
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеїг ’Ьг: -   ̂ ;::ічноїбазн 

вимогам законодавства з питань ихоронн праці

Відомості про роботодавця: Рівненське обласне виробниче комтиатьне підприємство 
водопровідно-каналізаційного господарства «Рівнеоблводоканат», Рівненська обл., м.Рівне. вул. 
Ст. Бандери, 2; ЄДРПОУ 03361678; КВЕД 36.00 «збір, очищення та постачання води», 
встановлений клас професійного ризику виробництва-37.
Директор -  Карауш Андрій Петрович, тел. 266-655, тел/факс (0362 ) 266-946, 
e-mail: info@vodarivne.com.

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Україна, Рівненська 
область.

Інформація про наявність договору страхування:
ПрАТ «МетЛайф», договір № 57-2019UW страхування життя, здоров’я та працездатності 
застрахованих осіб від 26.11.2019р.
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», договір серії ДМС 
добровільного медичного страхування/704 від 15.11.19року 
ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія», договір серії ДМС 
добровільного медичного страхування/705 від 15.11.19року

№175/19/-70050

№175/197-70050

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.
Я, Карауш Андрій Петрович, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально- 

технічної бази та зтпов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

- Роботи в діючих електроустановках напр\тою понад 1000В.

Підприємством експлуатується 265 будівель і споруд.
На підприємстві працює 681 працівників, в тому числі тих на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм - 61 працівник.

Інші відомості:
Згідно наказу «№1 відповідальними за електорогосподарство призначити:

- по підприємству -  головного енергетика Годебського В.А.; особу, що його заміщає у випадку 
його відсутності -  начальника відділу з ремонту та обслуговування електроустаткування СГЕ 
Кузнєцова Ю.В.;
- по службі водопровідно-каналізаційного господарства Рівненського району -  майстра з 
ремонту та обслуговування електроустаткування Потаєвича В.Б.;
- по службі водопровідно-каналізаційного господарства Гощанського району -  майстра з 
ремонту та обслуговування електроустаткування відділу з ремонту та обслуговування 
електроустаткування служби головного енергетика Нестерука О.А;
- по відділу «Горбаківсько-Гориньградський водозабір» -  начальника відділу з ремонту та 
обслуговування електроустаткування СГЕ Кузнєцова Ю.В.;
- по каналізаційних насосних станціях м.Рівне -  -ігайстра з ремонту та обслуговування 
електроустаткування відділу з ремонту та обслуговування електроустаткування служби 
головного енергетика Котюху М.М.;
- по дільниці з перемотки електродвигунів та ремонту КЛ і ТП - майстра з ремонту та 
обслуговування електроустаткування відділу з ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика Кісельчука М.П.;

mailto:info@vodarivne.com


- по водопровідних насосних станціях 1-го підйому -  майстра з ремонту та обслуговування 
електроустаткування відділ}' з ремонту та обслуговування електроустаткування служби 
головного енергетика Нестерука О.А;
- по водопровідних насосних станціях II -  го та III - го підйому -  майстра з ремонту та 
обслуговування електроустаткування відділу з ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика Кекуха Ю.П.;
- по транспортному відділу м.Рівне, ремонтно-механічній майстерні, дільниці з обслуговування 
установки направленого буріння, диспетчерській службі, службі капітального будівництва, 
майстерні по ремонту насосних агрегатів, випробувань та вимірювань, господарському відділу, 
службі обліку та реалізації води, службі ремонту і повірки водолічильників, адміністративних 
будівлях м. Рівне -  начальника відділу з ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика Кузнецова Ю.В;

