄДРПОУ: 30536302
Директор: Семенюк Ігор Славович
Телефон-факс (03636) 3-20-07, 2-38-65
E-mail: kuzn mkp@ukr.net
Місце виконання робіт підвипїєної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська область.
Наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 
відшкодуванню наслідків можливої шкоди- відсутній.
Я, Семенюк Ігор Славович цією декларацією підтверджую відповідність матеріально 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- експлуатація свердловин під час розробки родовищ корисних копалин.

Кількість робочих місць по даному виду робіт: 31.
В тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм-відсутні.

На балансі Кузнецовського міського комунального підприємства є будівлі, споруди, 
адмінприміщення.

Інформація щодо робіт з експлуатації свердловин під час розробки родовищ корисних 
копалин.

Експлуатація свердловин під час розробки корисних копалин у КМКП виконує дільниця 
водопостачання:

№
свердловини

Рік
буріння

Дебіт Фактично 
установлений тип 
обладнання

Тип
фільтра

Свердловина№ 1 1988 35 ЕЦВ 8-40-60 перфорований
Свердловина№2 1988 70 ЕЦВ 8-40-60 перфорований
Свердловина№3 1988 50 ЕЦВ 8-40-60 перфорований
Свердловина№4 1987 70 ЕЦВ 8-40-120 перфорований
Свердловина№5 1987 70 ЕЦВ 8-40-60 перфорований
Свердловина№6 1987 70 ЕЦВ 8-40-120 перфорований
Свердловина№7 1988 36 ЕЦВ 8-40-90 перфорований
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Інші відомості:
На основі Закону України «Про охорону праці» та п.3.9 р.З «Типового положення про 
порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» НПАОП 0.00- 
4.12-05 на підприємстві виданий наказ № 11 від 10.01.2020р. « Про створення постійно 
діючої комісії №1 з перевірки знань з питань охорони праці », у складі:
Голова комісії -  Семенюк І.С.- директор КМКП
Заступник голови комісії — Устич О.А.- головний інженер КМКП
Члени комісії:
Гаврилюк В.Ф. -  провідний інженер з охорони праці

Масечко 0 .0 . -  начальник ETC, особа відповідальна за електрогосподарство 
КМКП V група з електробезпеки

- Балаболін В.М. -  начальник дільниці водовідведення;
- Речун В.А. - начальник дільниці з ремонту та обелуговування теплових мереж міста 
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

промислової безпеки:
Семенюк Ігор Славович -  директор -  пройшов навчання і виявив потрібні знання:

Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього; 
поевідчення №2312-88-17 протокол від 30.06.2017 №88.

Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00- 
1.71-13); посвідчення №2312-88/6-17 протокол від 26.06.2017 №88/6

Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); 
посвідчення №2312-88/6-17 протокол від 26.06.2017 №88/6

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві. (НПАОП 45.2-7-02-12.)

Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); 
посвідчення №2312-88/г-17 протокол від 30.06.2017 №88/г

Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт (НПАОП 00.0-5.12-01
Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт 

(НПАОП 0.00-5.11-85); посвідчення №2312-88/г-17 протокол від 30.06.2017 №88/г;
Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення наеелених 

місць (НПАОП 41.0-1.01-79); посвідчення №2312-88/г-17 протокол від 30.06.2017 №88/г;
Правил безпеки еистем газопостачання та правил виконання газонебезпечних робіт 

(НПАОП 0.00-1.76-15); поевідчення №2312-88/в-17 протокол від 30.06.2017 №88/в;
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 

(НПАОП 0.00-1-81-18); посвідчення №2312-88-17 протокол від 30.06.2017 №88/в;
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 

підіймальних пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18); посвідчення 
№5002-157-19 протокол від 05.12.2019 №157;

Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт(НПАОП 0.00- 
1.75-15); посвідчення №5002-157-19 протокол від 05.12.2019 №157;

Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17); посвідчення №5002-157-19 протокол від 05.12.2019 
№157

Правил охорони праці під чає експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69- 
13) посвідчення №149-10-в-20 від 28.02.2020р. Товариство з обмеженою відповідальніетю 
«ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21- 
98) посвідчення №3828-130-17 протокол від 05.10.2017.

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС 
№1143/13017); посвідчення №3828-130-17 протокол від 05.10.2017.



Правила улаштування електроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01). посвідчення 
№3828-130-17 протокол від 05.10.2017.

