
Додаток 8 
до порядку(в редакції 

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

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Кузнецовське міське комунальне підприємство.
Юридична адреса: 34403 Рівненська область, м.Варані, м-н Незалежності, 2
Код ЄДРПОУ: 30536302
В. о. директора: Іванюк Ніна Андріївна
Телефон-факс (03636) 3-20-07, 2-38-65
E-mail: kuzn mkp@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної 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.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Іванюк Ніна Андріївна 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 мащин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- устаткування напругою понад 1000В ( електричне устаткування електричних 
станцій і мереж );
-трансформаторна підстанція КТП-62/0,4кВ;
- електрообладнання трансформаторної підстанції КТП-62/0,4кВ;
- силовий трансформатор з масляним охолодженням ТМ-400/6, заводський номер № б/н, 
виробник «Укрелектроапарат» м. Хмельницький.
Кількість робочих місць - 274, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм - 164.

Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів, (цехів, лільнитть). 
структурних підрозділів): будівля ЖКУ і ОДС; контора - лабораторія споруди МОС; будівля 
енергодільниці; громадсько-офісний центр; артезіанський забор госпит. водопр. с. Бабка; 
насосна станція ІІ-підйому (НС-ІІп.); насосна станція ІІІ-підйому (НС-ІІІп.); каналізаційно- 
насосна станція №1 (КНС- 1); каналізаційно-насосна станція №2 (КНС- 2); каналізаційно- 
насосна станція №3 (КНС- 3) з колекторами в районі малоповерхової забудови; база СМУ 
ДСК-3; будівля побутових приміщень бази БУ-2.
Інші відомості:
Наказом по підприємству №107 від 13.04.2020р. відповідальною особою за справний стан і 
безпечну експлуатацію електрогосподарства призначено начальника Електротехнічної 
служби підприємства Масечка Олександра Олексійовича.

На підставі 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. ; та наказом №207 від 
24.07.2020р.комісія з перевірки знань з питань охорони праці», у складі:
Голова комісії -  Іванюк Н.А. в. о. директора КМКП;
Заступник голови комісії -  Устич О.А.- головний інженер КМКП;

Члени комісії:
Гаврилюк В.Ф. -  провідний інженер з охорони праці;
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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 обслуговування теплових мереж

міста
Створена постійно діюча комісія для перевірки знань електротехнічного переоналу 
електротехнічної служби №2 (далі ETC);
Голова комісії: Масечко 0 .0 . - начальник ETC;
Члени комісії: Скиба О.В. -  старший майстер ETC;

Оленчук Д.А. -  начальник електротехнічної лабораторії;
Люшенко В.А. - майстер ETC.

Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:

Іванюк Ніна Андріївна -  в. о. директора -  пройшла навчання і виявила потрібні знання:
Законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 

гігієни праці, електробезпеки; посвідчення №140-8-20 протокол від 16.07.2020р. № 8,
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненський Навчально-Методичний Центр»;

Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями(НПАОП 0.00- 
1.71-13); посвідчення №140-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. №8/6;

- Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті (НПАОП 0.00-1.15-07); 
посвідчення №140-8/6-20 від 16.07.2020р. №8/6;

Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 
(НПАОП 45.2-7-02-12.) посвідчення №140-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. №8/6;

Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12); 
посвідчення №140-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. №8/6;

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 №140-8/в-20 протокол від 16.07.2020р. №8/в;
Правил ТБ при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених 

міець (НПАОП 41.0-1.01-79); посвідчення №140-8/в-20 протокол від 16.07.2020р. №8/в;
Правил безпеки систем газопостачання та правил виконання газонебезпечних робіт 

(НПАОП 0.00-1.76-15); посвідчення №140-8/в-20 протокол від 16.07.2020р. №8/в;
Правил охорони праці під час експлуатації обладнання що працює під тиском 

(НПАОП 0.00-1-81-18); посвідчення № №140-8/в-20 протокол від 16.07.2020р. №8/в;
Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 

пристроїв і відповідного обладнання ( НПАОП 0.00-1.80-18); посвідчення №140-8/6-20 
протокол від 16.07.2020р. №8/6;

Правил охорони праці під час вантажо - розвантажувальних робіт(НПАОП 0.00-1.75- 
15) посвідчення ; посвідчення №140-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. №8/6;

Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках (НПАОП 45.2-7.03-17); посвідчення №140-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. 
№ 8/ 6;

Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок (НПАОП 0.00-1.69- 
13) посвідчення № №140-8/д-20 протокол від 16.07.2020р. №8/д;

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) 
посвідчення №140-8/а-20 протокол від 16.07.2020р.

Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС №1143/13017); 
посвідчення №140-8/а-20 протокол від 16.07.2020р.