Інформація про відділ охорони праці:
На підприємстві створено відділ охорони праці. Функції служби охорони праці покладено:
-  згідно наказу по підприємству № 271-к від 05.10.2009 року на начальника відділу охорони 
праці Соболеву Наталію Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 2922-89-18 протокол від 13.07.18 
№ 89, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках”, “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, посвідчення № 2922-89-6-18 
протокол від 13.07.18 № 89-6, “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиско.м”, “Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті” посвідчення № 2922-89/В-18 протокол від 13.07.18 № 89/в, 
“Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт”, “Правил 
техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць”, 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних 
об’єктах» посвідчення № 2922-89/д-18 протокол від 13.07.18 № 89/д, з електробезпеки 
посвідчення № 116-3 протокол від 09.07.18р. №89/а;
-  згідно наказу по підприємству № 367-к від 20.12.2018 року на провідного інженера відділу 
охорони праці Томчук Світлану Григорівну, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 282-8-19 протокол від 31.01.19 № 8, 
“Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті”, ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, “Правил охорони праці під час вантажно- 
розйантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на автотранспорті”,“Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 282-8/6-19 протокол від 28.01.19 № 8/6; “Правил 
безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що 
працює під тиском” ,“Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 282-8/в-19 протокол від 
28.01.19 № 8/в, “Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць”, посвідчення № 356-28-19 протокол'від 31.01.19 № 28, з 
електробезпеки посвідчення № 3821-115-14 протокол від 28.01.19р. №8/а;
-  згідно наказу по підприємству № 111-к від 17.04.2019 року на провідного інженера відділу 
охорони праці Данилів Марину Михайлівну, яка пройшла навчання та перевірку знань в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 1969-66-19 протокол від 17.05.19 
№ 66, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони



праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА 3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, “Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на автотранспорті”,посвідчення 
№ 1969-66/6-19 протокол від 13.05.19 № 66-6, “Правил безпеки сиетем газопоетачання”,
“Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском”, “Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання”, “Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних 
будівельних майданчиках”, посвідчення № 1969-66/в-19 протокол від 17.05.19 № 66/в, “Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів”,посвідчення № 2113-73-19 протокол від 
24.05.2019 №73, “Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних 
робіт”, “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах”, “ Правил техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць”, посвідчення № 2070-140-19 протокол від 
20.05.19 № 140; з електробезпеки посвідчення № 3035-104-19 протокол від 08.08.19р. №104.

Інформація про інструкції:
У РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” розроблено, затверджено та введено в дію:
-  згідно наказу № 107 від 26.03.2018р. Положення про відділ охорони праці;
-  згідно наказу № 156 від 05.05.2018р про затвердження інструкцій з охорони праці.
-  згідно наказу № 479 від 21.12.2019р. Щодо розробки переліків інструкцій, за якими 

проводяться навчання, інстрзтстажів та перевірка знань з питань охорони праці 
працівників підприємства (Перелік 6.1, 6.2, 6.3, 6.4.)

-  згідно наказу № 427 від 08.11.2019р. Щодо розроблення та перегляду документації з 
охорони праці.

-  згідно наказу № 325 від 03.10.2018р. Положення про систему управління охороною праці;
-  згідно наказу № 211 від 03.07.2017р. Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці працівників РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»;
-  згідно наказу № 403 від 12.12.2017р. Положення про порядок організації робіт 

стріловими самохідними кранами поблизу повітряних ліній електропередачі»;
- згідно наказу № 402 від 12.12.2017р. Інструкцію по вступному інструктажу з питань 

охорони праці.
- Затверджено головним інженером 29.11.2019р. Перелік державних та галузевих 

нормативно-правових актів з охорони праці, інструкцій та положень, що діють в службі 
головного енергетика(СГЕ):

№ п/п Назва нормативно-правових документів Дата затвердження Примітки
1 2 3 4
1. Закон України «Про охорону праці» Постанова ВР України 

від 21.11.2002р.
2. Положення про Систему управління охороною 

праці на РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»
Наказ № 274 від 

03.10.18р.
3. Положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці 
працівників РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Наказ № 211 від 
03.07.17р.

4. Положення про розробку інструкцій 3 охорони 
праці

Наказ Мінсоцполітики 
№ 526 від 30.03.17р.

5. Положення про оперативний контроль за станом 
охорони праці РОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал”

Наказ № 210 від 
03.07.Г7р.

6. Положення про порядок забезпечення 
працівників спецодягом,спецвзуттям та іншими 
313 на РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Наказ № 56 від 
01.02.19.

7. Положення про навчання та перевірку знань з 
питань технічної експлуатації та охорони праці

Затв.директором наказ 
№88 від 05.03.18р.



електроустановок на РОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал”

8. Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на 
виробництві

Затв. Постановою 
Кабміну України від 

17.04.19 №337
9. Порядок розслідування та обліку нещасних 

випадків невиробничого характеру
Затв. Постановою 

Кабміну України від 
22.03.01р. №270

10. Правила техніки безпеки при експлуатації 
систем водопостачання та водовідведення 
населених місць

Мінжилкомунгосп 
УРСР 29.12.79р.

