
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: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СТЕМП"; місцезнаходження; 33009, Рівненська обл., м. Рівне, провулок Робітничий,
буд. 5; код згідно з СЯРПОУ; 31830490; керівник -  директор Стрибулевич Леонід______
Леонідович; тел. +380673609263; адреса електронної пошти; stempl@ukr.net___________
(для юридичної особи: найменз^ання юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, 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;

33009, Рівненська обл., м. Рівне, п ро ву л о к  Робітничий, буд. 5_________________________
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:
Не укладався___________________________________________________________________

(найменування страхової компанії.

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:

Висновок за результатами проведення аудиту системи управління охороною праці_____
вимогам законодавства з питань охорони праці №40282391-08-8111.20 від 19.03.2020р. 
ТОВ «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» (атестат п ро  акредитацію, зареєстрований у Реєстрі 
05.12.2018р. за №7А330. дійсний до 04.12.2023р.. яким НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНСТВО З
АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ засвідчує компетентність Органу з інспектування__________
Товариства з обмеженою відповідальністю «КАРПАТТЕХНОАЛЬЯНС» Г01004. м.Київ. 
вул. Рогнідинська. 4А. код ЄДРПОУ 40282391) відповідно до вимог ДСТУ EN І80ЯЕС  
17020;2014 (І80ЯЕС 17020:20121 в сфері інспектування: експертиза стану охорони праці 
та безпеки ПРОМИСЛОВОГО виробництва, визначеної додатком до цього атестата, який є
його невід’ємною частиною)___________________ ____________________________________

(дата проведення аудиту) ^
Я, Стрибулевич Леонід Леонідович__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи 
або фізичної особи —  підприємця)

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

mailto:stempl@ukr.net


таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання дідвишеної небезпеки;

Устатковання напр\хою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій та мереж; технологічне електрообладнання) (п.7 додатку 7 до Порядку), а 
саме:

Трансформаторна підстанція 2x250/10/0,4кВ ТП-305:

розподільча установка РУ-ЮкВ, а саме:

комірка типу КСО-272 -  6 одиниць, заводські №№б/н, рік виготовлення -  
1977, країна -  виробник: СРСР;

розподільче устатковання РУ-0,4кВ, а саме:

шафа типу ПСН -  6 одиниць, заводські №№б/н, рік виготовлення -  1977, 
країна -  виробник: СРСР;

трансформатор силовий Т-1 типу ТТІЇ-АІ потужністю 250кВА -  заводський №н/в, 
рік виготовлення -  1977, країна -  виробник: Румунія;

трансформатор силовий Т-2 типу ТТІІ-АІ потужністю 250кВА -  заводський 
№46210, рік виготовлення -  1977, країна -  виробник: Румунія.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які експлуатуються 

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
Робочих місць -  6, в т.ч. на яких ІСНУЄ підвитений ризик -1___________________________

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
Будівель та споруд  (приміщень) -  2; виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, стру к ту рн и х

будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів
п ід ро зд іл ів ) - 1_________________________________________________________________________________

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості:
Відповідальні особи:

Керівник директор Стрибулевич Леонід Леонідович наказом №13 від 20.11.2019р. 
призначений відповідальним за загальне керівництво системою управління охорони праці на 
підставі статті 13 Закону України «Про охорону праці», для створення на робочому місці 
умов праці, відповідно до вимог нормативно-правових актів, забезпечення додержання вимог 
законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці, для усунення причин, що 
призводять до нещасних випадків, професійних захворювань;

Наказом №4 від 20.11.2019р. функції охорони праці покладені на інженера з охорони 
праці Лібуса В.П., прийнятого на роботу на підставі трудового договору від 16.02.2013р. при 
суміщенні посад, в обов’язки якого входить облік, зберігання, внесення змін та видача 
нормативно-технічної документації з питань охорони праці;

Наказом №11 від 20.11.2019р. відповідно до п.1.3.1 НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» особою, відповідальною за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства підприємства, збереження, справний стан і видачу електроінструменту 
з правом видачі нарядів-допусків, розпоряджень на виконання робіт в електроустановках, 
керівника робіт, допускана одноосібного огляду електроустановок, ведення оперативних 
переговорів призначено енергетика, відповідального за технічне обслуговування ТП-305, 
Чафонова Ігоря Миколайовича (5 кваліфікаційна група з електробезпеки), який прийнятий на



роботу на підставі трудового договору і пройшов відповідне навчання за основним місцем 
роботи.