Устич Олег Анатолійович -  головний інженер КМКП- пройшов навчання і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та нормативно-правових актів до нього в 
ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №3745-129-17 протокол від 05.10.2017р. №129; 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», « Правил охорони 
праці на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці». Охорона праці і 
промислова безпека в будівництві», посвідчення №3745-129/6-17 протокол від 02.10.2017р 
№129/6; «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», «Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць», Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
посвідчення №3745-129-д-17 протокол від 05.10.2017р. №129-д; «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках» посвідчення №5005-157-19 протокол від 05.12.2019 №157; «Правила охорони 
праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» посвідчення №152-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. 
№10-в Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»;
Гаврилюк Віра Федорівна- провідний інженер з охорони праці-пройшла навчання і виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та нормативно-правових актів до нього та 
електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ», посвідчення №2313-88-17 протокол від 
30.06.2017р. №88; «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», « 
Правил охорони праці на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці». 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві», посвідчення №2313-88/6-17 протокол від 
26.06.2017р №88/6; «Правил охорони праці на автомобільному транспорті», «Правил ТБ при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць», Інструкції з 
організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
посвідчення №2313-88/г-17 протокол від 30.06.2017р. №88/г; «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках» посвідчення №4978-157-19 протокол від 05.12.2019 №157; «Правила охорони 
праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок» посвідчення №131-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. 
№10-в Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»; «Правил 
безпеки систем газопостачання» та правил виконання газонебезпечних робіт. «Правил будови 
і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», нормативних актів,що 
встановлюють вимоги до балонів, «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів» 
посвідчення № 2313-88/В-17 від 30.06.2017р.№88/в.; допущена до роботи в електроустановках 
напругою до 1000 В , має ІУгр. по електробезпеці, посвідчення №3827-130-17 від 
05.10.2017р.
Масечко Олександр Олексійович -  начальник Електротехнічної служби пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та нормативно-правових актів до 
нього та електробезпеьлі в ДП «Рівненський ЕТЦ» , має V гр. по електробезпеці, допущений 
до роботи в електроустановках напругою до і вище 1ОООВ, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», посвідчення 
№5504-166-18 від 08.11.2018р. протокол №168 від 24.12.2019р.; «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів» посвідчення № 242-8-20 протокол від 
31.01.2020р. №8;



Балаболін Віктор Миколайович -  начальник дільниці водовідведення пройшов навчання 
і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» , посвідчення №2427- 
74-18 протокол від 07.06.2018р. №74; «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці під час вантажо-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимог з охорони 
праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення №4978-157-19 
протокол від 05.12.2019 №157; «Правила охорони праці під час експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 
установок» посвідчення №126-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»;; », Інструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Правил ТБ при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць» посвідчення №690-49-18 протокол від 
26.02.2018р. №49.
Речун Віктор Анатолійович - начальник дільниці з ремонту та обслуговування теплових 
мереж міста пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» , посвідчення №2440-74-18 протокол від 07.06.2018р. №74; «Правила 

охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, 
теплових мереж і тепловикористовувальних установок» посвідчення №148-10-в-20

протокол від 28.02.2020р. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ»; », Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць» посвідчення №692-49-18 протокол від 26.02.2018р. №49.

Відповідальні особи та виконавці робіт проходять періодичну перевірку знань в 
екзаменаційній комісії КМКП відповідно до затверджених графіків перевірки знань із 
оформленням результатів перевірки в протоколах та посвідченнях про перевірку знань. 
Відповідальні особи та виконавці робіт згідно із затвердженим штатним розписом мають 
документи, іцо підтверджують їх кваліфікацію, спеціальність та можливість організовувати та 
виконувати роботи з експлуатації свердловин під час розробки родовиїц корисних копалин.

В Кузнецовському міському комунальному підприємству розроблені, переглянуті та 
затверджені:
Наказом від 11.07.2019р №163 «Положення про Систему управління охороною праці». 
Наказом від 23.01.2019р.№23 «Положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці працівників КМКП».
Наказом від 23.01.2019 №23 «Положення про службу охорони праці КМКП»
Наказом від 23.01.2019р. №23 «Положення про порядок проведення медичних оглядів 
працівників КМКП».
Наказом від 29.07.2019р.№173 «Положення про видачу наряд-допуску на виконання робіт з 
підвигценою небезпекою».
Наказом від 12.06.2019р. №145 «Положення про порядок розроблення, затвердження та облік 
інструкцій з охорони праці».

Наказами роботодавця переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
по спеціальностям та за видами робіт.



№
п/п Назва інстр}тсп:ії Позначення

інструкції Дата затвердження

1 Інструкція 3 ОП для 
газоелектрозварника 16-О П -К М К П 22.І2.20І7р.

