
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
Найменування юридичної особи: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СКЛОРЕСУРС»
Місцезнаходження юридичної особи: 35600, Рівненська область, місто Дубно, вулиця 
Семидубська, будинок 105
Код СДПРОУ: 34629505
КВЕД: 23.12 Формування й оброблення листового скла
Прізвище, імя та по батькові керівника: директор Кірічук Олександр Михайлович 
Телефон: +380365628283
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки: 35600, Рівненська область, місто Дубно, 
вулиця Семидубська, будинок 105
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відщкодування наслідків можливої щкоди: не вимагається.
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: добровільний аудит 
з охорони прані не проводився.

Я, Кірічук О.М, - директор ТОВ «Склоресурс», цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов прані вимогам законодавства з питань 
охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устатковання підвипденої небезпеки;
- технічне обслуговування машин механізмів, устатковання підвищеної небезпеки 

(пункт 17 додатка 6), а саме:
- устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних станцій 

та мереж; технологічне електрообладнання) (пункт 7 додатка 7), а саме:
1. Портал роз’єднувачів №1, рік виготовлення 2012 країна виробник Україна;
2. Портал роз’єднувачів №2, рік виготовлення 2012 країна виробник Україна;
3. Силовий трансформатор ТМЖ-1600/27У1 заводський № 128413, рік 
виготовлення 2019 країна виробник Україна;
4. Силовий трансформатор ТМЖ-1600/27У1 заводський № 127308, рік 
виготовлення 2013 країна виробник Україна;
5. Силовий трансформатор ТМЖ-900/35У1 заводський № 126245, рік 
виготовлення 2012 країна виробник Україна;
6. Силовий трансформатор ТМ-1600/35У1 заводський № 126100, рік
виготовлення 2012 країна виробник Україна; *-
7. Вакуумний вимикач ВР~2 НС-27,5-25/1600 У1 заводський JNo 1004, рік 
виготовлення 2012 країна виробник Україна;
8. Повітряна лінія 27,5 кВ, рік виготовлення 2012 країна виробник Україна, 
(диспетчерське найменування ПЛ від ЕЧЕ-16 РП-27,5 кВ до ТОВ 
"Склоресурс");



9. Кабельна лінія електропередавання 3*ХКиНАКХ8 1*50-КМС/25, рік 
виготовлення 2019 країна виробник Польща, (диспетчерське найменування 
від порталу №1 до тр-ра Т-1);
10. Кабельна лінія електропередавання 3*ХКиНАКХ8 1*50-КМС/25, рік 
виготовлення 2019 країна виробник Польща, (диспетчерське найменування 
від порталу Х°1 до тр-ра Т-2);
11. Кабельна лінія електропередавання З*ХКПНАКХЗ 1*70-КМС/25, рік 
виготовлення 2019 країна виробник Польща, (диспетчерське найменування 
від порталу Хо2 до тр-ра Т-3);
12. Кабельна лінія електропередавання 3*ХКІІНАКХ8 1*70-КМС/25, рік 
виготовлення 2019 країна виробник Польща, (диспетчерське найменування 
від порталу .№2 до тр-ра Т4);
13. Кабельна лінія електропередавання 3*ХКиНАКХ8 1*50-КМС/25, рік 
виготовлення 2019 країна виробник Польща, (диспетчерське найменування 
від ПЛ 27,5 кВ до порталу № 1);
14. Комплектна трансформаторна підстанція-10/0,4 кВ КТП-400/10/0,4 
заводський Хо 14281, рік виготовлення 2006 країна виробник Україна;
15. Силовий трансформатор ТМГ-400/10-64У1 заводський Х» 115451 1, рік 
виготовлення 1988 країна виробник СРСР;
16. Кабельна лінія електропередавання АСБ-10, рік виготовлення 2009 країна 
виробник Україна, (диспетчерське найменування від ПЛ-10 кВ ПС 35/10 
"Дубно" до КТП-543).
- ремонт (без застосування зварювання), налагодження, технічне 
обслуговування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
(пункт 17 додатку 6), а саме:
- вантажопідіймальні крани (пункт 10, додатка 7), а саме:
1. Кран мостовий підвісний, заводський Х2б/н, обліковий Х2К-14, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
2. Кран мостовий підвісний, заводський Х°б/н, обліковий Х2К-18, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
3. Кран мостовий підвісний, заводський Хоб/н, обліковий Х2К-17, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
4. Кран мостовий підвісний, заводський Х2б/н, обліковий ХзК-ІЗ, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
5. Кран мостовий підвісний, заводський Х2б/н, обліковий Х2К-20, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
6. Кран мостовий підвісний, заводський Х2б/н, обліковий Х2К-21, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
7. Кран мостовий підвісний, заводський Х2б/н, обліковий Х2К-22, 2007 року 
виготовлення, країна виробник - Італія;
8. Таль електрична, заводський Х2052396/004 (в складі крану заводський Х2б/н, 
обліковий Х2К-22), 2007 року виготовлення, країна виробник - Італія;
9. Кран консольний колонний, заводський Х2б/н, обліковий Х2К-15, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
Ю.Кран консольний колонний, заводський Х2б/н, обліковий Х2К-І9, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
1 І.Кран консольний колонний, заводський Х26/Н, обліковий Х2К-І2, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;