На час відпустки, відрядження, хвороби або в інших випадках відсутності 
відповідального працівника, виконання його обов’язків окремим наказом покладається на 
працівника, який пройшов навчання і замінив його на посаді.

(прізвшце, ім ’я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки;

З метою організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно- 
гігієнічних, соціально-еконошчних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на 
запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі трудової 
діяльності на виконання вимог ч.2 ст.13, ч.І ст.15 Закону України «Про охорону праці» 
наказом №5 від 20.11.2019р. у ТОВ «СТЕМП» створено службу охорони праці, функції якої 
покладено на інженера з охорони праці Лібуса В.П.

Наказом №6 від 20.11.2019р. на підприємстві створена система управління охороною 
праці (СУОП), розроблені та введені в дію положення з охорони праці, створені відповідні 
служби, в тому числі і служба охорони праці (наказ №5 від 20.11.2019р.), на яку покладені 
обов’язки щодо організаційно-методичного керівництва діяльністю з питань охорони праці, 
підготовки з цих питань управлінських рішень та організації контролю за їх реалізацією.

Наказом №14 від 20.11.2019р. створено постійно діючу комісію з перевірки знань з 
питань охорони праці у працівників ТОВ «СТЕМП», члени якої пройшли відповідне 
навчання, відповідно до ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та п. 3.10 «Типового 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці», 
затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005р. №15 НПАОП 0.00-4.12- 
05. До складу комісії підприємства залучаються страхові експерти з охорони праці 
відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України та викладачі 
охорони праці. Склад комісії:

Еолова комісії: Стрибулевич Л.Л. -  директор;
Члени комісії: Лібус В.П. -  інженер з охорони праці;
Чафонов І.М. -  енергетик, відповідальний за технічне обслуговування ТП-305.

наявністю служби охорони праці.

На підприємстві введені в дію та затверджені наступні накази, положення, журнали та 
інструкції з охорони праці:

Положення:
про службу охорони праці, затверджене наказом №5 від 20.11.2019р.;

- про систему управління охороною праці, затверджене наказом №6 від 
20.11.2019р.;
про порядок проведення навчання і перевірки знань працівників з питань 
охорони праці, затверджене наказом №10 від 20.11.2019р.; 
про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою, 
затверджене наказом №17 від 20.11.2019р.;
про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджене наказом №7 
від 20.11.2019р.;
про порядок проведення медичних оглядів працівників, затверджене наказом 
№12 від 20.11.2019р.;

- про роботу уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони 
праці, затверджене наказом №6 від 20.11.2019р.

Накази:



- №1 від 20.11.2019р. «Про введення в дію організаційної структури ТОВ 
«СТЕМП»;

- №2 від 20.11.2019р. «Про затвердження переліку нормативно-правових 
документів, що регламентують виконання робіт підвищеної небезпеки та 
експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки»;

- №3 від 20.11.2019р. «Про затвердження Програми первинного й вступного 
інструктажів з охорони праці для працівників»;

- №4 від 20.11.2019р. «Про виконання функцій охорони праці» (інженера з ОП 
Лібуса В.П.);

- №5 від 20.11.2019р. «Про створення служби з охорони праці й затвердження і 
введення в дію «Положення про службу охорони праці»;

- №6 від 20.11.2019р. «Про затвердження і введення в дію «Положення про 
систему управління охороною праці», «Положення про роботу уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці»;

