
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: Комунальне підприємство Дитячий санаторно-
оздоровчий комплекс «Електронік-Рівне» Рівненської міської ради, 33028, Рівненська 
область, м. Рівне, вул. Соборна,ЗО, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 31383192, КВЕД 861030

Директор: Гершун Володимир Іванович, тел: 0679758104, тел/факс (0362) 26-85-44, 
26-74-33, e-mail elektromk-rivne@iikr.net web:// elektronik.rv.ua

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - с. Кустин, 
Рівненського району, Рівнеської області, вул. Санаторна, 2.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди -  відсутній.

Інформація про проведення аудиту з охорони праці - не проводився.

Я, Гершун Володимир Іванович, директор КП ДСОК «Електронік-Рівне» Рівненської 
міської ради, цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та 
умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки:

1. Водогрійний котел теплопродуктивністю понад 0,1 МВТ:
Котел водогрійний твердопаливний стального типу «Ретра 400 -ЗМ», потужністю 
400 квт.; дата виготовлення - 2012 рік; країна походження -  Україна.

Кількість робочих місць - 21, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик -  4.

2. Устатковання напругою понад 1000 В (електричне устатковання електричних 
станцій і мереж, технологічне електрообладнання):

2.1. ТП-542:

- трансформатор масляний ТМ потужність 250 КВА, частота 50 ГЦ, схема і 
група з’єднання У/Ун-О, заводський номер 867765, дата виготовлення -  
1978 рік; країна походження СРСР (основний).
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трансформатор масляний ТМ потужність 250 КВА, частота 50 ГЦ, 
схема і група з'єднання Y/Yh-0, заводський номер 1055230, дата 
виготовлення - 1978 рік; країна походження СРСР (резервний);

КТП -  677, заводський номер 323015, рік виготовлення 1978, країна 
виготовлення У PCP.

Кількість робочих місць - 21, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик -  2.

За вказаною адресою виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки розташування (с. 
Кустин, Рівненського району. Рівненської області, вул. Санаторна, 2.), розташовані будівлі, 
споруди, виробничі об’єкти (структурних підрозділів) закладу :

будівля адмінпримішення та медичної частини (одноповерхова); будівля їдатьні та 
актового залу (двоповерхова); будівлі спальних примішень ( кількість - 3,триповерхові); 
будівля котельні (одноповерхова) без підвалу; будівля трансформаторної (одноповерхова), 
без підвалу; будівля складу, майстерні, автогаража (одноповерхова); будівлі теплиць 
(кількість -  2, одноцоверхові, виведені з експлуатації); будівля охорони (одноповерхова); 
будівля КНС; водонапірна башта.

Експертиза технічного стану та експлуатаційної придатності усіх вказаних будівель 
проведена ПП «Рівне проектреконструкція» у 2019 році (замовлення № 11-10/19)

Згідно проведеної експертизи фахівцями ПП «Рівне проектреконструкція» зроблено 
висновок, що усі будівлі загалом знаходиться у задовільному стані та придатні для 
подальшої експлуатації без зміни та підсилення основних несучих конструкцій за умови 
збереження існуючої конструктивної схеми та недопушення збільшення навантаження на 
будівлю Виявлені окремі пошкодження елементів будівлі легко усуваються при проведенні 
чергових планових поточних ремонтів.

Термін наступного планового обстеження будівлі- листопад 2022 року.

Інші відомості:

Наказом по установі № 189 від 19.12.2019 року у міжсезонний період обов’язки 
відповідального за організацію охороци цраці тимчасово покладено на заступника директора 
Мартинюка Ю.М.

Наказом по установі №22 від 19.04.16 затверджено та введено у дію:
1. «Положення про систему управління охороною праці»;

1. «Положення про службу охорони праці»;
2. «Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з охорони 

праці»;
3. «Положення про порядок видачі і користування спецодягом, спецвзуттям та 

засобами індивідуального захисту».
Керівник закладу, директор Гершун Володимир Іванович, пройшов навчання та 

перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання законодавчих актів з 
охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та 
електробезпеки.(протокол від 14.09.2018 №130 посвідчення № 4237-130-18)

Наказом по установі №19 від 21.05.2020 року створено:



1. постійно-діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці працівників 
закладу :

- голова комісії - директор Герпіун Володимир Іванович.(пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки (посвідчення № 4237-130- 
18);