11. Правила технічної експлуатації систем 
водопостачання та каналізації населених пунктів 
України

Наказ Міністерства з 
питань житлово- 

комунального 
господарства № 191 від 

27.06.08р.
12. Положення про безпечну та надійну 

експлуатацію виробничих будівель і споруд 
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Наказ № 182 від 
14.06.17р.

13. Положення про службу спостереження за 
безпечною експлуатацією будівель, споруд та 
інженерних мереж РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал»

Наказ № 183 від 
14.06.17р.

14. Правила охорони праці під час виконання робіт 
на висоті

Наказ ДГПН № 62 від 
27.03.07р.

15. Правила охорони праці під час експлуатації І Затв.Мінцосполітики 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних і України від 19.01.18р. 
пристроїв і відповідального обладнення ! нак.№62

16. Правила ОП під час роботи з інстр^іентом і 
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13

Затв. Наказом 
Міненерго України від 

19.12.2013р. №966
17. Правила пожежної безпеки в Україні Затв. Наказом 

Міністерства МВС 
України від 

30.12.2014р. №1417
18. Правила охорони праці під час вантажно- 

розвантажувальних робіт
Затв. Наказом 
Міністерством 

Юстицій України від 
19.01.15р. №21

19. Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів

Затв. наказ ДНОП від 
09.01.98р. № 4

20. Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів

Затв. Наказом 
Мінпалива та 

енергетики України від 
25.07.2006 р., № 258

21. Правила улаштування електроустановок Затв. Наказом 
Міністерства 

енергетики та вугільної 
промисловості України 

20.06.2014 р., №469
22. Правила експлуатації електрозахисних засобів Затв. наказ Мінпалива 

та енергетики України 
05.06.2001 р.,№253



23. Правила захисту від статичної електрики Нак. ДНОП України
№ 103 від 22.04.97р.

25. ДБН А.3.2-2-2009 ССБП.Охорона праці і 
прмислова безпека у будівництві.Основні 
положення.

Наказ Мінрегіону від 
30.12.11р. №417

26. Положення про порядок організації та ведення 
робіт стріловими самохіднимикранами поблизу 
повітряних ліній електропередачи на РОВКП 
ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Наказ № 403 від 
12.12.17р.

Інструкції з охорони праці
1 Інструкція №1-СГЕ 3 прийняття, зберігання 

відпрацьованих люмінесцентних ламп
Наказ № 156 від 

05.05.18р.

2 Інструкція № 3-СГЕ по гасінню пожеж в 
електроустановках РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

3 Інструкція № 4 - СГЕ по експлуатації генератора Наказ № 156 від 
05.05.18р.

4 Інструкція №5 3 охорони праці при виконанні паяльних 
робіт

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

5 Інструкція № 5-СГМ з випробувань драбин, 
рятувальних і запобіжних поясів, страхувальних канатів

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

6 Інструкція № 6 3 охорони праці для стропальника Наказ № 156 від 
05.05.18р.

7
Інструкція № 21 3 охорони праці під час перевезення , 
приймання, зберігання і видачі балонів із стиснутими та 
зрідженими газами

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

8 Інетрукція №22 3 охорони праці під час роботи в 
колодязях, шурфах, закритих ємностях

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

9 Інструкція №26 про порядок організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

10
Інструкція № 41 3 охорони праці з організації 
безпечного ведення вогневих робіт на вибухо- 
пожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

11
Інструкція № 50 3 охорони праці при експлуатації 
електроінструменту та переносних електричних 
світильників

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

12 Інструкція № 56 для осіб відповідальних за безпечне 
проведення робіт 3 переміщення вантажів кранами

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

13 Інструкція №57 про заходи пожежної та техногенної 
безпеки

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

14 Інструкція № 79 3 охорони праці під час роботи з 
ручними інструментами та пристроями

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

15
Інструкція № 80 3 охорони праці при виконанні 
вантажо-розвантажувальних транспортних і підсобних 
робіт

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

16

Інструкція №82 3 охорони праці для персоналу, який 
користується вантажопідіймальною машиною" '̂ що 
керується 3 підвісного пульта (кран-балка, 
електротельфер)

Наказ № 156 від 
05.05л8р.

17 Інструкція № 90 3 охорони праці під час виконання 
ручних земляних робіт

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

18 Інструкція № 91 3 охорони праці під час експлуатації 
електропобутових приладів

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

19 Інструкція №101 3 охорони праці при виконанні робіт Наказ № 156 від



на висоті, ришт>^аннях, помостах, приставних драбинах 05.05.18р.