- №7 від 20.11.2019р. «Про затвердження і введення в дію «Положення про 
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та інщими 
засобами індивідуального захисту»; '

- №8 від 20.11.2019р. «Про введення в дію інструкцій з охорони праці на 
професії й види робіт та Переліку робіт підвищеної небезпеки, що виконуються 
на підприємстві та експлуатованого устаткування підвищеної небезпеки»;

- №9 від 20.11.2019р. «Про введення в дію й затвердження посадових інструкцій 
та інструкцій відповідальних осіб за роботи підвищеної небезпеки»;

- №10 від 20.11.2019р. «Про введення в дію Тематичного плану і Програми 
навчання посадових осіб й спеціалістів з питань охорони праці та «Положення 
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

- №11 від 20.11.2019р. «Про призначення відповідальних осіб»;
- №12 від 20.11.2019р. «Про затвердження Порядку проведення медичних 

оглядів працівників ТОВ «СТЕМП»;
- №13 від 20.11.2019р. «Про призначення відповідальних з питань охорони 

праці»;
- №14 від 20.11.2019р. «Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань 

з питань охорони праці»;
- №15 від 20.11.2019р. «Про допуск робітників до виконання робіт підвищеної 

небезпеки»;
- №16 від 20.11.2019р. «Про результати атестації робочих місць за умовами 

праці для визначення права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, 
інщі пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством»;

- №17 від 20.11.2019р. «Про затвердження «Положення про видачу наряду- 
допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою».

Журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;
- обліку видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві; 

протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- обліку і зберігання засобів індивідуального захисту; ♦ .
- обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, 

перетворювачів частоти та переносних світильників;
- випробувань засобів захисту з діелектричної гуми (рукавичок, ботів, 

діелектричних калош та ізольованих накладок);
- обліку засобів пожежогасіння;
- обліку нарядів допусків;



- технічного стану устатковання.
Посадові та відповідальні особи підприємства пройшли підготовку та навчання у 

навчальних центрах за наст)шними напрямками:
Витяг з протоколу ТОВ «НВЦ «ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» №81-970-19 від 

11.10.2019р. засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці про перевірку знань 
із Закону України «Про охорону праці»; Кодексу Цивільного захисту України, Правил 
пожежної безпеки; Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності»; «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів»; Наказу «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 
певних категорій»; з правил надання медичної допомоги потерпілим у разі нещасного

№
з/п Прізвище, ім’я та по 

батькові Посада Правила

1. Стрибулевич Л.Л. Директор Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.71-13

2. Лібус В.П. Інженер 3 охорони 
праці

Загальний курс з ОП 
НПАОП 0.00-1.71-13

Посвідчення №6773-199-18, Чафонов Ігор Миколайович, про проходження навчання і 
виявлення потрібних знань законодавчих актів з охорони праці, надання першої допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшов у 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», протокол №199 від 28.12.2018р. Посвідчення дійсне до 28.12.2021р.

Посвідчення №6773-199/6-18, Чафонов Ігор Миколайович, про проходження навчання 
і виявлення потрібних знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.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», «Мінімальних вимог з 
охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках». Навчання і 
перевірку знань пройшов у ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», протокол №199/6 від 26.12.2018р. 
Посвідчення дійсне до 26.12.2021р.

Посвідчення №6773-199в-18, Чафонов Ігор Миколайович, про проходження навчання 
і виявлення потрібних знань «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони 
праці під час експлуатації обладнання, яке працює під тиском», «Правил охорони праці під 
час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим 
способом», «Вимог щодо безпеки та захисту здоров’я працівників видобувних підприємств з 
підземним і відкритим способами видобування». Навчання і перевірку знань пройшов у 
ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ «РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ», протокол №199/в від 28.12.2018р. Посвідчення дійсне до 28.12.2021р.

Витяг з журналу протоколів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ 
ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» від 05.03.2020р. про перевірку знань 
Чафонова Ігоря Миколайовича «Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил 
експлуатації електрозахисних засобів», «Правил улаштування електроустановок». Дата 
наступної перевірки -  05.03.2021р.