члени комісії:
- головний інженер Ярмольчук Тарас Миколайович (пройшов навчання в ДП 

«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим , гігієни праці та електробезпеки (посвідчення №21263-81- 
17 протокол№ 16.06.2017 №81)

- інженер з охорони праці Котовець Тарас Володимирович,пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки.(посвідчення № 4446-136- 
18, протокол № 28.09.2018 № 136 );

2. комісію з перевірки знань правил охорони праці цід час експлуатації обладнання 
що працює цід тиском:

- голова комісії - начальник котельні Колесник Микола Платонович пройшов 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання що працює під тиском, (протокол № 28.09.2018 № 142, посвідчення 
№4572-142-18)

члени комісії:
заступник директора Мартинюк Юрій Михайлович пройшов навчання в ДП 

«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання що працює під тиском, (протокол від 18.10.2019 №138)

інженер з охорони праці Котовець Тарас Володимирович пройшов навчання в 
ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання що працює під тиском, ( протокол від 28.09.2018 № 136, посвідчення № 4446- 
ІЗб/в-18);

3. комісію з перевірки знань з електробезпеки до 1000 В.:
- голова комісії - головний енергетик Долінський Йосип Боліславович, пройшов 

навчання та перевірку знань з електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ», (посвідчення № 
4159-138-17)

члени комісії:
- інженер з охорони праці Котовець Тарас Володимирович пройшов навчання та 

перевірку знань з електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» ( посвідчення № 4859-154-19)
- заступник директора Мартинюк Юрій Михайлович пройшов навчання га ііерсвірк} 

знань з електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» (посвідчення № 4560-145-19)
4. комісію з перевірки знань з електробезпеки вище 1000 В.
- голова комісії - головний енергетик Долінський Йосип Боліславович, пройшов 

навчання та перевірку знань з електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» (посвідчення № 
4159-138-17 )

члени комісії:
інженер -електрик Карпович пройшов навчання та перевірку знань з 

електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ» (посвідчення № 2208-83-17 ).
інженер з охорони праці Котовець Тарас Володимирович пройшов навчання та 

перевірку знань з електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТЦ»( посвідчення № 4859-154-19).

Наказом по закладу № 18 від 21.05.2020 року призначений відповідальним за газове 
господарство, котельне господарство, твердопаливний котел, експлуатацію балонів- 
начальник котельні Колесник Микола Платонович.



(Технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонт твердопаливного котла 
«Ретра 400-ЗМ» здійснює КП «Агромонтажналадка» (Договір №1/1 від 02.01.2020 року)). 

Працівники, що працюють у котельні: 
машиністи котельні:

Колесник Микола Платонович посвідчення РА №003041 видане КЗ 
«Навчально-курсовий комбінат» POP, медична довідка про проходження обовязкових 
попереднього та періодичного психіатричних оглядів № 518728, сертифікат про
проходження профілактичного наркологічного огляду № 954427

Пінський Ігор Ярославович посвідчення №385 видане КЗ «Навчально- 
курсовий комбінат» POP медична довідка про проходження обовязкових попереднього та 
періодичного психіатричних оглядів № 518729, сертифікат про проходження
профілактичного наркологічного огляду № 954428

Котовець Тарас Володимирович посвідчення № 0023343 РА видане КЗ 
«Навчально-курсовий комбінат» POP, медична довідка про проходження обовязкових 
попереднього та періодичного психіатричних оглядів № 518725, сертифікат про
проходження профілактичного наркологічного огляду 954425 ) 

оператор котельні
Кирилюк Леонід Іванович посвідчення № 844 видане КЗ «Навчально- 

курсовий комбінат» POP медична довідка про проходження обовязкових попереднього та 
періодичного психіатричних оглядів № 518737, сертифікат про проходження
профілактичного наркологічного огляду№ 954434.