20 Інструкція №108 3 охорони праці для персоналу 
обслуговуючого електрокотли

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

21 Інструкція №110 для працівників на І групу з 
електробезпеки

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

22 Інструкція №115 3 охорони праці під час 
проведення ремонтних робіт на свердловинах

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

23

Інструкція №121 по пожежній безпеці при 
проведенні вогневих (тимчасових) та інших 
пожежонебезпечних робіт на РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал»

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

Посадові інструкції

1. Положення про службу головного енергетика 
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» Від 30.03.18р.

2.
Положення про відділ 3 ремонту та 
обслуговування електроустаткування СГЕ 
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

Від 30.03.18р.

3.
Положення про електротехнічну лабораторію 
служби головного енергетика РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал»

4. Посадова інструкція головного енергетика 
(Особи відповідальної за електрогосподарство) Від 30.03.18р.

5.
Посадова інструкція начальника відділу з ремонту 
та обслуговування електроустаткуванця служби 
головного енергетика

Від 30.03.18р.

6. Посадова інстрзтсція інженера І категорії служби 
головного енергетика Від 30.03.18р.

7.

Посадова інструкція майстра з ремонту та 
обслуговування електроустаткування відділу з 
ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика

Від 30.03.18р.

8. Посадова інструкція начальника електротехнічної 
лабораторії Від 30.03.18р.

9. Посадова інструкція заступника начальника 
електротехнічної лабораторії Від 30.03.18р.

Робочі інструкції

1.

Робоча інструкція електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування відділу з 
ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика (4-й розряд)

Від 10.05.18р.

2.

Робоча інстрзтсція електромонтера з ремонту та 
обслуговування електроустаткування відділу з 
ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика (5-й розряд)

Від 10.05.18р.

2).

Робоча інструкція електромонтера з ремонту т^ 
обслуговування електроустаткування відділу з 
ремонту та обслуговування електроустаткування 
служби головного енергетика (6-й розряд)

♦ -
Від 10.05.18р.

4.

Робоча інструкція електромонтера з ремонту та 
монтажу кабельних ліній відділу з ремонту та Від 10.05.18р.обслуговування електроустаткування служби 
головного енергетика (6-й розряд)



5.

Робоча інструкція електромонтера з ремонту 
обмоток та ізоляції електроустаткування відділу 
3 ремонту та обслуговування 
електроустаткування служби головного 
енергетика (6-й розряд)

Від 10.05.18р.

6.

Робоча інструкція електромонтера з 
випробувань та вимірювань відділу з ремонту та 
обслуговування електроустаткування служби 
головного енергетика (6-й розряд)

Від 10.05.18р.

Інструкції з охорони праці на робочих місцях

1.
Інструкція № 61 3 охорони праці для 
електромонтера з ремонту обмоток та ізоляції 
електроустаткування

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

2.
Інструкція № 62 3 охорони праці для 
електромонтера з ремонту та монтажу кабельних 
ліній

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

3.
Інструкція № 63 3 охорони праці для 
електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

5.
Інструкція № 116 3 охорони праці для 
електромонтера з випробувань та вимірювань 
ЕТЛ

Наказ № 156 від 
05.05.18р.

Інструкції по діях електротехнічного персоналу

1.

Інструкція № 1 по діях електротехнічного 
персоналу РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” при 
аварійних відключеннях на об’єктах 
водопостачання І підйому

В ід  1 0 .0 5 Л 8 р .

2.

Інструкція № 2 по діях електротехнічного 
персоналу РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” при 
аварійних відключеннях на об’єктах 
водопостачання II підйому

В ід  10 .05 .18р .

л
Інструкція № 3 по діях електротехнічного 
персоналу при аварійних відключеннях на ВНС 
«Новомильськ» 1-го та ІІ-го підйомів РОВКП 
ВКГ «Рівнеоблводоканал»

В ід  1 0 .05 .18р .

4.

Інструкція № 4 по діях електротехнічного 
персоналу при аварійних відключеннях на 
каналізаційних насосних станціях м.Рівне 
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»

В ід  1 0 .05 .18р .

5.
Інструкція № 5 по діях електротехнічного 
персоналу при аварійних відключеннях на об’єкті 
ОСК м. Рівне, РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал ”

В ід  1 0 .05 .18р .