Посвідчення №631-24-20 від 05.03.2020р., Чафонов Ігор Миколайович, про перевірку 
знань з охорони праці (Правила, інструкції з охорони праці і техніки безпеки), технології 
робіт (правил експлуатації, виробнрічі інструкції) та допуск до роботи в електроустановках 
напругою до і вище 1000В в якості адміністративно-технічного працівника, 5 група з 
електробезпеки. Навчання і перевірку знань пройшов у ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ



«РІВНЕНСЬКИЙ ЕКСПЕРтаО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ». Посвідчення дійсне до 
05.03.2021р.

Заявлене устатковання експлуатується персоналом, якрій пройшов відповідне 
навчання, має відповідну кваліфікацію і досвід в експлуатації устатковання напругою понад 
1000В (електричне устатковання електричних станцій та мереж; технологічне 
електрообладнання), та вшювідний допуск до безпечного виконання робіт підвищеної 
небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
підставі проходження навчання і перевірки знань законодавчих та нормативно-правових 
документів охорони праці й виробничих інструкцій з охорони праці, заключення 
попереднього (періодичного) медичного огляду, профілактичного наркологічного огляду і 
обов’язкових попереднього та періодичного психіатричнріх оглядів працівників (наказ №15 
від 20.11.2019р.)

Посадові та робочі інструкції відповідальних осіб, затверджені та введені в дію 
наказом №9 від 20.11.2019р., в тому числі:

- директора;
- інженера з охорони праці;
- енергетика.

Інструкції з охорони праці на професії й види робіт, затверджені та введені в дію 
наказом №8 від 20.11.20І9р.в т.ч.:

- вступного інструктажу з питань охорони праці;
- про заходи пожежної безпеки у ТОВ «СХЕМИ»;
- з надання першої долікарської допомоги потерпілим у разі нещасних випадків;
- з електробезпеки для осіб, які не відносяться до електротехнічного персоналу;
- для неелектротехнічного персоналу, якому присвоюється І група з
електробезпеки;
- при налагоджуванні й експлуатації електрообладнання і електроустановок
напругою до 1000В;
- при налагоджуванні й експлуатації електрообладнання і електроустановок
напругою понад 1000В;
- під час монтажу та обслуговування силових трансформаторів;
- під час виконання електромонтажних робіт на висоті;
- під час роботи з ручними інструментами та пристроями;
- при роботі з електрифікованими інструментами;
- для особи, відповідальної за електрогосподарство;
- для осіб, які працюють на персональному комп’ютері.

На підприємстві затверджені Тематичний план і Програму навчання посадових осіб й 
спеціалістів з питань охорони праці (наказ №10 від 20.11.2019р.), Переліки питань 
первинного і вступного інструктажу (наказ №3 від 20.11.2019р.), План-графік проведення 
навчання з охорони праці, безпечного виконання окремих видів робіт та пожежної безпеки 
для відповідальних осіб, План-графік проведення навчання з охорони праці працівників, 
зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Перевірка знань з охорони праці та проведення вступного, первинного цідьового 
інструктажів організована відповідно до затвердженого директором «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників», яке 
розроблене на основі Типового. З працівниками, прийнятими на роботу, проводиться 
вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з питань охорони праці, з надання 
першої домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, електробезпеки, пожежної 
безпеки і правил поведінки у разі виникнення аварії з наступною реєстрацією в журналі 
інструктажів. Розроблені тестові білети за професіями з перевірки знань з питань охорони 
праці.

Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки не допускається без проведення 
інструктажів у відповідності з інструкціями з охорони праці, перелік яких затверджений 
наказом №8 від 20.11.2019р., згідно нумерації за професіями, що складаються з п'яти 
розділів, а саме: «Загальні положення», «Вимоги безпеки перед початком роботи». Вимоги



безпеки під час виконання роботи», «Вимоги безпеки після закінчення роботи», «Вимоги 
безпеки в аварійних ситлндіях».

