
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: Приватне акціонерне товариство «Агроресурс», 
юридична адреса: 33001, м.Рівне вул. Нижньодворецька,35 ЄДРПОУ 24175498;
КВЕД -  25.21 «Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення».
Генеральний директор -  Редько Володимир Миколайович.
Тел/факс (0362) 63-19-38, адреса електронної пошти: rivne@agroresurs.com.ua.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: м.Рівне вул. Нижньодворецька,35.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхової 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі) -  Відділення виконавчої 
дирекції ФССНВ в м.Рівне №17117021-4568 від 29.08.2002 року, безстроково.

На ПрАТ «Агроресурс» проведена експертиза стану охорони праці та безпеки 
промислового виробництва суб’єкта господарювання. Висновок експертизи №56.04.30.168.18 
від 12.07.2018р. ДП «Рівненський ЕТЦ» на експлуатацію устатковання напругою понад 1000 В 
(електричне устаткування електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання). 
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: - аудит не проводився.

Я, Редько Володимир Миколайович цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) таких 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: роботи в діючих електроустановках 
напругою понад .1000 В.

ПрАТ «Агроресурс» відноситься до споживачів 3 категорії за надійністю 
електропостачання. Є в наявності договір №270007485 про постачання електричної енергії між 
ПАТ «Рівнеобленерго» та ПрАТ «Агроресурс». договір про технічне обслуговування від 
01.09.2016 між ПрАТ «Агроресурс» та ТзОВ «ЕЛІНН» на виконання робіт підвищеної 
небезпеки.

На підприємстві в експлуатації знаходиться наступне технологічне електрообладнання 
напругою понад 1000В:
-  Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ, 1x630 кВА, 1x400 кВА ПАТ «Агроресурс», рік 

введення в експлуатацію 2013;
Трансформаторна підстанція 10/0,4 кВ, 1x180 кВА, ПАТ «Агроресурс», рік введення в 
експлуатацію 2013;
Розподільчий пристрій РП-10 кВ, ПАТ «Агроресурс», комірки КСО 393 - 3 ж ,  2002 
року виготовлення; комірки КВ 2001 - 3 шт., 2002 року виготовлення;
Розподільчий пристрій РП-10 кВ, ПАТ «Агроресурс», комірки КСО 393 - 5 шт., 2002 
року виготовлення;

-  Кабельна лінія 10 кВ від оп.№67(РКТП418) до ТП418 (РП 10 кВ) рік монтажу 2002, 
прокладена, кабелем АСБ10 3x120 загальною довжиною 20 м;
Кабельна лінія 10 кВ від оп. №74 до ТП374 (РП ЮкВ) рік монтажу 2002, прокладена, 
кабелем АСБ10 3x120 загальною довжиною 20 м;

-  Кабельна лінія 10 кВ від ТП353 (РП ЮкВ) до ТП374 (РП ЮкВ) рік монтажу 2002, 
прокладена, кабелем ААШВЮ 3x70, загальною довжиною 380 м;

-  Повітряна лінія (ПЛ-Ю кВ) від оп.№57 (Р-101) до оп.№74 ( ТП374) рік монтажу 2002, 
прокладена, проводом марки З АС70, загальною довжиною 730 м,

На підприємстві, згідно штатного розпису, загальна чисельність електроперсоналу 
складає 8 осіб, із них 2 посадові особи.
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Інші відомості:
Наказом №9 від 17.01.2013 призначено відповідального за справний стан і безпечну 

експлуатацію електрогосподарства ПрАТ «Агроресурс» - заступника начальника ЕМД Сірка 
В.В. На час відсутності Сірка В.В, виконання обов’язків відповідального покласти на начальника 
ЕМД Сухого О.А. Заступник начальника ЕМД Сірко В.В., має фахову підготовку та достатній 
досвід роботи (диплом ВС №23649324 виданий 13.03.2004 Нововолинським електромеханічним 
технікумом, за спеціальністю-монтаж і експлуатація електроустаткування, здобув кваліфікацію 
техніка-електрика). Заступник начальника ЕМД Сірко В.В., пройшов навчання і виявив 
потрібні знання ПУЕ, ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПЕЕЗЗ на V кваліфікаційну групу з електробезпеки до і 
вище 1000 В, (посвідчення №1848-65-16 видане ДП «Рівненський ЕТЦ» від 03.06.2016).
Наказом №18 від 16.04.2018, призначено відповідальним за зберігання та справність 
електроінструменту -  начальника ЕМД Сухого О.А.), пройшов навчання і виявив потрібні 
знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів (посвідчення 
№4381-143-17 видане ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол №143 від 02.11.2017), пройшов 
навчання і виявив потрібні знання ПУЕ, ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПЕЕЗЗ на V кваліфікаційну групу з 
електробезпеки до і вище 1000 В, (посвідчення №1849-65-16 видане ДП «Рівненський ЕТЦ» 
від 03.06.2016).

