
Додаток 8

до порядку(в редакцii
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018р. JФ48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вlдповlдност1 матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi

Вiдомостi про роботодавця: Кузнецовське Micbкe комунальне пiдприемство.

Юридична адреса: 34403 PiBHeHcbKa область, м.Вараш, м-н Незалежностi, 2

Код СДРПОУ: 30536302, КВЕД -35.30
В. о. директора: Iванюк HiHa Андрiiвна
Телефон-факс (03 63 6) З -20 -0'7, 2-З8-65
E-mail : kuzn_mkp@ukr.net
мiсце виконання робiт пiдвищенот небезпеки таlабо експлуатацii (застосування) машин,

механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки - piBHeHcbka область.

наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед третiми особами стосовно

вiдшкодуванню наслiдкiв мояtливоi шкоди - вiдсутнiй.

,Щобровiльний аудит з охорони працi не проводився.
i, I"un1gn HiHa Дндрiiвна цiею декларацiсю пiдтвердхсую вiдповiднiсть матерiально

технiчноi бази та умов працi вимогам законодавства З питань охорони працi та промисловоi

безпекИ пiд чаС виконаннЯ робiТ пiдвищенОi небезпеки таlабо експлуатацii (застосування)

таких машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноi небезпеки, а саме:

- роботи, цдо викопуюlгься на висотi понад 1,,3 метра(п.З, додаткУ 6, до порядку в

редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3 березня52020р.Jф207);
_.чrоrоrум'янi роботи (п.25, додаток 6, до Порядку в редакцii постанови КабiнетУ MiHiCTPiB

Украiни вiд З березня 2020р. Ns207);
-землянi роботи, що виконуються на глибинi понад 2 метри або в зонi розташуванIIя
пiдземних комунiкацiй(п.6, додатку 6, до Порядку в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB

Украiни вiд 3 березня 2020р. JФ207); (;

- роботи в колодязях, траtIшеях, котлованах ((п.5, додатку 6, до Порядку в редакцii
IIостанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 3 березня2020р. jф207);;

- зберiгання балонiв iз стисненим, зрiдженим вибухонебезпечним газом (п.14, додатку 6,

до Порядку в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 3 березня 2020р. N9207).

числl т икнення

травм - 164.
Кiлькi

структурних пiдроздiлiв): булiвля ЖКУ i ОДС; контора - лабораторiя спорули МОС; булiвля
енергодiльницi; громадсько-офiсний центр; артезiанський забор госпит. водопр, с. Бабка;

насосна станцiя II-пiдйому (НС-IIп.); насосна станцiя III-пiдйому (НС-IIIп.); канаЛiЗаЦiйНО-

насосна станцiЯ Nч1 (КНС- 1); каналiЗацiйно-насосна станцiя Jф2 (кнс- 2); каналiзацiйно-
насосна станцiя Jф3 (КНС- 3) з колекторами в районi малоповерховоi забулови; баЗа СМУ
ДСК-3; будiвля побутових примiщень бази БУ-2.
Iншi вiдомостi:
Наказом по пiдприемству JФ13 вiд 10.01.2020р. надати право видачi наряд-допуску на

виконаннЯ робiТ з пiдвищеною небеЗпекоЮ (KpiM робiТ в електроУстановках) -Устичу Олегу
Анатолiйовичу головному iнженеру.

На теплоВих та водопровiдних мережах MicTa, насосних станцiй III - пiдйому, водозабору с.

Бабка:
Речуну BiKTopy Анатолiйовичу начальнику дiльницi з ремонту та обслуговУвання



теплових 
мережНа iнженерних МереЖах м. Вараш, кНё - 1,2,З, мiських очисниХ *"#i,Ji,Балаболiну BikTopy Миколайовичу начаJIьнику дiльницi водовiдведення;По

Барчаку Леонiду МихайловJ;''О:*"ОJ;L"r"*, автотранспортноi .ЖТ;призначити вiдповiдальними особами, .rо aдiи"п"йa нагляду за утриманням та безпечною
i}:ilffiХ Й,iiiЖi-ЬНОГО 

