
Декларація
Відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони

праці
Відомості про роботодавця: комунальне підприємство «Рівнеелектроавтотранс» Рівненської 
міської ради (далі - КП«Рівнеелектроавтотранс» РМР), 33027, м. Рівне, вул. Данила 
Галицького 23, код ЄДРПУО 03362844, директор Ткачук Валентин Миколайович, КВЕД: 49- 
31- Пасажирський наземний транспорт міського з'а приміського сполучення, т.(0362)-63-б6- 
54, крґеаї(@іікг.пеї; місце виконання робіт підвищеної небезпеки: на об’єктах підприємства.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди.
1 .Генератгьний 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 " .
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці.
Доброві.льний аудит з охорони праці на протязі 1 5-ти років на підприємстві не проводився.

Я, Ткачук Валентин Миколайович, директор 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 підвипденої небезпеки:
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії стру.му високої 
частоти.

Для робіт в електроустановках створений структурний підрозділ -  служба 
електрогосподарства (СЕГ), кількість робочих місць- 27, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм - 27.
В склад служби електрогосподарства КП «Рівнеелектроавтотранс» РМР входить 
структурний підрозділ -  електротехнічна лабораторія (ЕТЛ), яка знаходяться в нежитловому 
при.міщенні адміністративно-побутовій будівлі, по вулиці Олекси Новака 66А. Кожний 
підрозділ забезпечений адміністративними, побутовими, виробничими приміщеннями, та 
складами.

ІНШІ ВІДОМОСТІ.

Відповідальні особи за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці 
гапромислової безпеки:
- Гкачук 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.

-Макси.мчук Сергій Андрійович -головний іижеиер-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-1 8. 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 
19.02.201 8 року. " Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання"," Правил охорони праці під час 
ізантажио-розвап'гажувальних робіт".посвідчення №2682-81-18, протокол № 81 від 20.06.2018



року, пройшов навчання та перевірку знань на 3-тю групу з електробезпеки, до 1000В., 
посвідчення №2793-84-18 від 27.06.2018 року.

-Кушнерук Леонід Флорович - інженер з охорони праці - пройшов навчання і перевірку 
знанії 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 
02.02.2018 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 есплуатації 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 1000В, посвідчення № 327-11/а-18 
від 29.01.2018 року.

В КП«Рівнеелектроавтотранс»РМР створений відділ з охорони праці, який очолює інженер з 
охорони праці Кушнерук Леонід Флорович, призначений наказом № 2 від 4.01.201 8 
року. Па інженера з охорони праці покладено функції здійснення нагляду за станом охорони 
праці.

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наступні акти з охорони праці:
- Положення про службу охорони праці, наказ № 11 від 18.01.2018 року
- 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 таіншими засобами індивідуального захисту, наказ № 14 від 11.01.2018 року.
- Посадові інструкції та експлуатаційні інструкції затверджені директором наказ №287 від
06.11.2018р;
- Інструкції с охорони праці затверджені директором наказ №59 від 26.02.2019 .

Наказом «Про затвердження документації з питань охорони праці та безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів у службі електрогосподарства» № 334 від 31.12.2019 року 
затверджено:
- Список оперативно-технічного персоналу служби електрогосподарства, що має право 
виконувати оперативні перемикання на тягових підстанціях;
- Список електротехнічного персоналу служби електрогосподарства, що має право оперативних 
переговорів в 2014 році з персоналом ПАТ "АЕС Рівнеобленерго" ;
- Список оперативно-технічного персоналу служби електрогосподарства, що має право видачі 
нарядів в електроустановках до 1000 В і в електроустановках понад 1000 В;
- Список оперативно-технічного персоналу служби електрогосподарства, що має право віддавати 
розпорядження в електроустановках до 1000 В і в електроустановках понад 1000 В;
- Список адміністративно-технічного, операгивноі'о, оперативно-виробничого персоналу служби 
електрогосподарства, керівників робіт і допускачів відповідальних за безпечне проведення робіт 
в електроустановках до 1000 В і понад 1000 В;
- Список адміністративно-технічного, оперативного, оперативно-виробничого персоналу служби 
електрогосподарства, яким дозволяється одноосібний огляд електроустановок до 1000 В;
- Список адміністративно-технічного і оперативноі'о персоналу служби електрогосподарства, 
яким дозволяється - одноосібний опіяд електроустановок наругою до 1000 В і електроустановок 
понад 1000 В;
- Список працівників служби електрогосподарства за їх функціональним призначенням;



