
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Публічне акціонерне товариство по газопостачанню 
та газифікації «Рівнегаз»______________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

33027, Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Івана Вишенського, 4 : код ЄДРПОУ 03366701;
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

Г олова Правління Дубас Петро Андрійович; тел.: +380 362 28 07 23, Факс: +380 362 28 24 23,
office@rvgas.eom.ua._________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

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; 
об’єкти будівництва на території Рівненської області, будівлі та споруди товариства 
ПАТ «Рівнегаз»____________________________________________________________

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

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди
укладений договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єкти 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухочебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно- 
епідеміологічного характеру ПрАТ «СК«Саламандра-Україна», договір №34.0000121,
термін дії з 26.06.2018 р. по 25.06.2019 р.______________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
______________________________ не проводився_____________

(дата проведення аудиту)

_____ Я, Дубас Петро Андрійович___________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

або фізичної особи —  підприєм ця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання

mailto:office@rvgas.eom.ua


таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до ЮкВ включно)

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

устаткування підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

кількість робочих місць: 1246, на яких існує підвищений ризик виникнення травм: 49
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

_____________ 15______________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Голова Правління ПАТ «Рівнегаз» Дубас П.А. пройшов перевірку знань

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають

законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги______
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки ( Загальний курс ОП): комісією ДП 
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 

«Головний навчально-методичний центр Держпраці» (далі - ДП «ГНМЦ»), протокол
інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

«ГНМЦ» № 178-16 від 20.05.2016 р.Г____________________________________________
Наказом № 01.7Но-89-0618 від 01.06.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 

питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту у посадових осіб та 
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

та спеціалістів ПАТ «Рівнегаз», голова і члени якої пройшли перевірку знань 
законодавчих актів з охорони праці, гігієни прані, надання домедичної допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс ОП) у ДП «ГНМЦ». 
Голова комісії- голова правління Дубас П.А.,( протокол ДП «ГНМЦ» № 178-16 від
20.05.2016 р.), заступники голови комісії- директор технічний Ганжа О.В.,(протокол
ДП «ГНМП» №178-16 від_____20.05.2016 р.) директор комерційний Осницький
В.Б.,(протокол ЛП «ГНМЦ» №178-16 від 20.05.2016 р.) та члени комісії: начальник 
служби охорони праці та цивільного захисту Косюк О.А.,(протокол ДП «ГНМЦ»№ 178- 
16 від 20.05.2016 р.) начальник виробничо-технічного відділу Чупринський
І.Ф.,(протокол ДП «ГНМЦ» № 178-16 від 20.05.2016 р.) начальник автотранспортної 
служби Лисюк С.П,(протокол ДП «ГНМЦ» № 178-16 від 20.05.2016. р.), голова 
об’єднаного профспілкового комітету Зубейко В.М.(протокол ДП «ГНМЦ» № 178-16 від
20.05.2016 р.1.

Наказом №01.7Но-89-0618 від 01,06.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту нормативно-правових 
актів, вимог інструкцій в обсязі робіт, що виконуються, у працівників Рівненського 
відділення, голова і члени якої пройшли перевірку знань законодавчих актів з охорони 
праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, 
пожежної безпеки (Загальний курс ОП) у ДП «ГНМЦ» та у Рівненському експертно- 
технічному центр Державної служби України з питань охорони праці (далі -  
Рівненський ЕТЩ. Голова комісії- директор технічний Ганжа О.В. Заступники голови



комісії- начальник служби охорони праці та цивільного захисту Косюк О.А., начальник 
виробничо-технічного відділу Чупринський І.Ф., та члени комісії- начальник служби 
автотранспорту Лисюк С.П.. інженер з охорони праці служби охорони праці та 
цивільного захисту Фурман Л.В.,(протокол Рівненського ЕТЦ №147 від 24.11.2016 р.) 
інженер з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту Павлюк А.С. 
(протокол Рівненського ЕТЦ №147 від 24.11.2016 р.)