Працівники, які працюють в котельні закладу(машиністи і оператор) проходять 
періодично (згідно вимог законодавства ) психофізіологічну експертизу, інструктажі з 
охорони праці на робочому місці із записами у Журналі інструктажів з питань охорони 
праці, щорічне навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

Наказом по закладу № 5 від 08 січня 2020 року затверджено інструкції з охорони 
праці по професіям і видам робіт :

1. №174 «Інструкція з охорони праці для персоналу, що експлуатує твердопаливні 
котли ретра» ;

2. №3 «Інструкція з охорони праці для оператора котельні»
3. «Інструкція виробнича по експлуатації водогрійних котлів»;
4. №54 «Інструкція з охорони праці для прибиральника службових та виробничих

«Інструкція з охорони праці при користуванні електрофікованим
приміщень» ;

5. №2 
інструментом»;

6. №34 « Інструкція з охорони праці про заходи пожежної безпеки» ;
7. №149 «Інструкція з методики та періодичності регулювання запобіжних

клапанів парових та водогрійних котлів» ;
8. № 182 «Інструкція з охорони праці апаратника хво».
Наказом по закладу № 18 від 21.05.2020 відповідальним за стан та експлуатацію 

електрообладнання закладу призначений головний енергетик Долінський Йосип 
Боліславович .

До роботи з електроустановками напругою понад 1000 В допускаються лише 
працівники з відповідними допусками після проведення відповідних інструктажів,навчання, 
перевірки знань з питань охорони праці та електробезпеки:

- головний енергетик Долінський Йосип Боліславович.
- інженер -електрик-Карпович Ігор Михайлович.
- електромонтер Радчук Ігор Миколайович.



Наказом № 5 від 08.01.2020 року затверджені положення та інструкції ;

1. «Положення про взаємовідносини між персоналом Рівненського РЕМ ПрАТ 
«Рівнеобленерго» і персоналом КП ДСОК «Електронік-Рівне» у відношенні оперативних 
переговорів та перемикань, балансової належності та експлуатаційної відповідальності 
обладнання»;

2. «Положення про енергослужбу підприємства» ;
3. № 1 «Інструкція для особи відповідальної за електрогосподарство»;
4. № 5 «Інструкція по обслуговуванню електрообладнання та

електроустаткування» ;
5. № 2 «Інструкція по ліквідації аварійних ситуацій на обладнанні 

електрогосподарства».
6. № 183 «Інструкція з охорони праці електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування»
7. № 6 Посадова інструкція електромонтера відповідального за безпечне виконання 

робіт по ремонту, монтажу та обслуговуванню електроустаткуваня (З розряду).

Наявні 313 для машиністів (кочегарів) котельні: костюм ЗМиТи; рукавиці Ми; окуляри 
сахисні закриті; берет ЗТи; каска захисна; респіратор пилозахисний; навушники 
протишумові; фартух з нагрудником ЗМиТиТо; фартух ЗВиМи; рукавички МиМиВу 
шкарпетки ЗМи; вачеги МиТиТв; шкарпетки ЗМи; черевики ЗМиТиМун -  15; чоботи ЗВМи; 
куртка утеплена; штани утеплені.

 ̂ Наявні електрозахисні засоби: ізолюючі штанги(оперативні,для накладання
заземлення,вимірювальні); ізолюючі і електровимірювальні кліиді; показники напруги, 
ізолюючі пристрої і пристосування для ремонту робіт під напругою понад 1000 В.; 
діелектричні рукавиці, боти, калоші, килими, ізолюючі накладки і підставки; індивідуальні 
екрануючі комплекти; переносні заземлення; плакати і знаки безпеки; переносні і стаціонарні 
огородження.

Працівники, які працюють в енергетичній службі, проходять періодично (згідно вимог 
законодавства ) психофізіологічну експертизу, інструктажі з охорони праці на робочому 
місці із записами у Журналі інструктажів з питань охорони праці, щорічне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці. Кількість робочих місць на яких існує підвищений 
ризик виникнення травм-3 : головний енергетик, інженер-електрик, електромонтер.

У наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт і експлуатаційна 
документація на обладнання, що використовується при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки. Заклад забезпечений нормативно-правовою та матеріально-технічною базою.

На устаткування, обладнання та пристрої, які використовуються при проведенні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки і знаходяться у власності закладу є паспорти та 
інструкції заводів виробників.

Директор КП ДСОК 
«Електронік-Рівне»

/О 0 3 2020р.

В.І. Гершун

Управління Держ праці у Рівненській області
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_____________________ 2020р. № _________________

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, 
устаткування підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційнир" номер облікової картки платника податків не 
зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
його сприйняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті

(Додаток 8 в редакції Постанови К М М  48 від 07.02.2020)