12. Кран консольний колонний, заводський №б/н, обліковий №К-16, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
13. Кран консольний колонний, заводський №б/н, обліковий №К-11, 2018 року 
виготовлення, країна виробник - Австрія;
И.Кран консольно-поворотний, заводський №0354, обліковий №Кп-1, 2008 
року виготовлення, країна виробник - Німеччина;
15. Таль електрична ланцюгова 8Т 1005, заводський №3112435 (в складі крану 
заводський №0354, обліковий №Кп-1), 2008 року виготовлення, країна 
виробник - Німеччина;
16. Кран консольно-поворотний, заводський №0363, обліковий №Кп-3, 2008 
року виготовлення, країна виробник - Німеччина;
17. Таль електрична ланцюгова 8Т 1005, заводський №3112434 (в складі крану 
заводський №0363, обліковий №Кп-3), 2008 року виготовлення, країна 
виробник - Німеччина;
18. Кран мостовий двохбалочний опорний електричний керований з підлоги, 
заводський №19371, обліковий №К-7, 1982 року виготовлення, країна 
виробник - Італія;
19. Кран консольно-поворотний, заводський №0271, обліковий №Кп-2, 2008 
року виготовлення, країна виробник - Німеччина;
20. Таль електрична ланцюгова 8Т 0502, заводський №3018006 (в складі крану 
заводський №0271, обліковий №Кп-2), 2008 року виготовлення, країна 
виробник - Німеччина;
21. Кран мостовий однобалочний опорний електричний керований з підлоги, 
заводський №1027, обліковий №К-4,2014 року виготовлення, країна виробник
- Україна;
22. Таль електрична канатна СУАТ3511Е206М8, заводський №141308 (в складі 
крану заводський №1027, обліковий №К-4), 2014 року виготовлення, країна 
виробник - Болгарія;
23. Кран мостовий однобалочний опорний електричний керований з підлоги, 
заводський №127, обліковий №К-6, 2006 року виготовлення, країна виробник
- Україна;
24. Тельфер електричний СВ 1-В, заводський №6122511 (в складі крану 
заводський №127, обліковий №К-6), 2012 року виготовлення, країна виробник
- Китай;
25. Кран мостовий опорний керований з підлоги КМОО-3-22,5-6, заводський 
№304, обліковий №К-5, 2016 року виготовлення, країна виробник -  Україна.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  14.
Кількість будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів, (цехів, дільниць, 
структурних підрозділів): а) адмінкорпус, б) цех по виготовленню склопакетів, в) 
контрольно-пропускний пункт, г) водонапірна башта, д) пожежне водоймище, за 
адресою: Рівненська область, місто Дубно, вулиця Семидубська, будинок 105
Інші відомості:
Прізвище, імя та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:



Управління охороною праці здійснює технічний директор Яроцький Р.1. -  (пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпрагу у  
Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол № 112 від17.08.2018р, 
посвідчення № 3670-112-18, дійсне до 17.08.2021р).