6.

Інструкція № 6 по діях електротехнічного 
персоналу при аварійних відключеннях на 
підстанції ТП-15 10/0.4кВ дільниці в/к 
господарства Рівненського району РОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал”

В ід  10 .05 .18р .

7.
Інструкція № 7 по діях електротехнічного 
персоналу при аварійних відключеннях ЛЕП- 
1 ОкВ дільниці в/к РОВКП господарства

В ід  10 .05 .18р .



Рівненського району РОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал» с. Олександрія очисні 
споруди

8.

Інструкція № 8 по діях електротехнічного 
персоналу при аварійних відключеннях на 
підстанції 35/6кВ с. Горбаків відділ 
“Горбаківсько-Гориньградського водозабору” 
РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”

Від 10.05.18р.

9.

Інструкція № 9 при аварійних відключеннях на 
дільниці водопровідно-каналізаційного 
господарства Гощанського району РОВКП ВКГ 
“Рівнеоблводоканал”

Від 10.05.18р.

Затверджено головним інженером 05.12.2019р.:

- Список електротехнічного персоналу РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал” станом на 
01.01.2020 р., який має право в 2020 році на ведення оперативних переговорів та 
перемикань з енергопостачальними організаціями.

Затверджено головним інженером 20.12.2019р.:
ПЛАН -  ГРАФІК перевірки знань з електробезпеці електротехнологічного персоналу 
підприємства РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на 2020 рік.

- ПЛАН -  ГРАФІК з перевірки знань з питань технології робіт, пожежної безпеки та 
охорони праці службою головного енергетика на підприємстві РОВКП ВКГ 
«Рівнеоблводоканал» на 2020 рік.

- Перелік електротехнічного персоналу РОВКП ВКГ “Рівнеоблводоканал”, які мають 
право видачі нарядів і розпоряджень, а також можуть працювати керівниками робіт, 
допускаючими, наглядачами, членами бригади і виконувати самостійний огляд 
електроустановок в 2020 році
Порядок виконання робіт в електроустановках РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на
2020р.
Графік проведення робіт з очищення світильників і перевірки технічного стану 
освітлювальних установок на 2020 рік.

- Список стропальщиків відділу СГЕ на 2020 рік
- План-графік проведення навчання електротехнічного персоналу СГЕ на 2020 рік.
- План-графік проведення навчання електротехнічного персоналу СВКГ Гощанського 

району на 2020 рік.
- План-графік проведення навчання електротехнічного персоналу СВКГ Рівненського 

району на 2020 рік.
- План-графік проведення навчання електротехнічного персоналу відділу «Горбаківсько- 

Гориньградський водозабір» на 2020рік.
- План проведення протиаварійних та противопожежних тренувань на 2020рік 

електротехніного персоналу СГЕ.
- План проведення протиаварійних та протипожежних тренувань на 2020 рік 

електротехнічного персоналу СВКГ Гощанського району.
План проведення протиаварійних та противопожежних тренувань на 2020рік 
електротехніного персоналу відділу «Горбаківсько-Гориньградський водозабір»
План проведення протиаварійних та протипожежних тренувань на 2020 рік 

. електротехнічного персоналу СВКГ Рівненського району.
- Графіктехнічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту ел.тельфера 

служби головного енергетика на 2020 рік
- Перелік журналів які необхідно вести в підрозділі на 2020 рік
- Программа Проведення первинного інструктажу служби головного енергетика
- на 2020р.



ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ CEE РОВКП ВКЕ 
«РІВНЕОБЛВОДОКАНАЛ», ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЯКИХ ПОТРІБНЕ ПОПЕРЕДНЄ 
СПЕЦІАЛБНЕ НАВЧАННЯ ТА ЩОРІЧНА ПЕРЕВІРКА ЗНАНБ З ПИТАНБ ОХОРОНИ 
ПРАЦІ НА 2020р.
Перелік документів що знаходяться на робочих місцях оперативно - 
ремонтного персоналу на 2020 рік

Трафік зовнішнього огляду заземлювальних пристроїв на 2020рік 
Трафік огляду повітряних ліній електропередач на 2020рік
НОРМИ комплектування засобами захисту електротехнічних працівників підприємства 
РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал» на 2020 рік

Інформація про проведення навчання , інструктажів та перевірки знань з питань 
охорони праці:

На підприємстві діє положення про навчання і перевірку знань з питань технічної експлуатації 
та охорони праці електроустановок, за характером і часом проведення інструктажів з питань 
охорони праці проводяться: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий 
інструктажі. На підприємстві є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного 
інструктажу; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у виробничих підрозділах; 
Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві та інші.