На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, 
згідно наказу по підприємству №9-к від 28.04.2015 покладено на начальника відділу охорони 
праці Пятакова Ігоря Володимировича, який пройшов навчання та перевірку знань ДП 
«Рівненський ЕТЦ Держпраці» з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових 
актів до нього, посвідчення № 1755-61-16, протокол №61 від 12.06.2016, «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів, Правила улаштування електроустановок, Правила експлуатації електрозахисних 
засобів» (протокол ПрАТ «Агроресурс» № 41 від 09.07.2018, IV група). Робота служби 
проводиться згідно «Положення про службу охорони праці» та у відповідності з квартальними 
планами, які затверджуються керівником підприємства.

На ПрАТ «Агроресурс» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Інструкції з охорони праці;
- Посадові інструкції;
- Положення про службу охорони праці;
- Положення про систему управління охороною праці;
- Положення про виконання робіт з підвищеною небезпекою по наряд-допусках;
- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
- Положення про енергетичну службу;
- Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спецвзуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту;
- Перелік засобів захисту під час роботи в електроустановках;
- Програму проведення первинного інструктажу;
- План графік проведення навчання електротехнічних працівників в 2018 році;
- План графік проведення протиаварійних тренувань;
- Список осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт в електроустановках;
- Список осіб, яким дозволено одноособовий огляд електроустановок до та вище 1000 В;
- погоджений в Держпраці список працівників, яким надається право оперативних переговорів 
та оперативні переключення з ПАТ «Рівнеобленерго».

На підприємстві наказом №54 від 28.09.2016 р. створено комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників в складі: Голова комісії - технічний директор Великий 
Павло Павлович (посвідчення РЕТЦ № 3325-104-15, протокол №104 від 02.10.2015 з Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього);
Члени комісії - начальник відділу охорони праці Пятаков Ігор Володимирович (посвідчення 
РЕТЦ № 1755-61-16, протокол №61 від 12.06.2016 з Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього); заступник технічного директора Опанасюк Петро 
Іванович (посвідчення РЕТЦ № 3322-104-15, протокол №104 від 02.10.2015 з Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього); директор з будівництва Гонтарук 
Микола Анатолійович (посвідчення РЕТЦ № 4012-122-15, протокол №122 від 10.11.2015 з



Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього); начальник ЕМД 
Сухий Олег Антонович (посвідчення РЕТЦ № 4381-143-17, протокол №65 від 03.06.2016 з 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього).

Працівники (електроперсонал) енергетичної служби мають відповідну фахову 
підготовку та достатній досвід роботи, пройшли щорічне спеціальне навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці (ПрАТ «Агроресурс» протокол від 05.12.2017 №49), крім того 
пройшли перевірку знань та підтверджено група з електробезпеки (протоколи ПрАТ 
«Агроресурс» №№ 27;28;39; від 22.12.2017).

Електротехнічні працівники пройшли періодичний медичний огляд, згідно якого 
визнані придатними до виконання заявлених робіт та забезпечені засобами індивідуального 
захисту -  спецодягом, спецвзуттям відповідно до вимог «Положення про порядок забезпечення 
працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту».

Електрозахисним засобам та електроінструменту проведено чергове випробування 
(протокол №690 від 31.10.2017). Вимірювання проведено ТзОВ фірма «Елвіс» (дозвіл 
№518,12.30, дійсний до 05.03.2022 та сертифікат відповідності СОУ 74.9-02568294-00162016 за 
№РТ-0004/2014, дійсний до 31.01.2019).

На ПрАТ «Агроресурс» всі працівники проходять вступний інструктаж та первинний 
інструктаж на робочому місці. Після проведення первинного інструктажу і відповідного 
стажування (дублювання) працівник допускається до самостійної роботи. З працівниками, які 
зайняті на роботах підвищеної небезпеки раз в квартал проводиться повторний інструктаж. 
Позаплановий інструктаж проводиться з робітниками при перерві в роботі більш, як ЗО днів, у 
разі зміни технологічного процесу тощо. У разі виконання разових робіт, на які оформляються 
наряд-допуск, з працівниками проводиться цільовий інструктаж. Відмітки про проведення 
інструктажів робляться у відповідних журналах.