Згідно наказу №214-К від 15.08.2017р функції служби охорони праці покладено 
на начальріика відділу ОП Магель О.М (пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: Закону 
України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол №129 
від 05.10.2017р, посвідчення №3727-129-17, дійсне до 05.10.2020р, «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», протокол № 129/6 від 
02.10.2017р, посвідчення № 3727-1296-17, дійсне до 02.20.2020р), (пройшла навчання 
в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в 
комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол № 10 від 28.02.2020р, посвідчення № 140-10-20, дійсне до 
28.02.2023р).

Наказ №42-ОС від 02.07.2019р. - Про призначення відповідальних осіб, згідно з яким: 
для здійснення нагляду за утриманням та безпечною експлуатацією 

вантажопідіймальних кранів і знімних вантажозахоплювальних пристроїв призначений 
директора технічного Яроцького Р.І., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил 
охорони праці під час експлуатагцї вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони прагц під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках», протокол №11 від 27.06.2019р., посвідчення № 
3844-128-19).
- призначено особою відповідальною за утримання вантажопідіймальних кранів і 

знімних вантажозахоплювальних пристроїв у справному стані головного механіка Оливу 
В.С., (який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у  Рівненській області: «Правил охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання», «Правил охорони прагц під час вантажно-розвантажувальних робіт», 
«Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол №128 від 03.10.2019р., посвідчення № 3835-128-19).

призначено особою відповідальною за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами і знімними вантажозахоплювальними пристроями по 
виробництву в.о. начальника виробництва Тарасюка С.В., (який пройшов навчання в ДП  
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській 
області: «Правил охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», протокол №156 від 25.10.2018р., 
посвідчення № 5185-156-18).



- призначено особою відповідальною за електрогосподарство, безпечне виконання робіт 
на висоті, робіт з інструментами та пристроями енергетика Паппа В.В. (пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  
Рівненській області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, протокол №72 від 24.05.2019р, 
посвідчення №2182-72-19, дійсне до 24.05.2022р; пройшов навчання в ДП «Рівненський 
ЕТЦ» та. перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: «Правил 
технічної експлуатації електроустановок споживачів», протокол №100 від 
19.07.2019р, посвідчення №2824-100-19, дійсне до 19.07.2022р; 5 група з електробезпеки 
в електроустановках до і вище 1000 В, посвідчення №2508-86-19, остання перевірка 
знань від 20.06.2019р, протокол №q86), (пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича 
фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у 
Рівненській області: «Правил охорони праіц під час експлуатації навантажувачів», 
«Правші охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних вимоги з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», протокол № 9-е від 28.02.2020р, 
посвідчення № 115-9-в-20, дійсне до 28.02.2023р, «Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і 
промислової безпеки в будівництві», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил 
ОП під час експлуатації обладнання що працює під тиском», «Правил ОП на 
автотранспорті», «Правил ОП під час вантажно-розвантажувальних робіт» 
протокол № 9/6 від 28.02.2020р, посвідчення № 115-9-6-20, дійсне до 28.02.2023р).
Наявність служби з охорони праиі:

Наказом №3 від 10.11,2006р -  створено службу з охорони праці ТОВ «Склоресурс».
Згідно наказу №214-К від 15.08.2017р функції охорони праці покладено на 