Об"аДП'u""", 
"n"-- 

.п..,луатуеться в пiдроздiлах кмкп
призначити вiдповiдальним за утримання у справному cTaHi та безпечне проведення pooiTпо ремонту i обслуговуванню зварюваJIьного обладнанн, ;;-рt;;еного за дiльницею,

ffiННН:ЛiЛЬНИЦi 
З РеМОНТУ 

':".,:9::,Touyuunr" теплових мере}к MicTa - речуна в.д., з

Призначити вiдповiДальними #к'#}."ацiю та безпечне i:цоu.о""rя робiт "";жн}lобслуговуванню зварювального обладнання закрiпленого за бригадами:
;"ilj:}JlЪfti,^,,",u, 

"#:;;11 
r"ШоОп,"оГ Ц:,:::ll ::_ iйту та обслуговування

водозабiрних спорУД та водопровiдних '1;;;o*'o'T,liJ*"HTY Та;:*"'##:
ПризначиТи вiдповiДальниМ за утримаНня у спраВному cTaHi та безпечне проведення робiтПО РеМОНТУ i ОбСЛУГОВУВаННЮ ЗВарювального 

"Тфчi"- .unpi,,n."o.o за дiльницеюНаЧаЛЬНИКа ДiЛЬНИЦi ВОДОвiдведення Балаболiнu в.й. ;;;;;"".rенням майстра:Призначити вiдповiда-пьним за експлуатацiю та безпечне проведення робiт по ремонту iобслуговуваIIню зварювального облад;;";;;;Ййпо.о за бригадами виробничоIдiльницi зремонту та експлуатацii каналiзацiйних *.p.rn MicTao кнс'-----7,2,з, кнС дтП таобслуговуванню мiських очисних споруд - мiй.rрu виробничоi дiльницi водовiдведення -rIIербачука В.С. 
-гJ- 1?rфlrчrуФ Dfrр\r\JtlичUl лIльБ

особами, якi здiйснюють нагляд за справним станом безпечною експлуатаr{iею посудин, щопРаЦЮють пiд тиском, якi експлуатуються u .rlдрой;;"пйffi''i'о"."uчrти наступнихпрацiвникiв: особою по здiйсненню нагляду за технiчно - справним станом, безпечноюексплуатацiею посудин, що працюють пiд тrскоr, .unpirrn.n"* * 
'та, 

доставку кисневих,газових балонiв - призначити IIачальника АТС - Барчака Л.М. Призначити вiдповiдальним заутримання, технiчно - справний стан- та безпечну Ьпa.rпуurацiю посудин, Що працюють пiдтиском, закрiплених за дiльницею (тепломер.;;";;t мережах водопостачання) начальникадiльницi з ремонту та обслуговування теплових мере,,( MicTa - Речуна В.д. з призначеннямМаЙСТРiВ В бРИГаДаХ: ПРИЗН u'Й''Вiдповiдал"""* !u експлуатацiю, утримання та безпечнепроведення робiт по обслуговуванню посудин, що працюють пiд i"bnor, закрiплених за
fllJ"Jl"Ёr;#*Т'f"""РОЬ"'iОi дiлu*,"цi 

". 
рЬЙ"rу та обслуговування теплових мереж

ПРИЗНаЧИТИ ВiДПОВiДаЛЬНИМ За експлуатацiю, утримання та безпечне проведення робiтпо обслуГовуваннЮ посудин, що працюють пiд,i.no*, закрiплених за бригадою майсrрагрупи з ремонту та експлуатацii водозабiрн1* *оруо та водопровiдних мереж MicTa iс, Бабка - Печончика Р,Л, ilp""u.,"," вiдповiдалurr", за утримання у справному cTaHi табезпечне проведення робiт по обслуговуuuпй---^.rосудин, що працюють пiд тиском,закрiплених за дiльницею водовiдведення начаJIьника дiльницi водовiдведення - БалаболiнаВ'М' з призначенняМ майстра, Пр*;;;;;;;;;;^*ьЕим за експлуатацiю та безпечнепроведення робiт по обслугоuу"urr".o посудин, що працюють пiд ,ranor, закрiплених загрупою з ремонту та експлуатацii каналi.uцiИ""* *Ёр.* MicTa, майстра виробничоi дiльницi -ЩеРбаЧУКа В,С, ПРИЗНаЧИТИ вiдповlдчшIьною .;;Ъ;;" за утримання в справному cTaHioбезпечною ,п,поуuiuцiею посудil, що працюють 
'iд ]ч.jом (стерилiзатора парового) -xl"y:i:? j1y|-:.*ьноi лабораторii МОё - ГЙ",Ьк М.Д.flа пlдставt Закону УкраiЪи кПро охорону працi> та п.3.9 р.3'<Типового положення проПОРЯДОК ПРОВеДеННЯ НаВЧаIIНЯ 