В енергослужбі проваджена та діє нарядна система організації робіт в діючих 
електроустановках; відповідальність за безпечне виконання робіт несе, в межах своїх 
повноважень електротехнічний персонал підприємства (працівник, який видає наряд, допускай, 
наглядач, керівник робіт, член бригади), згідно затвердженого «Переліку працівників 
підприємства, які мають право видавати наряд, бути керівниками робіт та членами бригади 
відповідно до присвоєної кваліфікаційної групи з електробезпеки».

За нарядом в електромережах та електроустановках напругою понад 1000В 
виконуються роботи:

на діючих ПЛ, що пов’язані з підійманням на опору, ПП, КТП та інші електроустановки 
вище 3 м від поверхні їх встановлення;
з розчищення траси ПЛ, можливе падіння на проводи зрубаних дерев або є необхідність 
обрубування гілок та сучків, пов’язане з небезпечним наближенням працівників до 
проводів; 
на діючих КЛ;
ремонт та заміна прохідних ізоляторів, шинних конструкцій, ввідного роз’єднувача та 
інших елементів ПП, КТП, КРП, установлених на діючих ПЛ; 
підключення та відключення ПП, КТП, КРП до діючих ПЛ.

В електроустановках напругою понад 1000В за розпорядженням з попереднім записом 
у журналі обліку робіт за нарядами і розпорядженнями проводяться:

- роботи зі зняттям напруги, що виконуються з установленням стаціонарного або 
переносного заземлення.
До таких робіт належать: 

дрібний ремонт ПП;
підключення і відключення кабелів у ПП, роботи в КТП (заміна запобіжників на стороні 
вищої і нижчої напруги, підтяжка і зачистка контактів на ошиновці після роз’єднувача і 
на ізоляторах трансформатора, перевірка електричної ізоляції обмоток трансформатора, 
підключення і відключення відхідного кабелю).

Зазначені роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен 
мати групу з електробезпеки не нижче IV. Під час допуску працівників до зазначених робіт 
повинні бути виконані всі необхідні для цих робіт технічні заходи відповідно до вимог НПАОП 
40.1-1.21-98.



Роботи із зняттям напруги, що виконуються з установленням переносних заземлень.
Ці роботи виконуються після відключення кабелю від ПП не менше ніж двома 

працівниками. Один з яких повинен мати групу з електробезпеки не нижче IV.
Роботи без зняття напруги на струмоведучих частинах та поблизу них, що не 

потребують установлення заземлення.
До таких робіт у стаціонарних РУ належать:

чистка та дрібний ремонт арматури кожуха, масло вказівних стекол на баках вимикачів 
тощо, що не перебувають під напругою; 
вимірювання струму струмовимірювальними кліщами; 
перевірка нагріву контактів штангою;
одиночні операції з контролю за ізоляторами і з’єднувальними затискачами штангою; 
огляд ГІЛ та роботи на ПЛ, пов’язані з підійманням на опору до Зм; 
відновлення постійних позначень на опорах ПЛ, КТП, ПП, КРП.

Ці роботи проводяться не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен мати 
групу з електробезпеки не нижче IV. Під час проведення зазначених робіт повинні бути 
виконані всі необхідні заходи безпеки.

У порядку поточної експлуатації електроустановок напругою понад 1000В без зняття 
напруги на віддалі від струмоведучих частин виконуються такі роботи:

- у ПП та КТП -  огляд конструкцій і обладнання без заходження за огорожу, огляд 
заземлювальної мережі, перевірка справності механічних блокувальних пристроїв дверей та 
замків та інші роботи в обсязі щозмінного огляду;
- огляд кожуха обладнання.

Зазначені роботи виконуються не менше ніж двома працівниками, один з яких повинен 
мати групу з електробезпеки не нижче IV, а інші -  не нижче III.

На стаціонарних і напівстаціонарних РУ -  прибирання території та приміщення може 
виконувати працівник, який має II групу з електробезпеки, ремонт освітлювальної апаратури та 
заміну ламп, розташованих поза комірками.

В енергослужбі заведені та ведуться: Журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці; Журнали перевірки, огляду та обліку засобів індивідуального захисту; Журнал 
обліку електроінструменту; Журнал перевірки знань ПТЕ електроустановок споживачів.

Підприємство ПрАТ «Агроресурс» забезпечено нормативно-правовою, матеріально- 
технічною та навчально-методичною базою.

В. М. Редько

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні 
Держпраці у Рівненській області_______________ 2018 р. № _____ .
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