начальника відділу ОП Магель О.М (пройшла навчання ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у  Рівненській області: Закону України 
«Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, протокол X^129 від 
05.10.2017р, посвідчення Х93727-129-17, дійсне до 05.10.2020р).
Інформація про акти підприємства з охорони праиі:

На підприємстві розроблено, затверджено та введено в дію наступні акти з 
охорони праці:

Наказом №29-00 від 14.05.2019р -  затверджено перелік документів з охорони
праці:

-Положення про службу охорони праці;
-Положення про навчання і перевірку знань з охорони праці;
-Програми стажування на робочому місці;
-Програми спеціального навчання з питань охорони праці на робочому місці;
-Переліку посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань
охорони праці;

-Переліку посад і професій, які повинні проходити стажування.
Наказом №19 від 12.07.2018р -  Переглянуто інструкції з охорони праці, що

діють в 'ГОВ «Склоресурс»:
-Інструкція з охорони праці №46 електромонтеру з ремонту устаткування
розподільчих пристроїв і електромонтера з експлуатації розподільчих мереж.



-Інструкція з охорони праці №64 слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики.

-Інструкція з охорони праці №39 для електромонтерів.
-Інструкція з охорони праці №І по огляду вантажозахоплювальних пристроїв і тари. 
-Інструкція з охорони праці №4 з безпечного ведення робіт ручною таллю. 
-Інструкція з охорони праці №10 при роботі з ручним електроінструментом. 
-Інструкція з охорони праці №34 для слюсаря.
-Інструкція з охорони праці №36 для осіб, які користуються вантажопідіймальними 
машинами чи механізмами, що керуються з підлоги (кран-балки).

-Інструкція з охорони праці №42 при вантажно розвантажувальних транспортних і 
підсобних роботах.

-Інструкція з охорони праці №48 для стропальника.
-Інструкція з охорони праці №51 для безпечногог виконання робіт із застосуванням 
тари.

-Інструкція з охорони праці №57 під час виконання робіт на висоті.
-Інструкція №58 для працівників для працівників що здійснюють відомчий нагляд за 
утриманням та експлуатацією вантажопідіймальних кранів.

-Інструкція №60 для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів 
у справному стані.

-Інструкція №61 за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами. 
-Інструкція з охорони праці №69 для слюсаря з ремонту і обслуговування 
вантажопідіймальних машин.

-Інструкція з охорони праці №72 під час робіт з ручним пневматичним інструментом. 
-Інструкція з охорони праці №79 для машиністу крана.
-Інструкція з експлуатації заземлюючих пристроїв.
-Інструкції з експлуатації заземлюючих пристроїв.
-Інструкції з експлуатації вимикачів типу РНД-35-110.
-Інструкції з експлуатації вимикачів навантаження 10 кВ.
-Інструкції з експлуатації трансформаторних пунктів.
-Інструкції з експлуатації високовольтного роз’єднувача 10 кВ.
-Інструкції з експлуатації вакуумного вимикача.
Затверджене Положення про енергетичну службу ТОВ «Склоресурс» (наказ №96-ОС 

від27.12.2019р).
Затверджений Перелік журналів з ОП (додаток до наказу №98-ОС від 27.12.2019р);
На підприємстві ведуться журнали:Журнал протоколів перевірки знань:

- Журнал обліку і перевірки електрозахисних засобів.
- Оперативний журнал.
- Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
- Журнал обліку вантажопідіймального обладнання.
- Журнал технічних обслуговувань і ремонтів вантажопідіймальних кранів.
- Вахтовий журнал кранів.
- Журнал періодичного огляду тари та вантажозахоплювальних пристроїв.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.

Для виконання заявлених робіт наявні засоби захисту: 
інструмент з ізолювальними рукоятками; 
покажчик напруги;

- діелектричні рукавиці; 
діелектричні боти;



діелектричні килими; 
штанга діелектрична; 
переносні заземлення.
Згідно НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації 

вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання: 
устаткованню проведені технічні огляди і експертні обстеження.