Наказом № 251 від 01.07.2019р., створено постійно діючу комісію з перевірки знань з питань 
охорони праці, електробезпеки у такому складі:

Еолова комісії:
-  головний інженер Ерухаль Андрій Олександрович (пройшов навчання та перевірку знань в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 237-7-19 протокол від 31.01.2019р. 
№ 7, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, “ Правил охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на автотранспорті”, “Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 237-7/6-19 протокол від 28.01.19 № 7/6, “Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів” посвідчення № 1042-36-19 протокол від 
15.03.2019 № 36, “Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць ” посвідчення № 355-28-19 протокол від 31.01.2019 №28, 
“Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском”, “Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Мінімальних 
вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 
237-7/В-19 протокол від 28.01.19 № 7/в, з електробезпеки посвідчення № 237-7/а-19 протокол від 
28.01.19р. №7/а);

Заступник голови комісії:
— заступник головного інженера Єфімов Віктор Володимирович (пройшов навчання та 
перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, посвідчення № 287-10-17 протокол від 09.02.2017р. № 10, “Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Система стандартів безпеки праці. Охорона праці 
і промислова безпека в будівництві”,посвідчення № 2874-0/6-17 від 06.02.2017 №10-6, “ Правил 
ТБ При експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць”, “ПББЕ котлів 
з тиском пари не більше 0, 07 МПа, водогрійних котлів і водопідігрівачів з темп, нагріву води не 
вище 115 град. С”, “Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт”, 
“Інструїщії з орг. безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах”, 

“ПОП під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанції, теплових мереж і 
тепловикористовувальних установок ”, посвідчення № 287-10/г-17 протокол від 09.02.2017 
№10-г, “Правил безпеки систем газопостачання” та правил виконання газонебезпечних 
робіт,“Правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, НА, що



встановлюють вимоги до балонів, “ПББЕ вантажопідіймальних кранів”, “ПББЕ підйомників”, 
“ПББЕ парових та водогрійних котлів”, посвідчення № 287-10/в-17 протокол від 09.02.17 
№ 10-в, з електробезпеки посвідчення № 287-10/а-17 протокол від 06.02.17р. №10/а);

Члени комісії:
-  головний механік Бондарук Віктор Васильович (пройшов навчання та перевірку знань в 

ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 6445-192-18 протокол від 
31.01.2019р. № 192/4-18, “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, “Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 3267-98-18 протокол від 25.07.18 № 98, 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол № 
172/5 від 03.12.2018р., «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» протокол №266 
від 07.10.2019р.;

-  головний енергетик Годебський Віктор Анатолійович (пройшов навчання та перевірку
знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 1398-42-18 протокол від 
06.04.2018р. № 42, “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”, посвідчення 
№ 4291-141-17 протокол від 27.10.2017 № 141, “Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів”, посвідчення № 4292-141-17 протокол від 27.10.2017 №141, з 
електробезпеки посвідчення № 121 -42-17 протокол від 21.03.19р. №40);

-  головний метролог Крук Іван Миколайович , який пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 4911-155-19 протокол від 
06.12.2019 № 155; « Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 « Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві», « Правил будови і 
безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення № 4911-155/6-19, протокол від 06.12.2019 № 155/6; 
«Правил безпеки систем газопостачання», « Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», « Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
« Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
посвідчення № 4911-155/В-19, протокол від 06.12.2019 № 155/в; з електробезпеки посвідчення 
№ 4911-155/а-19 протокол від 02.12.19р. №155-а.

-  начальник служби капітального будівництва Музичук Михайло Петрович, який пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення 
№ 4915-155-19 протокол від 06.12.2019 № 155; « Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
ДБНА.3.2-2-2009 « Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві», « Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення № 4915-155/6-19, 
протокол від 06.12.2019 № 155/6; «Правил безпеки систем газопостачання», « Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», « Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
« Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
посвідчення № 4915-155/В-19, протокол від 06.12.2019 № 155/в; з електробезпеки посвідчення 
№ 4481-147/а-16 протокол від 02.12.19р. №155-а.

