
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально -технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки 
Відомості про роботодавця:
Комунальне підприємство," Рівнеелектроавтотранс " Рівненської міської ради.
Юридична адреса: 33027 Україна, м. Рівне, вул.Данила Галицького-23.
Код платника податків згідно ЄДРПОУ: 03362844.
Керівник- директор Ткачук Валентин Миколайович, тел.63-52-58.
Код і вид діяльності за КВЕД: 49-31- Пасажирський наземний транспорт міського 
та приміського сполучення.
Місце(адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
33027 м.Рівне, вул. Данила Галицького -23.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди :
1 .Генеральний договір №175/000/18 0000001 обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів від 04.01.2018р. Страховик ПрАТ" 
Українська пожежно-страхова компанія".
2.Договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності Страхувальника 
за збитки, що завдані третім особам його транспортним засобам № 58/ СП/06_17 від 
05.07.2017р. ПАТ СК " Країна "
Добровільний аудит з охорони праці на протязі 15-ти.років на підприємстві не проводився.
Я, Ткачук Валентин Миколайович- директор 

підприємства КП "Рівнеелектроавтотранс" РМР, 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. 
Найменування видів робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу: 
Зберігання балонів, із стисненим, зрідженим, та інертним газом.
Кількість робочих місць на яких існує підвищений ризик виникнення травм :-3 
Інші відомості:
Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки:
-Ткачук Валентин Миколайович- директор-пройшов навчання і перевірку знань Закону України 
"Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього в ДП " Рівненський ЕТЦ" 
посвідчення № 284-10-17 , протокол № 10 від 09.02.2017 року.
-Відповідальною особою, згідно наказу № 5.від 05. 01.2018 року за зберігання,транспортування 
та безпечну експлуатацію балонів,контейнерів,цистерн та інших ємностей із
стисненим,зрідженим,отруйним,вибухонебезпечним та інертним газом, призначений механік 
Мишенко Борис Васильович, протокол перевірки знань з охорони праці №47 від 19.06.2018 року. 

-Максимчук Сергій Андрійович -головний інженер-пройшов навчання і перевірку знань в ДП 
"Рівненський ЕТЦ" з "Правил безпеки систем газопостачання", " Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском", "Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті","Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт, посвідчення 
№594.19/в-18, протокол перевірки знань №19-в від 23.02.2018 року, "Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями","Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті", посвідчення № 594-19/6-18, протокол №19-6 від 19.02.2018 року, " Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання", " Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт",посвідчення № 
2682-81-18, протокол № 81 від 20.06.2018 року, пройшов навчання та перевірку знань на 3- 
тю.групу з електробезпеки, до ЮООв., посвідчення №2793-84-18 від 27.06.2018 року.

-Кушнерук Леонід Флорович -інженер з охорони праці -пройшов навчання і перевірку знань в 
ДП " Рівненський ЕТЦ" Закону України "Про охорону праці", нормативно-правових актів до 
нього, посвідчення № 327-11-18, протокол №11 від 02.02.2018, року,



"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, посвідчення № 327-11/в-18, протокол № 11/в від 02.02.20І8 
року," Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті", посвідчення №327-11/г-18, протокол №11-6 від
02.02.2018 року," Правил охорони праці на автомобільному транспорті"," Правил охорони праці 
під час вантажно-розвантажувальних робіт", посвідчення № 327-11/г-18, протокол № 11-г від
02.02.2018 року, "Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт", посвідчення № 2680-81-18, протокол № 81 від 20.06.2018 року, 
пройшов навчання та перевірку знань на 5-ту. групу з електробезпеки до і вище 1000 
в.,посвідчення №327-11/а-18 від 29.01.2018 року.

-Полон Богдан Васильович - начальник ВО і Р - пройшов навчання і перевірку знань в ДП " 
Рівненський ЕТЦ" Закону України "Про охорону праці" та нормативно-правових актів до нього, 
посвідчення № 285-10-17, протокол №10 від 09.02.2017 року, " Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті" посвідчення № 285-10/г-17, протокол № 10-г від 09.02.2017 року " 
Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями"," Правил охорони праці під 
час виконання робіт на висоті", посвідчення № 285-10/6-17, протокол №10-6 від 06.02.2017 
року," Правил безпеки систем газопостачання" та правил виконання газонебезпечних робП", 
"Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском",НА що 
встановлюють вимоги до балонів, "ПББЕ вантажопідіймальних кранів", " ПББЕ підйомників", 
посвідчення № 285-10В-17, протокол 10-в від 09.02.2017 року, пройшов навчання та перевірку 
знань на 4-ту,групу з електробезпеки до 1 ОООв,посвідчення № 285-10/а-17 від 06.02.2017 року.
На підприємстві розроблені та затверджені наказами:

Положення про систему управління охороною праці, наказ №40 від 05.02.2018 року - -
Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, наказ 
№ 130 від 21 травня 2018 року.
-Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту, наказ № 14 від 11.01.2018 року.
-Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою ,пройшли навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці. Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці 
робиться в журналах інструктажів з охорони праці.

Положення про службу охорони праці, наказ № 11 від 18.01.2018 року.

іртах з підвищеною небезпекою, забезпечені спецодягом, спецвзуттям

урналі обліку суб’єктів господарювання у

захисту.

В. М. Ткачук

територіальному органі Держпраці 20__р.

№