2
Інструкція 3 ОП при роботі 3 
електроінструментом і 
електроосвітлювачами

18-О П -К М К П 21.05.20І8р.

3 Інструкція 3 ОП для машиніста 
насосних установок КНС -  2 20 -  ОП -  КМКП І4.06.2019р.

4 Інструкція 3 ОП при виконанні 
робіт на висоті 21 -О П -К М К П І0.10.20І7р.

5
Інструкція 3 ОП при роботі на 
заточувальних і шліфувальних 
верстатах

1 -  ОП -  КМКП 23.10.2019р.

6 Інструкція 3 ОП при роботі 3 
пневмоінструментом 24-О П -К М К П 05.12.2019р.

7 Інструкція 3 ОП при виконанні 
земляних робіт 25 -  ОП -  КМКП 23.10.2019р.

8 Інструкція 3 ОП при роботах в 
закритих просторах ЗО -  ОП -  КМКП 21.05.2018р.

9 Інструкція 3 ОП при роботі на 
свердлильному верстаті 32 -  ОП -  КМКП 23.10.2019р.

10 Інструкція 3 ОП для прибиральника 
службових приміп];ень 36 -  ОП -  КМКП 12.06.2019р.

11 Інструкція 3 ОП для машиніста 
насосних установок КНС -  3 37-О П -К М К П 14.06.2019.

12
Інструкція 3 ОП для слюсаря 
аварійно -  відновлювальних робіт 
оперативно -  виїзної бригади

55-О П -К М К П 13.11.2017р.

13

Інструкція 3 ОП для осіб, які 
користуються 
вантажопідіймальними 
механізмами, що керуються з 
підлоги

60-О П -К М К П 20.01.2020р.

14 Інструкція 3 ОП для машиніста 
насосних установок Г - підйому 63-О П -К М К П 01.03.2019р.

15 Інструкція 3 ОП для машиніста 
насосних установок II -  підйому 64-О П -К М К П 01.03.2019р.

16 Інструкція 3 ОП для машиніста 
насосних установок III -  пі дйому 65 -  ОП -  КМКП 01.03.2019р.

17 Інструкція 3 ОП для оператора на 
біофільтрах МОС 69 -  ОП -  КМКП 03.09.2018р.

18
Інструкція 3 ОП для оператора 
хлораторних установок МОС, 
водозабору

70-О П -К М К П 18.03.2019р.

19
Інструкція 3 ОП для слюсаря 
аварійно -  відновлювальних робіт 
(водозабір. І водопровідних мереж 
міста)

72-О П -К М К П

9  ■

11.09.2019р.

20
Інструкція 3 ОП по організації і 
безпечному проведенню 
газонебезпечних робіт

74-О П -К М К П 21.05.2018



21
Інструкція 3 ОП під час роботи в 
колодязях систем водопостачання, 
водовідведення

99 -  ОП -  КМКП

22 Інструкція 3 ОП для оператора 
хлораторних установок 101 -  ОП-КМКП

23
Інструкція 3 ОП по організації і 
безпечному веденню вогневих 
робіт на об’єктах КМКП

107-О П -К М К П 18.03.2019р.

24 Інструкція 3 ОП по наданню 
першої долікарської допомоги 126-О П -К М К П 04.05.2018р.

Розроблені та затверджені інетрукції з експлуатації, регламенти КМКП:

№
п/п Назва інструкції Позначення

інструкції Дата затвердження

1 Інструкція 3 експлуатації насосної 
станції III підйому 3-Е -К М К П 19.07.2016

2 Інструкція 3 експлуатації 
водозабірних споруд с.Бабка 6 - Е - К М К П 21.06.2011р.

3
Технологічний регламент з 
експлуатації системи 
водопостачання КМКП

15.06.2015р.

Будівлі та споруди підрозділів, які експлуатують свердловини під час розробки родовищ 
корисних копалин, знаходяться в технічно справному стані. Згідно з наказом директора 
КМКП про осінній (весняний) огляд виробничих будівель та споруд створюється комісія, 
розпорядженнями начальників підрозділів призначаються комісії для обстеження технічного 
стану виробничих будівель і споруд.

Із врахуванням специфіки виробництва, вимог технологічних процесів, відповідно до 
галузевих норм та спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету працівникам 
КМКП видається безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуального захисту. Згідно з Колективним договором КМКП на заходи та засоби з 
охорони праці виділяється не менше 0,5% від фонду оплати праці.

Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпеки проходять в установленому порядку 
періодичні медичні огляди та за їх результатами допускаються до виконання цих робіт.

Деклараці зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці____________20___ р. №______