7

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою, що виконуються за нарядом-допуском на 
нижчевказаному обладнанні тягових підстанцій служби електрогосподарства;
- Перелік робіт з підвищеною безпекою, що виконуються за розпорядженням на 
нижчевказаноному обладнанні тягових підстанцій служби електрогосподарства;
- Перелік робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації на тягових підстанціях служби 
електрогосподарства;
- Список осіб, що мають право давати заявки на оперативні перемикання на стороні 0,6 кВ при 
виконанні робіт на контактній мережі;
- Список відповідальних осіб за безпечне проведення робіт на дільниці контактно-кабельної 
мережі КП "Рівнеелектроавтотранс" РМР;
- Список відповідальних осіб за безпечне виконання робіт в електроустановках напругою до 1000 
В і понад 1000 ЕЗ;
-Список осіб допущених до роботи на висоті;
- Список осіб допущених до роботи з ізольованих площадок;
-Список працівників, які мають право працювати з ручним електроінструментом

^Наказом № 0.5 від 02.01.2019 року призначено особу відповідальну за електрогоасподарство 
-  Максимчук Сергій Андрійович - головний інженер .

Наказом №07 від 02.01.2019 року на підприємстві створена комісія по перевірці знань з 
електробезпеки працівників служби електрогосподарства.
Склад комісії.
Голова комісії
-Апін В'ячеслав Борисович - начальник служби електрогосподарства, пройшов навчання і 
перевірку знанії в ДП "Рівненський ЕТЦ" на 5 групу з електробезпеки до і вище 1000В, 
посвідчення №5570-177-17, протокол №169 від 24.12.2019 року,
Та членів комісії;
-Старушко Віталій Миколайович - заступник начальника СЕГ, пройшов навчання і перевірку 
знань в ДП " Рівненський ЕТЦ" на 5 групу з електробезпеки до і вище 1000В, посвідчення 
№5411-169-19, про'і окол №169 від 24.12.2019 року, та «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», посвідчення №1048-39-17, протокол від №39 від 24.03.17 
року;
-Кушнерук Леонід Флорович -інженер з охорони праці;
-Блащук Валерій Миколайович -  старший майстер, пройшов навчання і перевірку знанії в 
ДП " Рівненський ЕТЦ" тіа 5 групу з електробезпеки до і вище 1000В, посвідчення №3791- 
117-18, протокол №111 від 29.08.2019 року;
-Коїш Віталій Вікторович ~ майстер служби електрогосподарства, пройшов навчання і 
перевірку знанії в ДП " Рівненський ЕТЦ" на 5 групу з електробезпеки до і вище 1ОООВ, 
посвідчення №3790-117-18, протокол №111 від 29.08.2019 року.

За результата.ми перевірки знань з питань охорони праці та Правил офор.мляється 
протоколами перевірки знань та робиться відповідний запис у посвідчення для допуску 
працівників до виконання робіт.
Запис про проведення інструктажів з питань охорони праці робиться в журналах 
інструктажів з охорони праці.

В службі ведуться журнали:
- Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці;
- Журнал обліку робіт за наряда.ми і розпорядженнями;
- Обліку і утримання засобів захисту;
- Обліку та випробовування електроінструменту
- Журнал реєстрації протоколів вимірювання та випробувань;
- Журнал обліку протиаварійних тренувань;
- Журнал реєстрації випробовуванні:, і вимірюваннь ел. обладнання ТТП;
- Журнал випробувань засобів захисту з діелектричної гуми;



- Журнал реєстрації видачі протоколів ЕТЛ;
- Журнал випробовування кабельних ліній;
- Оперативний журнал служби електрогосподарства.

Працівники підприємства у відповідності до наказів №14 від 11.01.2018 року забезпечені 
спецодягом, спецвзуттям, та засобами захисту, а саме:

- діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричний килим, інструмент з 
ізольованими ручками, вказівники напруги, оперативні штанги, переносні заземлення, 
плакати безпеки, захисні каски, захистні окуляри, захисні маски.

Нор.мативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному обсязі.
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарюванння у теріторіальному 

органі Держпраці _________________  ̂20___року.

№
Управління Держпраці у Рівненській області і

ЗА РЕ Є С Т РО В А Н О  1
За № <Р09 від, 2 0 S ^p .  '

Примітки: 1. Фізична особа ~ підприємець своїм пИіписом надає згоду на обрс^ку 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 
ирийнятгя та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і 
мають відмітку в паспорті.".