Наказом № 01.7Но-128-0618 від 01.06.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту нормативно-правових 
актів, вимог інструкцій в обсязі робіт, що виконуються, у працівників Лубенського 
відділення, голова і члени якої пройшли перевірку знань у ДП«ГНМЦ» та 
Рівненському ЕТЦ,
Лубенська дільниця: Голова комісії- начальник відділення Поліщук М.М„(протокол ДП 
«ГНМЦ» №169 від 22.12.2016 р.) заступник голови комісії- головний інженер 
Лубенського відділення Лемещук М.В.,(протокол ДП «ГНМЦ» №169 від 22,12,2016 р.) 
та члени комісії-інженер з охорони праці служби охорони праці та цивільного захисту 
Черниці І.В.,(протокол Рівненського ЕТЦ №149 від 17,11,2017 р.)
М линівська дільниця: Голова комісії- начальник відділення Поліпіук М.М., заступник 
голови комісії- головний інженер Лубенського відділення Лемещук М.В., та члени 
комісії-старший інженер з експлуатаційної діяльності Йож В.В.,(протокол №97 
01.06.2018 р. комісії ПАТ «Рівнегаз»), інженер з охорони праці служби охорони праці та 
цивільного захисту Черниш І.В..
Радив илівська дільниця: Голова комісії- начальник відділення Поліщук М.М., 
заступник голови комісії- головний інженер Лубенського відділення Лемещук М.В., та 
члени комісії- старший інженер з експлуатаційної діяльності Бужанський 
О.В.,(протокол ДП «ГНМЦ» №169 від 22 12.2016 р.1, інженер з охорони праці служби 
охорони праці та цивільного захисту Черниш І.В.

Наказом № 01.7Но-121-0618 від 01.06.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці, пожежної' безпеки, цивільного захисту нормативно-правових 
актів, вимог інструкцій в обсязі робіт, що виконуються, у працівників Здолбунівського 
відділення, голова і члени якої пройшли перевірку знань у ДП «ГНМЦ» та 
Рівненському ЕТЦ.
Здолбунівська та Острозька дільниці: Голова комісії- Климчук О.В., начальник 
відділення, (протокол ДП «ГНМІТ» № 178-16 від 20.05.2016 р.),заступник голови комісії- 
головний інженер Здолбунівського відділення Музичка П.Б.,(протокол № 178-16 від 
20.05.2016 р.), та члени комісії- старший інженер з експлуатаційної діяльності 
Паламарчук О.М. (протокол № 11 від 02.02.2018 р.), інженер з охорони праці служби 
охорони праці та цивільного захисту Власюк О.Р.;(протокол Рівненського ЕТЦ № 59 
від 20.05.2016 р.)
Гощанська та Корецька дільниці: Голова комісії- Климчук О.В., начальник відділення, 
заступник голови комісії- головний інженер Здолбунівського відділення Музичка П.Б., 
та члени комісії- старший інженер з експлуатаційної діяльності Брайчук В.О.,(протокол 
№98 комісії
ПАТ «Рівнегаз» від 01.06.2018 р.1, інженер з охорони праці служби охорони праці та 
цивільного захисту Власюк О.О.

Наказом № 01.7Но-1071-0618 від 01.06.2018 р. створено комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці, пожежної безпеки, цивільного захисту нормативно-правових 
актів, вимог інструкцій в обсязі робіт, що виконуються, у працівників Сарненського 
відділення, голова і члени якої пройшли перевірку знань у ДП «ГНМЦ» та 
Рівненському ЕТІ1.
Сарненська, Рокитнівська, Дубуовицька дільниці: Голова комісії- Дебелий В.М., 
начальник відділення,(протокол Рівненського ЕТЦ №105 від 17.08.2017 р.) заступник 
голови комісії- головний інженер Сарненського відділення Іванов С.І.,(протокол №169 
від 22.12.2016 р.) та члени комісії- старший інженер з експлуатаційної діяльності 
Шерстюк 0.0.,(протокол Рівненського ЕТЦ №115 від 11,09.2017 р.) інженер з охорони