'а "еРеЪiРП".ru"u. nrrurr" охорони працi> нпдоп 0.00_4.12_05 на пiдприемствi виданий наказ м t tЪiд 10.0i.rйо], ,u наказом j\ъ207 вiд



24.07,2020р.комiсiя з перевiрки знань з IIитань охорони працi), у складi:

Голова Koмicii - Iванюк Н.А. в. о. директора КМКП;
Засryпник голови KoMicii - Устич о. д._ головний iнженер КМКП;
Члени KoMiciT:
Гаврилюк В.Ф. - провiдний iнженер з охорони працi;

Масечко о.о. - "u"-"*r"* 
ЕТС, особа вiдповiдальна за електрогосlrодарство кмкп, V група

з електробезпеки;
Балаболiн в.м. - начшIьник дiльницi водовiдведення;
речун в.д. - начальник дiльницi з ремонту та обслуговування теплових мереж MlcTa

ЬiдповiдаЛьнi особИ за дотримання вимоГ законодаВства з питань охорони працi та

промисловоi безпеки:
Iванюк HiHa Дндрiiвна - в. о. директора - пройшла навчання i виявила потрiбнi знання:

- Законодu".rriактiв з охорони працi, наданнядомедичноiдопомоги потерпiлим,

гiгiени працi, електробезпеки; посвiдчення Ns140-8-20 протокол вiд 16.07.2020р. Nэ 8,

Товариство з обмейеною вiдповiдальнiстю кРiвненський Навчально-Методичний I_{eHTp>;

Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристрояМи(НПАОП 0.00-

1 .7 1 - 1 3); посвiдчення jф 1 40-8/б-20 протокол вiд | 6.0,7 .2020р. Ns8/б;

- Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi (нпАоП 0.00_1.15-07);

посвiдчення Jф 1 40-8/б-20 вiд | 6.07,2020р. JФ8/б ;

- Система стандартiв безпеки працi. Охорона праui i промислова безпека в булiвництвi.

(нпдоП 45.2-7-02-12.) посвiдчення Jф140-8/б-20 протокол вiд116.0'1.2020р. Ns8/б;

ГIравил охорони праlri на автомобiльному транспорТi (нпАоП 0.00-1 .62-|2);

посвiдчення Jф140-8/б-20 протокол вiд |6,07.2020р. Nэ8/б;

Iнструкцii з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт (нпАоп 00.0_5.12-01

- Trrrouoi iнструкЦii по оргаНiзацiТ безпечноГо проведеНня газонебезпечних робiт
(нпдоП 0.00-5.1r-sЗ); посвiдченНя Ns140-8/B-20 протокол вiд 16,07,2020р. Jф8/в;

правил ТБ при експлуатацii систем водопостачання та водовiдведення населених

мiсцЬ (нi]доП +t.o-t.ot-Z9j; посвiдЧення Ns140-8/B-20 протокоЛ вiд 16.07.2020р. JФ8/в;

Правил безпеки систем газопостачання та правил виконання газонебезпечниХ робiТ
(нпдоti 0.00-1.76-15); посвiдченНя Jф140-8/в-20 протОкол вiД |6.07.2020р, Ns8/B;

Правил охорони працi пiд час експлуатацii обладнання що працюе пiд тискоМ

(нпдоti 0.00_1-81_18); посвiдчення Ns Jф140-8/в-20 протокол вiд 16.07.2020р, JФ8/в;

Правил охороЕи працi пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймаrrьниХ

пристроrв i вiдповiдно.о Ьблuдrання ( нпАоП 0.00-1.80-18); посвiдчення Jф140-8/б-20

протокол вiд 16.07.2020р. Ns8iб;
Правил охорони прачi пiд час вантажо - розвантажувальних робiт(НПАоп 0.00-1.75-

15) посвiдчення ; посвiдчення М140-8/б-20 протокол вiд |6.07.2020р. М8/б;
Мiнiмальних вимог з охорони працi на тимчасових або мобiльних будiвельниХ

майданчиках (НПДоп 45.2-7 .03-|7);шосвiдчення Ns140-8/б-20 протокол вiд |6.07.2020р.