- Правила улаштування електроустановок (НПАОП 40.1-1.32-01). посвідчення № 140- 
8/а-20 протокол від 16.07.2020р.



улаштування електроустановок», має V гр. по електробезпеці, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000В, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» посвідчення №4667-152-17 протокол №137 від 17.10.2019р. 
Оленчук Дмитро Анатолійович -  начальник електротехнічної лабораторії пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» посвідчення № 4512-144-19 протокол від 08.11.2019р.№ 144; «Правил 
улаштування електроустановок», має V гр. по електробезпеці, допущений до роботи в 
електроустановках напругою до і вище 1000 В, «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» посвідчення №3767-115-15 протокол №137 від 17.10.2019р. 
Люшенко Віталій Адамович - майстер електротехнічної служби пройшов навчання і виявив 
потрібні знання «Правил безпечної експлуатації електроустановок спожтівачів», «Правила 
улаштування електроустановок», посвідчення від 22.06.2019р. №2078, «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»
Балаболін Віктор Миколайович -  начальник дільниці водовідведения пройшов навчання і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з ох »рони праіц, надання ломедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в Ді ї «Рівненський ЕТЦ» , посвідчення №2427- 
74-18 прогоко-л від 07.06.2018р. №74; «Праз.ил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних прі-ісгроїв і відповідного обладнання», «Правил 
охорони праці г(ід час вантаже - розвантажувал’.пих робіт», «Мінімалт.них вимог з охорони 
праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення №4978-157-19 
протокол від 05.12.2019р. №157; «Правила охорони праці під час експлуатації
тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних 
установок» посііі.тщення №126-10-в-20 протокол від 28.02.2020р. в Товаристві з обмеженою 
відповідаггьніст;.) «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ», Іііструкції з організації безпечного ведення 
вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Типової інсгпукції по організації

'ксплзнтащі систем 
-49-18 протокол від

говування теплових 
тів з охорони праці,

безпечного проведення газонебезпечних робі' . «Правил ТБ при 
водопоста”.ашп; та водовідведення населених хг щь» посвідчення №6̂
26.02.2018р.№49.
Речуи Віктор Анатолійович - начальник дільгі.піі з ремонту та обс 
мереж міста про:і:нов навчання і виявив потрібні знання законодавчих 
надання дохгс.чичної допомоі'и потерпілим, гп'ієии праці та елекі робезпеки в ДП 
«Рівненський іі'і'Ц» , посвідчення №2440-74-18 протокол від 07.06.2018;'. №74; «Правила 
охорони праці і: ід час експлуатації тепломехані отого обладнання елек; ростанцій, теплових 
мереж і теттлошікористовувальних установою; посвідчення №148-1 «-в-20 протокол від 
28.02.2020р. в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ»; 
Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибу?-: пожежонебезпечних 
об’єктах», «Тппгівої інструкції по організації без«ечиого проведення га небезпечних робіт», 
«Правил ТБ піт; експлуатації систем водопоезглання та водовідведення населених місць» 
посвідченпя J '̂^692-49-18 протоко:: від 26.02,2018р. №49.
РІаявність служб;т з охорони праці.

Наказом №'458-к від 05.07.2017р. функції охої-опи праці підприємст . покладено на 
провідного ішме;ісра з охорони праці Гаврилюк Е.Ф. Електротехнічні ирацівники 
проходячій періодичну перевірку знань в екзамен: ціГпгій комісії підприємства відповідно до
затверджених і'рафіків перевірки знань із оформ:  ̂
посвідченнях Ті; О перевірку зиань.
Інформація про ..ікти підприємсз'ва з охорони пра 

В К>зкеі.Н'Вському міському комунально:., 
затверджені:
Наказом від 11.07.2019р №163 «Положетгая прт 
Наказом від 23.01.2019р.ХЬ23 «Положення щ- 
зиань з питатть ..корони праці працівників КМКП .
Наказом від 23,01.2019р. Хо23 «Положення про "іужбу охорони праці К.\4КП»

птям результатів перевірки в протоколах та

підприємстві розроблені, переглянуті та

.'истему управліпия охороною праці», 
порядок проведення навчання та перевірки



X

Устич Олег Анатолійович -  головний інженер підприємства - 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 цід 
час ексцлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці цід 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 в Товаристві 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 ТОВ «Рівненський Навчально-Методичний Центр», посвідчення 
№139-8-20 протокол від 16.07.2020р. №8; «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 №139-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. №8/6; «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 №139-8/в-20 протокол від 16.07.2020р.
№8/в; «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 №139-8/6-20 протокол від 16.07.2020р. 
№8/6; «Правила охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок» посвідчення №139- 
8/Д-20 протокол від 16.07.2020р. №8/д; «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 №139-8/в-20 протокол від 16.07.2020р. 
№8/в.; допущена до роботи в електроустановках напругою до 1000 В , має IVrp. по 
електробезпеці, посвідчення №139-8/а-20 від 16.07.2020р.