праці служби охорони праці та цивільного захисту Антонюк О.А.Гпротокол 
Рівненського ЕТЦ №136 від 24.09.2018 р.).
Костопільська дільниця: Голова комісії- Дебелий В.М., начальник відділення, 
заступник голови комісії- головний інженер Сарненського відділення Іванов С.І., та 
члени комісії-старший інженер з експлуатаційної діяльності Деркач В.О.„(протокол 
Рівненського ЕТЦ №169 від 22.12.2016 р.) інженер з охорони праці служби охорони 
праці та цивільного захисту Антонюк О.А..
Беуезнівська дільниця: Голова комісії- Дебелий В.М., начальник відділення, заступник 
голови комісії- головний інженер Сарненського відділення Іванов С.І., та члени комісії- 
старший інженер з експлуатаційної діяльності Чорний С.М.,(протокол ДП «ГМНЦ» 
№178-16 від 20.06.2018 р.) інженер з охорони праці служби охорони праці та 
цивільного захисту Антонюк О.А.

Наказом № 02.2.2Но-188-1018 від 16.10.2018 призначено відповідальними за справний 
стан та безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства -  Жданюка 
В.В.,старшого майстра служби контролю за виробництвом, у разі його відсутності -  
Дзівінського Я.П., начальника електротехнічної лабораторії, які пройшли перевірку 
знань Законодавства з охорони праці, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки 
в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», 
«Правила улаштування електроустановок», НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила 
експлуатації електрозахисних засобів» постійно-діючою комісією ПАТ «Рівнегаз» за 
участю представників інспекції Держенергонагляду у Рівненській області, Управління 
Держпраці у Рівненській області, після проходження навчання у ПАТ «Рівнегаз 
(протокол №3 журналу реєстрації протоколів перевірки знань з електробезпеки ПАТ 
«Рівнегаз» від 30.01.2019 р.1.

Згідно п. 3.1.2 НПАОП 40,1-1,21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів» головою правління наказом № 02.2.2Но-188-1018 від
16.10.2018 р. затверджено список осіб, відповідальних за: безпечне виконання робіт в 
діючих електроустановках напругою до ЮкВ; видачу нарядів та розпоряджень; видачу 
дозволів на підготовку робочого місця і допуск до виконання робіт; підготовку 
робочого місця; допуск до робочого місця; керування роботами; нагляд за виконанням 
робіт; одноособовий огляд електроустановок; осіб, що мають право бути членами 
бригади, які пройшли перевірку знань Законодавства з охорони праці, НАПБ А.01.001- 
2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок», НПАОП 
40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів» постійно-діючою комісією 
ПАТ «Рівнегаз», та отримали ІУ-У групи з електробезпеки та допуск до виконання 
робіт в діючих електроустановках напругою понад 1000 В після проходження навчання 
у ПАТ «Рівнегаз» (протокол №4 журналу реєстрації протоколів перевірки знань з 
електробезпеки від 01.02.2019 р., протокол №13 від 26.03.2019 р., протокол №9 від
15.02.2019 р., протокол №10 від 07.03.2019 р., протокол №12 від 15.03.2019 р., протокол 
№ 13 від 26.03.2019 р., протокол №1 від 10.07.2018 р., протокол №15 від 15.06.18 р.1.

Наказом по підприємству №01.7Но-113-0618 від 01.06.2018 р. затверджено Положення 
про систему управління охороною праці та Положення про розподіл обов’язків з питань 
охорони праці у ПАТ «Рівнегаз».

На підприємстві розроблені та затверджені інструкції з охорони праці на професії та 
види робіт підвищеної небезпеки. Наказом № 01.7Но-99-1217 від 05.12.2017 р. 
затверджено перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві. В тому 
числі: інструкція з ОП № 113 для електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування та інструкція з ОП №7 при виконанні робіт з ремонту та 
обслуговування електроустаткування.



Робітники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні 
інструктажі з питань охорони праці згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці».

В наявності необхідна експлуатаційна документація на пристрої, обладнання, яке 
застосовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки.

Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобамии індивідуального захисту. Засоби підлягають випробуванням та 
оглядам у відповідні строки.

Нормативно-правова, матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки. Підприємство має навчально-методичне

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці__________________ 20__р.
№

* Управління Держпраці у Рівненській області!
ЗАРЕЄСТРОВАНО

За ЛІ С ’'? '* ’ від,« 2о/ £ л .

(посада, підпис)

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду: 
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.”.


