
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони прані

Відомості про роботодавця Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго»___________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м. Рівне, вул. князя Володимира 71, ЄДРПОУ 05424874, Голова правління Невмеужииький Сергій 
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

Миколайович, тел.: (+380 362) 694-298, Е-таіІ: ШРО'шКОЕ. У8ЕІ. ЦА_____________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

територія Рівненської області_____________________________________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_________ договір відсутній_______

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони прац і_____ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я. Невмержииький Сергій Миколайович_______________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

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, устаткування 
підвищеної небезпеки;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ при виконанні робіт на
(найменування виду робіт

трансформаторних підстанціях 6, 10 кВ);______________________________________________________
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра (при виконанні робіт на трансформаторних
устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

підстанціях 6, 10 кВ );________________ ______ _______________________________________ _________ __
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

-роботи верхолазні (при виконанні робіт на трансформаторних підстанціях 6, 10 кВ).
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

Кількість робочих місць 102, з них на 102 існує підвішений ризик виникнення травм._______________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель



В склад Товариства входять 16 структурних підрозділів — «Районів електромереж» (далі РЕМ), які
і споруд (приміщень), виробничих об'єктів 

знаходяться в адміністративних центрах районів Рівненської області. Кожен з районів
(цехів, дільниць, структурних підрозділів) 

електромереж забезпечений своїми адміністративними та виробничими приміщеннями (майстерні.

гаражі, склади).

Трансформаторні підстанції 6. 10 кВ розміщенні по всій території Рівненської області.

Інші відомості Голова правління -  Невмержииький Сергій Миколайович пройшов навчання та
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 

перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки, технічної експлуатації о б ’єктів 
за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

електроенергетики, запобігання техногенним аваріям і катастрофам в Навчально-виробничому
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та

центрі «Професіонал» (протокол від 18.03.2016 року №3-2016). _______________ _ _ ________
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

В товаристві створена комісія з перевірки знань з питань охорони праці, пожежної безпеки 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

та технічної експлуатації (наказ від 27.02.2018 року №124). Голова, заступники голови і члени
комісії пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці, пожежної безпеки, технічної
експлуатації о б ’єктів електроенергетики, запобігання техногенним аваріям і катастрофам.
частина в Навчально-виробничому центрі «Професіонал» (інженер з охорони праці Оудаш Андрій
Вікторович протокол від 24.11.2017 року №4-2017. керівник групи нагляду за пожежною безпекою.
цивільним захистом та мобілізаційною роботою Подранецький Андрій Борисович, провідний
інженер з охорони праці Омельчук Володимир Васильович, заступник директора технічного з
розподільчих мереж Л ук’янюк Олександр Степанович, заступник директора комерційного
Безсмертний Сергій Олександрович протокол від 16.12.2016 року №9-2016. директор комерційний
Ахромкін Андрій Олександрович протокол від 22.04.2016 року №4-2016. директор технічний
Красінський Ігор Вікторович протокол від 18.03.2016 року №3-2016). а частина в «Головному
навчально-методичному центрі Держпраиі» (заступник директора з охорони праці та
навколишнього середовища Бєломитиев Валерій Петрович, директор з охорони праці та
навколишнього середовища Вічужанін Руслан Олександрович, начальник служби підстанцій Мацях
Володимир Михайлович, заступник директора технічного з високовольтних мереж Миколайчик
Андрій Іванович, начальник оперативно-диспетчерської служби Слинько Ігор Дмитрович, начальник
служби розподільчих мереж Ярема Василь Григорович протокол від 09.10.2015 року №424-15.
інженер з нагляду за вантажопідіймальними машинами та безпекою руху 2 категорії Михайлов
Олександр Вікторович протокол від 15.09.2017року №429-17).

За дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
відповідно до посадових інструкцій несуть відповідальність начальники районів електромереж, які
щорічно проходять навчання та перевірку знань з питань охорони праці, пожежної безпеки та
технічної експлуатації (начальник Рівненського РЕМ Літкіман Віктор Леонідович протокол від
03.01.2018 року №1. начальник Сарненського РЕМ Богданеиь Борис Миколайович протокол від
04.01.2018 року №9. начальник Гошанського РЕМ Віюк Дмитро Миколайович протокол від
05.01.2018 року №10, начальник Володимиреиького РЕМ Стовба Василь Олексійович протокол від
11.01.2018 року №15, начальник Березнівського РЕМ Пастух Сергій Олегович протокол від
17.01.2018 року №21. начальник Костопільського РЕМ Коледін Юрій Олександрович протокол від
18.01.2018 року №28, начальник Здолбунівського РЕМ  Стах Генадій Іванович протокол від



19.01.2018 року №30, начальник Острозького РЕМ  Янчишин Олександр Сергійович протокол від
24.01.2018 року №33, начальник Рокитнівського РЕМ Кардаш Олександр Євгенович протокол від
25.01.2018 року №37, начальник Лубенського РЕМ  Мандзюк Анатолій Володимирович протокол від 
26.01.2018року №40, начальник Мчинівського РЕМГрищук Ігор Олексійович протокол від 26.01.2018 
року №43, начальник Радивилівського РЕМ  Грановський Віктор Іванович протокол від 01.02.2018 
року №45, начальник Рівненського міського РЕМ Кучерук Олексій Олексійович протокол від
02.02.2018 року №54, начальник Корецького РЕМ Тригубеиь Віктор Володимирович протокол від
09.02.2018 року №59, начальник Дубровииького РЕМ Гришкевич Василь Васильович протокол від
14.02.2018 року №65, начальник Зарічненського РЕМ  Кох Микола Миколайович протокол від
14.02.2018 року №68).

В ПрАТ «Рівнеобленерго» створено службу охорони праці і навколишнього середовища, яку 
очолює директор з охорони праці і навколишнього середовища. На праиівників служби покладено 
функції здійснення нагляду за станом охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього 
середовища, роботи з персоналом та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних машин і 
механізмів. Служба охорони праці і навколишнього середовища загалом нараховує 10 праиівників. 
Робота служби охорони праці проводиться у відповідності до положення про службу охорони праці 
(введеного в дію наказом від 31.12.2013 року №1506-к) і положення система управління охороною 
праці (введеного в дію наказом від 14.07.2015 року №487).

Навчання та інструктажі персоналу в товаристві проводяться на основі положення з 
охорони праці про навчання і перевірку знань праиівників ПрАТ «Рівнеобленерго» з питань охорони 
праці, пожежної безпеки і технічної експлуатації (введеного в дію наказом від 06.08.2013 року 
№496).

Працівники товариства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
охорони праці, пожежної безпеки та технічної експлуатації. Після первинної перевірки знань (та за 
необхідності дублювання) працівники розпорядженнями по підприємству допускаються до 
самостійного виконання робіт, і вносяться в списки відповідальних.

Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці для професій та по видам робіт, 
також розроблені інструкції з пожежної безпеки та інструкції з охорони навколишнього 
середовища.

Розроблена інструкція з експлуатації обладнання ЗТП, КТП, КТПП, Щ ТП напругою 0,4-10 кВ 
та є в наявності інша необхідна експлуатаційна документація на обладнання.

Працівники ПрАТ «Рівнеобленерго» забезпечені необхідним спецодягом та засобами 
індивідуального і колективного захисту в повному обсязі.

Нормативно-правова, матеріально-технічна та навчально-методична база відповідає

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

громислової безпеки.

Невмержицький С.М.
(ініціали та прізвище)

органі Держпраці 20__р. №
Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО


