
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю
«Г азотрон-Енерго»

Місцезнаходження 33003. Рівненська область, місто Рівне, вулиця Гагаріна, будинок 39,
Код згідно з ЄДРПОУ 40065262
Прізвище, ім ’я та по батькові керівника Директор Шило Павло Лукашович.
Номер тел/факс 26 96 77
Адреса електронної пошти: millertanja@ukr.net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки 33003. Рівненська область, місто Рівне.
в у л и ц я  Гагаріна. будинок 39

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - не проводився.

Я, Шило Павло Лукашович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної 
бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти; 

Кількість робочих місць - три.
У тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - три.
Будівель і споруд: головний корпус - ТП-10 (84 м ), енергокорпус - РП-15 та ТП-2 (210 м ).

хімкорпус--ТП-12 (24 м2).
Виробничих о б ’єктів (дільниць) - енергодільниця.
Інші відомості:

Прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки:
- Шило Павло Лукашович - директор товариства, посвідчення № 3860-127-16, 
видане ДП «Рівненський ЕТЦ» про проходження навчання і перевірку знань
«Закону України про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього» протокол № 127 
від 21.10.2016 року;
- Тимощук Петро Євгенович - майстер енергодільниці, посвідчення № 4275-132-15, видане ДП 
«Рівненський ЕТЦ» про проходження навчання і перевірку знань «Закону України про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього» протокол № 132 від 27.11.2015 року;

- наказ № 09оп від 02.11.16 р. про призначення відповідального за електрогосподарство 
товариства (Тимощук П.Є.)
- Кухарчук Надія Григорівна, провідний інженер з охорони праці, посвідчення № 4281-133-15, 

видане ДП «Рівненський ЕТЦ» про проходження навчання і перевірку знань
«Закону України про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього» протокол № 133 
від 03.12.2015 року;
- наказ № 17оп від 05.04.2017 року про створення служби з охорони праці та призначення 
відповідальним за охорону праці провідного інженера з охорони праці Кухарчук Н.Г.

наказ № Ібоп від 04.04.2017 року про затвердження «Переліку інструкцій з охорони праці» 
Інструкції з охорони праці, що діють на підприємстві:

ЮП № 1. Інструкція з охорони праці «Вимоги безпеки праці для працівників, які використовують 
обладнання, що споживає електроенергію»;

mailto:millertanja@ukr.net


ЮП № 2. Інструкція з охорони праці «Для чергового електромонтера»;

ЮП № 3. Інструкція з охорони праці «Для електромонтера по ремонту і обслуговуванню 
електрообладнання»;

ЮП № 4. Інструкція з охорони праці «Для електромонтера при виконанні робіт на кабельних 
лініях».

електроінструментом,ЮП № 5. Інструкція з охорони праці «Вимоги безпеки праці при роботі 
ручними електромашинами, ручними електросвітильниками».

ЮП № 6. Інструкція з охорони праці «По наданню першої долікарської допомоги внаслідок 
нещасних випадків»;

Про проведення навчання та інструктажу з питань ОП
- наказ № 46оп від 03.10.2017 року про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони

праці;
- наказом № 27 від 18.05.17 р. затверджений перелік питань про проведення первинного 
інструктажу працівникам товариства. Проведені вступний, первинний та повторний інструктажі 
у встановлені терміни з ОП і ТБ згідно даних журналів проведення інструктажів з ОП;
- наказом № 24оп від 27.04.2017 року затверджена програма та перелік питань спеціального 

навчання з питань ОП;
- наказ № 30 від 12.06.17 р. затверджений план та графік проведення навчання електротехнічного 

персоналу. Протокол № 1 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці від 
12.10.2017 року;
Засоби індивідуального захисту наявні на підприємстві:
- наказ № 37оп від 08.08.2017 р. про забезпечення працівників спеціальним одягом та 

спецвзуттям;
- спеціальний одяг - костюм робочий, куртка тепла; спецвзуття - черевики;

черговий засіб індивідуального за хисту (колективного користування) - діелектричний 
гумовий килимок, діелектричне взуття (боти), рукавиці.

- наказ №^£@®^^і25.05.2017 р. про затвердження «Переліку нормативних документів, що 
реглаі^^^^^гаед^|СО|шння робіт підвищеної небезпеки»;

^нормативно-правовими актами.

П.Л.Шило
(ініціали та прізвище)

20/̂ р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ________________ 20__ р. № ______________________ .

Примітки:

1. Фізична особа —  підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою 
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 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.

Управління Д ніі*  праці у Рівненській област
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