шструклій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

При експл\-атадії устатковання підвищеної небезпеки, що декларується, робочі місця 
забезпечені кресленняіш, оперативними схемами, розрахунками, комплектами виробничих, 
технологічних інструкцій, інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки.

На устатковання, обладнання та пристрої, які експлуатуються, наявна необхідна 
експлуатаційна документація (паспорти, керівництва, настанови з експлуатації, технічні 
тощо) на технологічне устаткування із запасними частинами та комплектуючими до нього, 
видана фірма>ш - вріробниками:

Паспорти силових трансформаторів з природним масляним охолодженням:
- трансформатор силовий Т-1 типу TTU-A1 потужністю 250кВА -  заводський 
№н/в, рік виготовлення -  1977, країна -  виробник: Румунія;
- трансформатор силовий Т-2 типу TTU-A1 потужністю 250кВА -  заводський 
№46210, рік виготовлення -  1977, країна -  виробник: Румунія.

Для визначення технічного стану, умов експлуатації на плановий період, визначення 
строку подальшої експлуатації, протягом якого зберігається їх працездатний стан з 
урахуванням фактичного режиму роботи, фахівцями електротехнічної лабораторії ТОВ 
«ЕНЕРГОЮГАЛЬЯНС» 25.06.2019р. проведені випробування трансформаторів Т-1, Т-2 типу 
TTU-A1 потужністю 250кВА -  заводські №№н/в, 46210, рік виготовлення -  1977, країна -  
виробник: Румунія, замовника ТОВ «СТЕМП» за адресою: 33009, Рівненська обл., м. Рівне, 
провулок Робітничий, буд.5. Після експертизи, виконаної ПП «УКРПРОМШФТЗВАР» 
(висновки експертизи №31350539-095.19 від 04.07.2019р., №31350539-096.19 від 04.07.2019р. 
за результатами експертного обстеження силових трансформаторів Т-1, Т-2 типу TTU-A1 
потужністю 250кВА -  заводські №№н/в, 46210, рік виготовлення -  1977, країна -  виробник: 
Румунія, замовника ТОВ «СТЕМП» за адресою: 33009, Рівненська обл., м. Рівне, провулок 
Робітничий, буд.5), експлуатація дозволена навченим та атестованим обслуговуючим 
персоналом з суворим дотримання вимог Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів. Дата наступного експертного обстеження (технічного діагностування) -  
05.07.2022р.

З метою оцінки фактичного технічного стану (за ТОСТ 27.002-89) електроустановок 
(електрообладнання), перевірки відповідності параметрів електроустановок 
(електрообладнання) інформативно-технічним показникам, можливості, доцшьності, умов і 
терміну подальшої безпечної експлуатації електроустановок (електрообладнання), а також 
встановлення потреби проведення ремонту, модернізації, реконструкції або заміни 
фахівцями електротехнічних лабораторій ТОВ «ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС» і ТОВ 
«ЕНЕРГОЮГАЛЬЯНС» проведені випробування заявленого устатковання:

Технічний звіт №023/19 (з додатками) від 20.02.2019р. з проведення 
електровимірювальних та випробувальних робіт електрообладнання та електроустаткування 
відповідно до вимог ПУЕ та ПТЕЕС об’єкта: ТОВ «СТЕМП» за адресою: 33009, Рівненська 
обл., м. Рівне, провулок Робітничий, буд. 5, виконаний електротехнічною лабораторією ТОВ 
«ЕНЕРГОЮГ АЛЬЯНС»:

Протокол №1-2 від 20.02.2019р. вимірювання опору розтікання стрз^иу на основних 
заземлювачах і заземленнях магістралей, устаткування та перевірка наявності кола між 
заземлювачами і заземленими елементами, із висновком про відповідність нормам згідно до 
вимог ПУЕ;

- Протокол №3 ВІД 20.02.2019р. перевірки опору силової та освітлювальної 
мережі, із висновком про відповідність вимогам ПУЕ;
- Протокол №4 від 20.02.2019р. перевірки повного опору петлі «фаза-нуль», із 
висновком про відповідність нормам згідно до вимог ПУЕ;
- Висновок про придатність до експлуатації.