-  начальник відділу охорони праці Соболева Наталія Миколаївна, яка пройшла навчання 
та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 2922-89-18



протокол від 13.07.18 № 89, "Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, “ 
Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, “Правил охорони праці 
під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання”, посвідчення № 2922-89-6-18 протокол від 13.07.18 № 89-6, “Правил безпеки 
систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском”, “Правил охорони праці на автомобільному транспорті” посвідчення № 2922-89/в-18 
протокол від 13.07.18 № 89/в, “Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт”, “Правил техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та 
водовідведення населених місць”, «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт 
на вибухопожежонебезпечних об’єктах» посвідчення № 2922-89/д-18 протокол від 13.07.18 № 
89/д, з електробезпеки посвідчення № 116-3 протокол від 09.07.18р. №89/а;

-  провідний інженер відділу охорони праці Томчук Світлана Григорівна, яка пройшла 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 282- 
8-19 протокол від 31.01.19 № 8, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА 3.2-2-2009 
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, 
“Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на 
автотранспорті”,“Правил будови та безпечної експлуатації ліфтів”, посвідчення № 282-8/6-19 
протокол від 28.01.19 № 8/6; “Правил безпеки систем газопостачання”, “Правил охорони праці 
під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” ,“Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання”, 
“Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках”, 
посвідчення № 282-8/В-19 протокол від 28.01.19 № 8/в, “Правил техніки безпеки при 
експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць”, посвідчення № 356- 
28-19 протокол від 31.01.19 № 28, з електробезпеки посвідчення № 3821-115-14 протокол від 
28.01.19р. №8/а;

-  провідний інженер відділу охорони праці Данилів Марина Михайлівна, яка пройшла 
навчання та перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, посвідчення № 
1969-66-19 протокол від 17.05.19 № 66, “Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті”, ДБНА 3.2-2-2009 
“Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві”, 
“Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт”, “Правил охорони праці на 
автотранспорті”,посвідчення № 1969-66/6-19 протокол від 13.05.19 № 66-6, “Правил безпеки 
систем газопостачання”, “Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском”, “Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання”, “Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках”, посвідчення № 1969-66/в-19 протокол від 17.05.19 № 
66/в, “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів”,посвідчення № 2113-73-19 
протокол від 24.05.2019 №73, “Типової інструкції по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт”, “Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об’єктах”, “ Правил техніки безпеки при експлуатації систем 
водопостачання та водовідведення населених місць”, посвідчення № 2070-140-19 протокол від 
20.05.19 № 140; з електробезпеки посвідчення № 3035-104-19 протокол від 08.08.19р. №104;
-  голова профспілкового комітету Воронцова Тамара Миколаївна.

Есплуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі.



На підприємстві наказом № 396 від 21.10.2019 року призначено відповідальним за стан 
охорони праці на підприємстві і загшіьне керівництво роботою з охорони праці головного 
інженера Грухаля Андрія Олександровича.
Запис про проведення інстр^тстажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці.

Підприємство отримало Дозвіл на експлуатацію вантажопідіймальних кранів та 
автомобільного підйомника - (продовжений до 30.10.2023р.), Дозвіл на виконання робіт в 
діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 35 кВ) - (чинний до 09.02.2020р.), Дозвіл 
на виконання газонебезпечних робіт; на зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом, їх 
спорожнення; Дозвіл на роботи в колодязях; Дозвіл на земляні роботи, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; зварювальні, 
газополум’яні роботи -  чинний до 06. 06. 2021р.

Крім того, ті працівники, що виконують роботи підвищеної небезпеки, проходять щорічно 
медичний огляд у відповідності до наказу МОЗ № 246 від 21.05.2007р.

Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту (костюм бавовняний, чоботи 
кирзові, чоботи гумові, куртки утеплені, рукавиці комбіновані, рукавиці брезентові, захисні 
окуляри, каски, рятувальні пояси, запобіжні пояси, плакати і знаки безпеки) електрозахисні 
засоби для роботи в електроустановках (Ізольовані штанги, ізольвані кліщі, вимірювальні кліщі, 
покажчики напруги, покажчики напруги для фазування, діелектричні рукавиці, діелектричне 
взуття, діелектричні килими, ізольовані підставки, переносні заземлення) у відповідності з 
Типовими галузевими нормами та Додатком 6.2 до колдоговору.

Рівненське обласне виробниче комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного 
господарства «Рівнеоблводоканал» має нормативно-технічну літературу.

А.П.Карауш

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у Територіальному органі 
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