Згідно НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів (ПБЕЕС):
- заявленому устаткованню своєчасно проведені профілактичні випробування 
відповідно до вимог Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів 
(ПТЕЕС), наявні протоколи випробувань устатковання;

Наявні протоколи випробування засобів захисту, що експлуатується. 
Електрообладнанню, в якого закінчився встановлений технічною документацією 

строк експлуатації, проведено експертне обстеження, відповідно до Порядку проведення 
огляду, випробування та експертного обстеження машин, механізмів, устатковання 
підвишеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 
травня 2004 р (зі змінами) №687.
Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок ТОВ «Склоресурс» №01/1 від
02.01.2020р.
Акт результатів загального періодичного огляду будівель, споруд та конструкцій ТОВ 
«Склоресурс» №1/10-02 від 10.02.2020р.
Інформація про проведення навчання з охорони праці:

Наказом №32-ОС від 30.05.2019р -  призначено комісію перевірки знань з 
охорони праці:
Голова комісії: Ятроцшзш Р.І. -  Головний інженер (пройшов навчання в ДП 

«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол № 112 від17.08.2018р, посвідчення № 3670- 
112-18, дійсне до 17.08.2021p, «Правил охорони праці цід час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
протокол №11 від 27.06.2019р., посвідчення № 3844-128-19 дійсне до 27.06.2022р), 
(пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислової безпеки в будівництві». Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного 
ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», протокол № 17/2 від 06.09.2019р, посвідчення № 410- 
17/2-19, дійсне до 06.09.2022р).

Члени комісії: Магель О.М. -  Начальник відділу ОП (пройшла навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Деряспраці у Рівненській 
області: Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол №129 від 05.10.2017р, посвідчення №3727-129-17, дійсне до 05.10.2020р, 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони



праці під час виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», протокол № 129/6 від 
02.10.2017р, посвідчення № 3727-1296-17, дійсне до 02.20.2020р), (пройшла навчання в 
ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
протокол № 10 від 28.02.2020р, посвідчення № 140-10-20, дійсне до 28.02.2023р).

Папп В.В. -  Енергетик (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку 
знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих актів з хорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, 
протокол №72 від 24.05.2019р, посвідчення №2182-72-19, дійсне до 24.05.2022р; 
пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління 
Держпраці у Рівненській області: «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», протокол №100 від 19.07.2019р, посвідчення №2824-100-19, дійсне до 
19.07.2022р; 5 група з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 В, посвідчення 
№2508-86-19, остання перевірка знань від 20.06.2019р, протокол №86), (пройшов 
ріавчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку 
знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під 
час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол № 9-в від 28.02.2020р, посвідчення № 115-9-В-20, дійсне до 
28.02.2023р, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», «Правил 
безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском», «Правил ОП на автотранспорті», «Правил ОП під час ваьітажно- 
розвантажувальних робіт» протокол № 9/6 від 28.02.2020р, посвідчення № 115-9-6-20, 
дійсне до 28.02.2023р.

Наказом №23-ОС від 16.04.2019р -  призначена комісія перевірки знань з питань 
електробезпеки:

Голова комісії: Яроцький Р.І. -  Головний інженер (пройшов навчання в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол № 112 від17.08.2018р, посвідчення Х» 3670- 
112-18, дійсне до 17.08.2021р, «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
протокол Х2І 1 від 27.06.2019р., посвідчення Х» 3844-128-19 дійсне до 27.06.2022р), 
(пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислової безпеки в будівництві». Типової інструкції по організації 
безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного



ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об’єктах», «Вимог до 
роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах», протокол № 17/2 від 06.09.2019р, посвідчення № 410- 
17/2-19, дійсне до 06.09.2022р).