На основі проведених перевірок і вимірів встановлено, що опір розтікання 
заземлюючих пристроїв не перевищує норми, опір ланцюга між заземлювачами й 
елементами електроустановок, що зазекптюється, знаходиться в межах норми, опори ізоляції 
ліній електропередачі електроенергії відповідають нормам, струм і час спрацювання 
автоматичних вішикачів відповідають їх паспортним даним, опір петлі «фаза-нуль» 
забезпеч\'є виникнення струму короткого замикання, достатнього для спрацювання 
встановленого захисту перевіреного устаткування. За позитивними результатами вимірювань 
устатковання визнане таким, що відповідає вимогам ПУЕ, ПБЕЕС та ПТЕЕС, справним і 
працездатним. Експлуатація дозволена у паспортному режимі, при умові додержання вимог 
«Правит улаштування електроустановок», «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» і «Правил 
пожежної безпеки в Україні».

експлуатаційної документації.

Працівники ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВЩАЛЬНІСТЮ «СТЕМП», які 
експлуатують машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, забезпечені 
сертифікованими засобами індивідуального захисту, спецодягом та спецвзуттям згідно 
«Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці» (НПАОП 0.00-7.17-18), затверджених Наказом 
Міністерства соціальної політики України 29.11.2018р №1804 у відповідності до злмов 
колективного договору (наказ №7 від 20.11.2019р.): костюм захисний (куртка та штани); 
каска захисна; рукавиці з діелектричної гуми, взуття захисне; пояси страхувальні; рукавиці 
захисні; сумки для інструменту; окуляри захисні; куртки зимові захисні; штани зимові 
захисні; взуття тепле; сигнальні стрічки, аптечки першої долікарської допомоги тощо. 
Затверджений перелік електрозахисних засобів працівників ТОВ «СТЕМП», які виконують 
роботи підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки: штанги 
оперативні ІОкВ, штанги оперативні 0,4кВ, УВН (покажчик високої напруги), покажчик 
напруги 0,4кВ, боти діелектричні, рукавички діелектричні, килимки діелектричні, переносне 
заземлення ІОкВ, переносне заземлення 0,4кВ, інструмент з ізольованими ручками тощо. 
Цим же наказом затверджено склад комісії з приймання і перевірки 313, що надходять на 
підприємство.

засобів індивідуального захисту.

Постачання електричної енергії на підприємство здійснюється на підставі договору 
про надання послуг з передачі електричної енергії №0330-2032 від 25.01.2019р. про надання 
послуг з передачі електричної енергії на умовах чинного законодавства України, Правил 
ринку. Кодексу системи передачі. Кодексу систем розподіту. Кодексу комерційного обліку, 
ліцензій, відповідно до яких сторони здійснюють господарську діяльність, інших 
нормативно-правових актів, що забезпечують функціонування ринку електричної енергії в 
Україні, укладений між Державним підприємством «Національна енергетична компанія 
«Укренерго» (Оператор систем передачі) та ТОВ «СТЕМП» (Користувач) та договору 
споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії №270009538 від 
06.12.2019р. про надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах Закону України 
«Про ринок електричної енергії» та Правил роздрібного ринку електричної енергії, 
затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018р. №312 (ПРРЕЕ), укладений між 
ПрАТ «Рівнеобленерго» (Оператор системи) та ТОВ «СТЕМП» (Споживач).