Jф8/б;
- Правил охорони праui пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання

елёктросiанцiй, теплоu"i,ер.rrt i тепловикористовуваJIьних установок (нпАоп 0.00-1.69-

13) посвiдчення Jф Ns140-8/д-20 протокол вiд 16.07.2020р. :"lЪ8/д;

Правил безпечноi експлуатацii електроустановок споживачiв (НПАоп 40.1-1.21-98)

посвiдчення Jфl40-8/а-20 протокол вiд 1 6.07.2020р.
- Правил технiчноi експлуатаuii електроустановок спохсивачiв (ПТЕЕС Nэ1143/13017);

посвiдчення ]ф 1 40-8/а-20 протокол вiд I 6.07 .2020р,
- Правила улаштуВання електроустановок (НПАоп 40.1-1.32-01). посвiдчення ]ф 140-

8/а-20 протокол вiд 16.07.2020р.
Устйч олег днатолiйович - годовний iHTceHep пiдприемства - пройшов навчання i виявив

потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони прачi та нормативно-правових aKTiB до нього в

ТоВ кРiвНенськиЙ НМЦ), посвiдченНя Jф575-28/б-20 протокол ьiд 22.|0,2020р. Ns28/б-1;



вантажоtтiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiЪ i вiдповiдного обладнання>, кПравил
охорони працi пiд час вантажо - розвантажувальних робiт>, <мiнiмальних вимог з охорони
працi на тимчасових або мобiльних будiвельних майданчиках)) посвiдчення Jф4978-151-1g
ПРОТОКОЛ ВiД 05.12.2019р. Jф157; <Правила охорони працi пiд час експлуатацii
тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теIIлових мере}к i тепловикористовувмьних
установок> посвiдчення Jф126-10-в-20 протокол вiд28.02.2020р. в Товариствi з обмех(еною
вiдповiдальнiстю (оАзис тЕхнолоджI), Iнструкцiт з органiзацii безпечного ведення
вогневих робiт на вибухопох(ежонебезпечних об'сктах)), кТиповоi iнструкцii по органiзацiI
безпечного проведення газонебезпечних робiт>, кправил тБ при експлуатацiт систем
водопостачаннЯ та водовiДведеннЯ населениХ мiсць> посвiдченНя Jф690-49-18 протокол вiд
26.02.2О18р.JФ49.
Речун BiKTop Анатолiйович - начальник дiльницi з ремонту та обслуговування теплових
мереЖ MicTa пройшоВ навчаннЯ i виявиВ потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони працi,
надання домедичноi допомоги потерпiлим, гiгiсни працi та електробезпеки в Дп
КРiВНеНСькиЙ ETI]> , посвiдчення Ns2440-74-|8 протоItол вiд 07.06.2018р. Jф74; <Правила
охорони працi пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання електростанцiй, теплових
мереж i тепловикористовУвtlльних установок> посвiдчення JФ148-10-в-20 протокол вiд
28.02.2020р. в Товариствi з обмехсеною вiдповiдальнiстю коАЗИС тЕхнолоДЖI>;
Iнструкцii з органiзацii безпечного ведення вогневих робiт на вибухопожежонебезпечних
об'сктах>), кТиповоi iнструкцii по органiЗацii безпеЧного проВедення газонебезпечних робiт>,
кправил ТБ при експлуатацii систем водопостачання та водовiдведення населених мiсць>
посвiдчення Jф692-49-18 протокол вiд 26.02.2018р. J\ъ49.
Наявнiсть сл)rлсби з охорони працi.

НаКаЗОМ Ns458-K вiд 05.07.2017р. функцii охорони працi пiдприсмства покладено на
провiдного iнженера з охорони працi Гаврилюк В.Ф. Працiвники пiдприсмства
проходять перiодичну перевiрку знань в екзаменацiйнiй KoMiciI пiдприемства вiдповiдно до
затверлженlах графiкiв перевiрrсII знаIль iз оформленням результатiв перевiрки в протоколах та
посвiдченнях про перевiрку знань.
Iнформацiя про акти пiдприемства з охорони працi.