Члени комісії: Магель О.М. -  Начальник відділу ОП (пройшла навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
протокол №129 від 05.10.2017р, посвідчення №3727-129-17, дійсне до 05.10.2020р, 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», протокол № 129/6 від 
02.10.2017р, посвідчення № 3727-1296-17, дійсне до 02.20.2020р), (пройшла навчання в 
ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Мінімальних 
вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», 
протокол № 10 від 28.02.2020р, посвідчення № 140-10-20, дійсне до 28.02.2023р).

Володимирець М.М. -  Інженер з охорони праці (пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області: законодавчих актів з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки, протокол Х« 120 від07.09.2018р., посвідчення Х« 3919- 
120-19, дійсне до 07.09.2021р; 4 група з електробезпеки, посвідчення Х22530-84/а-15, 
остання перевірка знань від 03.09.2018р, протокол Х2І20~а).

Панн В.В. -  Енергетик (пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: законодавчих 
актів з хорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки, протокол Х«72 від 24.05.2019р, посвідчення Х22182-72-19, дійсне до 
24.05.2022р; пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів», протокол Х2І00 від 19.07.2019р, посвідчення Х22824~100- 
19, дійсне до 19.07.2022р; 5 група з електробезпеки в електроустановках до і вище 1000 
В, посвідчення Хо2508-86-19, остання перевірка знань від 20.06.2019р, протокол Х286), 
(пройшов навчання в ТОВ «Науково-виробнича фірма «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ» та 
перевірку знань в комісії Управління Держпраці у Рівненській області: «Правил охорони 
праці під час експлуатації навантажувачів», «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», 
«Мінімальних вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках», протокол Х» 9-в від 28.02.2020р, посвідчення Х« 115-9-В-20, дійсне до 
28.02.2023р, «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНАЗ.2-2-2009 «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислової безпеки в будівництві», «Правил 
безпеки систем газопостачання», «Правил ОП під час експлуатації обладнання що 
працює під тиском», «Правил ОП на автотранспорті», «Правил ОП під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» протокол Хо 9/6 від 28.02.2020р, посвідчення Хо 115-9-6-20, 
дійсне до 28.02.2023р.

Згідно Наказу Х229-ОС від 14.05.2019р:



-Затверджений перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці;

-Затверджнне Положення про навчання і перевірку знань з охорони праці;
-Затверджено Програми стажування на робочому місці;
-Затверджено Програми спеціального навчання з питань охорони праці на робочому 
місці.

Експлуатаційна документація:
В наявності паспорти та відповідна експлуатаційна документація на устатковання 

підвищеної небезпеки, в тому числі та, що використовується при виконанні робіт з 
підвищеною небезпекою.
Забезпечення засобамц індцвідуального захцсту:

Згідно наказу №29-ОС від 14.05.2019р працівники забезпечені засобами 
індивідуального захисту. Засобам захисту проведене своєчасне випробування, наявні 
протоколи випробування:
-Протокол ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес» реєстр. №1034 дійсний до 04.06.2021р, 
випробування електрозахисних засобів (штанги ізолюючі ШО-15).

-Протокол ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес» реєстр. №1031, дійсний до 04.06.2022р, 
випробування електрозахисних засобів (боти діелектричні).

-Протокол ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес» реєстр. №2531, дійсний до 16.06.2020р, 
випробування електрозахисних засобів (діелектричні рукавиці).

-Протокол ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес» реєстр. №2534, дійсний до 16.12.2020р, 
випробування електрозахисних засобів (вказівник напруги «Екивольта» (6-35 кВ). 

-Протоколи ПП АСП «Інформ Сервіс Експрес» реєстр. №2533, №2532, дійсний до 
12.12.2020р, випробування електрозахисних засобів (інструмент з діелектричними 
рукоятками).

Норматцвно:^ юве забезпечення:
на технічна, експлуатаційна і нормативна документація.

О.М. Кірічук
Зініціали та дшаШ-Ще)

і Управління Держпраці у Рівненській області;

2 0 2 0 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_________________2020. № ■»--_____