Затверджені акт розмежування балансової належності електромереж та
експлуатаційної відповідальності сторін між споживачем: ТОВ «СТЕМП» за адресою: 33009, 
Рівненська обл., м. Рівне, провулок Робітничий, буд. 5, та електропередавальною 
організацією ПрАТ «Рівнеобленерго»; Схема електроустановки та точки розподілу мереж 
між ТОВ «СТЕМП» (ТП-305) за адресою: 33009, Рівненська обл., м. Рівне, провулок



Робітничий, бул. 5, та електропередавальною організацією ПрАТ «Рівнеобленерго»; 
Однолінійна схема електрозабезпечення ТП-305 ТОВ «СТЕМП» за адресою: 33009, 
Рівненська об.х, м. Рівне, провулок Робітничий, буд. 5.

Технічне обслуговування електроустановок та електрообладнання напругою понад 
ІОкВ, які знаходяться на балансовій належності підприємства, виконується на підставі 
договору підряду №01/20 від 02.01.2020р. на комплексне технічне обслуговування 
електрообладнання і мереж про виконання робіт з комплексного технічного обслуговування 
та вішовідальності за справний технічний стан електрообладнання ТП-305, РУ-0,4кВ, РУ- 
ІОкВ (обов’язковий технічний огляд електроустановок і мереж один раз на місяць, 
проведення профілактичних ревізій електроустаткування і випробування в строки згідно із 
графіком ППР та вимогами ПТЕЕС, ведення технічної документації на електрообладнання і 
мережі, усунення технічних недоліків в роботі електрогосподарства в міжоглядовий період 
тощо), укладеного між ТОВ «СТЕМП» (Замовник) і ТОВ «Рівненська енергокомпанія» 
(Виконавець) (дозвіл Територіального управління Держгірпромнагляду по Рівненській 
області №210.11.56, дійсний до 21.11.2021р.)

Для реалізації технологічних процесів при експлуатації машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки створена матеріально-технічна база, накопичена 
необхідна нормативно-правова, технологічна база та навчально-методичне забезпечення 
(закони, постанови, стандарти, правила, норми, технологічні карти, інструкції, схеми тощо).

При проведенні навчання, перевірці знань, проведенні інструктажів з охорони праці 
використовуються наступні закондавчі та нормативно-правові акти, а саме:
1. № 2694-ХІІ. 14.10.92 Закон України «Про охорону праці» (зі змінами та 
доповненнями).
2. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затверджеїшя «Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки».
3. Постанова КМУ № 687 від 26.05.2004р «Про затвердження Порядку проведення 
огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».
4. Постанова КМУ від 30.01.2013р. №62 «Про затвердження Технічного регламенту 
безпеки машин».
5. Постанова КМУ №337 від 17.04.2019р. «Про затвердження Порядку розслідування та 
обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві».
6. Постанови КМУ №270 від 22.03.2001р. «Порядок розслідування та обліку нещасних 
випадків невиробничого характеру».
7. ГКД 34.20.507-2003 «Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила».
8. НПАОП 0.00-6.15-99 «Порядок проведення опосвідчення електроустановок
споживачів».
9. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з 
питань охорони праці».
10. НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою».
11. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві».
12. НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями
охорони праці працівників».
13. НПАОП 0.00-7.14-17 «Вимоги безпеки та захисту здоров’я під час використання 
виробничого обладнання працівниками».
14. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
15. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями».
16. НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт».
17. НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці».



18. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».
19. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці».
20. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці».

НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці».
НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів».
НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». 
НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок».
НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання

спеціальних установок».
26. Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.

Правила улаштування електроустановок.
НАПБ А.01.001-2015р. «Правила пожежної безпеки в Україні».
ДК 003:2010 «Класифікатор професій»
Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007р. «Порядок проведення медичних оглядів 

працівників певних категорій».
У ТОВ «СТЕМП» обладнано приміщення для проведення навчання та проведення 

інструктажів з питань охорони праці, яке забезпечене необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками на електронних та паперових носіях.

Матеріально технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці і 
забезпечує дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів з охорони праці, 
піц час експлуатації устатковання напругою понад 1000В (електричне устатковання 
електричних станцій та мереж; технологічне електрообладнання), що декларуються.
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Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 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, де{жданоі подацсовоТсл^бил^^^^ в
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