В Кузнецовському MicbKoMy комунальному пiдприсмствi розробленi, переглянутi та
затвердженi:
Наказом вiд 1|.07,2019р J',lbl63 <Пололсення про Систему управлiння охороною працi>.
Наказом вiд 2з,0|.20|9р.Nэ23 кПолояtення про порядок проведення навчання та перевiрки
знань з питань охорони працi працiвникiв КМКП>.
Наказом вiд 23.01.2019р. Ns23 (Полох(ення про службу охорони працi КМКП)
Наказом вiд 2з.01,2019р. JФ23 <Пололсення про lrорядок проведення медичних оглядiв
працiвникiв КМКП>.
Наказом вiд 29,07.2019p.JФ173 кПолохtення про видачу наряд-допуску на виконання робiт з
пiдвищеною небезпекою)).
Наказом вiд |2,06,2019р. Nь145 <Положення про порядок розроблення, затвердження та облiк
iнструкцiй з охорони працi>.

НаказамИ роботодаВця переглЯнутi, затвердженi та введенi в дiю iнструкцii з охорони працi
по спецiальностям та за видами робiт,

]\ъ

пlп Назва iнструкцii позначення
iнстрчкшii ,Щата затвердження

1
Iнструкцiя з ОП при перевезеннi,
зберiганнi, видачi i отриманнi 22-оп-кмкп l 8.07.20l9p.



газових балонiв

2
Iнструкцiя з ОП при виконаннi
робiт на висотi

21 _оп_кмкп 20.|0.2020р,

J Iнструкцiя з ОП для тесляра з4_оп_кмкп 12.06.2019р.

4

Посадова iнструкцiя для осiб
вiдповiдальних за транспортування,
зберiгання, сшравний стан i
безпечну i безпечну експлуатацiю
посудин, що працюють пiдтиском.

4б_оп_кмкп 19.02,2016р.

5
Iнструкцiя з ОП пiд час
експлуатацii балонiв

100_оп_кмкп 05,12.2019р.

6
Iнструкцiя з ОП з органiзачii
безпечного ведення вогневих робiт
на об'ектах Кмкп

107-оп-кмкп 18.0З.2019р.

7

Iнструкцiя з ОП для вiдповiдальноi
особи за справний стан i безпечну
експлуатацiю газополумяного
обладнання

113_оп_кмкп 18.03.2019р.

8
Iнструкцiя з ОП по наданню
першоi долiкарськоТ допомоги

126-оп-кмкп 04.05.2018р.

Будiвлi та споруди пiдроздiлiв, знаходяться в технiчно справному cTaHi. Згiдно з наказом

директора пiдприемства про осiннiй (весняний) огляд виробничих булiвель та споруд

.r"ор..Ъ"с" пойi.i", розпорядженнями начальникiв пiдроздiлiв призначаються KoMicii для

обстеження технiчного стану виробничих булiвель i спорул.
Iз врахуванням специфiки виробництва, вимог технологiчних процесiв, вiдповiдно до

галузевих норм та спiльних рiшень адмiнiстрацii та профспiлкового KoMiTeTy працiвникам

пiдприемства видаеться безоплатно спецiальний одяг, спецiальне взуття та iншi засоби

iндивiдуа-тrьного захисту. Згiдно з Колективним договором пiдпри€мства на заходи та засоби з

охорони праui видiляеться не менше 0,5Оlо вiд фонду оплати прачi.
поацiвники" зайнятi на роботах з пiдвищеною небезпеки проходять в установленому порядку

nЁpioдичнl*qДffiJaзaixpезyЛЬTaTaМиДoпyскaюTЬcяДoBикoнaHняциxpoбiт.

LI.А.Iванюк

- /€,

,Щекларацiя заресстрована у журналi облiку суб'ектiв господарювання у територiальному

органi Щерхtпрачi .20_____р, Nч

примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надас згоду на обробку персональних даних з

метою забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на

експлуатацiЮ (застосуванНя) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки. 2. Ресстрацiйний номер

облiковоi карткИ платника податкiв не зазнача€ться фiзичними особами, якi .tерез своТ релiгiйнi переконання

вiдмовляютiся вiд йогО прийняттЯ та повiдомИли прО це вiдповiдному органу дерх<авноi податковоТ слркби i

мають вiдмiтку в паспортi.".

.Jii l" sqN

вненськiй областi
iBAHo