Масечко Олександр Олексійович -  начальник електротехнічної служби підприємства 
пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці та 
нормативно-правових актів до нього та електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» , має V гр. 
по електробезпеці, допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000В, 
«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;
Скиба Олександр Володимирович - старший майстер електротехнічної служби пройшов 
навчання і виявив потрібні знання «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» посвідчення № 4511-144-19 протокол від 08.11.2019р.№ 144; «Правил



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 
підвищеною небезпекою».
Наказом від 12.06.2019р. №145 «Положення про порядок розроблення, затвердження та облік 
інструтсцій з охорони праці».
В електрослужбі ведуться журнали:

- оперативний :курнал;
- план протиаварійних тренувань;
- програма проведення занять з питань охорони праці;
- журнал обліку протиаварійних і протипожежних тренувань;
- журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями;
- журнал обліку та зберігання засобів захисту;
- журнал дефектів та неполадок в електроустановках;
- журнал обліку та випробування електроінструменту і допоміжного обладнання до нього;
- журнал реєстрації протоколів випробувань засобів захисту.

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

№
п/п І :азва інструкції Позначення

інструкції Дата затвер.цження

1
Інструкція 3 ОП при роботі 3 
елсктооіиструментом і 
елек'і'роосвітлювачами

18 - ОП- КМКП 21.05.2018р.

2 Інстрх кція 3 ОП при виконанні 
робіт на висоті 21 -  ОП-КМКП 10.10.2017р.

Інструкція 3 ОП для 
електромонтера оперативно -  
виїзної бригади

52 -  ОП -  КМКП 12.12.2018р.

4

Іиструїсція 3 ОП для 
е,деіау;омонтера з ремонту та 
обслуговув.електроустаткування 
об'єктів водопостачання та 
водовідведення

5.1 -  ОП -  КМКП 12.12.2018р.

5
Інструкція 3 ОП для 
схск'громонтера з випробувань та 
15НМІр:ОВаИЬ

120-О П -К М К П 12.12.2018р.

6

lue і'рукція 3 ОП при проведенні 
випробувань та вимірювань під час 
щи:он:шня налагоджувальних робіт 
в слскгроустановках

121 -О П -К М К П 12.12.2018р.

7
ГІоса;:,оіїа інструкція 
ві 'нтоиідального за 
едект- огосподарство

] 22 -  ОП -  КМКП 20.01.2020р.

g І 'насілу. :Ліія 3 ОН по наданню 
1 пер:паї долікарської допомоги 126-О П -К М К П 04.05.2018р.

Будівлі та 
директора 
створюєть 
обстежен І і

Сі.
иг

н підрозділів, знаходяться в технічно справному стані. Згідно з наказом 
иєхгства про осінній (весняний) огляд виробничих будівель та споруд 
ісія, розпорядженнями начальнигхв підрозділів призначаються комісії для 
ічпого стану виробничих будіве: і сггоруд.



Із врахуваииям специфіки виробництва, вимог технологічних процесів, відповідно до 
галузевих ігорм та спілгиих рішень адміністрації та профспілкового комітету працівникам 
підприємства видається безоплатно спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби 
індивідуаль]гого захист)'. Згідно з Колективним договором підприємства на заходи та засоби з 
охорони пра;іі виділяється не менше 0,5% від фонду оплати праці.

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

Н.А.Іванюк

Декларація зареєстровакт у журналі обліку суб'єктііі господарювання у територіальному 
оргаїті Держпраці____ _______ 20____р. №____

Примітки: і . Фізична о -ооа — підприємець своїм пі.ч,тісом надає згоду на обробку персональних даних з
метою забезііСісіїіія виконзі ті вимог Порядку видачі.дозволів па виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію •; хістосування'; .м.гііин, механізмів, усгатконаїшя підвищеної небезпеки. 2. Реєстраційний номер 
облікової ка;л к:! платника п л.тків не зазначається фізили.мп особами, які через свої релігійні переконання
відмовляюГі.с:-. :,.д ІІОі о прні сгтя та повідомили про це ьі,і,і^.і;ідному органу державної подат .:ової служби і 
маюгв в і д м і с п а с п о р т і . ”.

І Угірав,п!нкя Держпраці у Рівненській області і
І Т Д -87 іС  г, » сд з ■ ’

і За ̂  ^  1


