
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:

Найменування юридичної особи: ПП “ТПК АРСЕН”

Місцезнаходження юридичної особи: 33009 м. Рівне, вул. Млинівська, 5 

Код згідно ЄДРПОУ: 22554414

Прізвище, ім’я та по батькові керівника: Лавренюк Тетяна Миколаївна

Номер телефону, факсу, адреса електронної пошти: 0362- 62 20 10;
e-mail: e-energy@arsen.rovno.ua

Місце (адреса)виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
33009 м. Рівне, вул. Біла,85.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
ПрАТ УПСК м.Рівне. договір серія 220/01 №575-Ц від 03.09.19р._______________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
______не проводилась_______

дата проведення аудиту
Я, Лавренюк Тетяна Миколаївна, директор ПП “ТПК АРСЕН” цією 

декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки:

-Експлуатація устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування 
електростанцій і мереж);закрита трансформаторна підстанція 10/0,4кВ, 
диспетчерське найменування ТП-501 в складі:

- силовий трансформатор Т-1 типу ТМ-630/10-76У1 
зав № 28359 , 1984 рік виготовлення.
Виготовлювач: Биробиджанский завод силових трансформаторів.

- силовий трансформатор Т-2 типу ТМ-630/10-78У1 
зав № 28220, 1984 рік виготовлення.
Виготовлювач: Биробиджанский завод силових трансформаторів.
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- камери збірні одностороннього обслуговування:
1. “КСО-366-400-УЗ; комірка №1, ввід до т-ра Т-1”
2. “КСО-366-400-УЗ; комірка №2, ввід №110 кВ”
3. КСО-366-400-УЗ; комірка №3, ввід №2 10 кВ”
4. “КСО-366-400-УЗ; комірка №4, ввід до т-ра Т-2”

Виробник збірних камер — Хмельницький завод трансформаторних підстанцій. 
1982 рік виготовлення.

Кількість робочих місць: 5, із них з підвищеною небезпекою — 1.

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: 
м.. Рівне, вул. Біла,85 
Наявність виробничої бази:
1. Нежитлова будівля цеху по виробництву пінополістирольних плит із 

складськими приміщеннями.
2. приміщення спеціалізованого цеху.
3. Нежитлова будівля цеху по обкатці двигунів.
4. Нежиле приміщення виробничо - побутовий корпус, автопавільйон. 

м.Рівне, вул. Млинівська, 3.
5. Приміщення автоматної дільниці.

Інші відомості:

Державним підприємством “Рівненський експертно-технічний центр” 12.06.2020р. 
було проведено експертне обстеження устаткування з напругою понад 1000 В 
ТП-501.
Надано позитивні висновки експертизи № 13.56.04/18.20; № 12.56.04/18.20;

№ 14.56.04/18.20 про працездатність даного устаткування та проведення слідуючого 
експертного обстеження до 12 червня 2023 року.

Наказом № 28 від 28.12.19р. призначений відповідальним за електрогосподарство 
енергетик Моторко Микола Васильович посвідчення з електробезпеки №2766-96- 
19 5 група до і вище 1000В, дійсне до 07.07.2021р., видане Рівненським ЕТЦ, 
посвідчення ПТЕ № 2823 -100-19 дійсне до 19.07.2022р.
Наказом по підприємству №38 від ЗО. 01.2020р. призначений заступником 

відповідального за електрогосподарство головний інженер Степчин Микола 
Миколайович , посвідчення з електробезпеки №5253-151-14 5 група до і вище 
1000 В, дійсне до 16.06.2021р., видане Рівненським ЕТЦ, посвідчення ПТЕ 
№ 4704-146-19 дійсне до 22.11.2022р.

Наказом по підприємству №12-КП від 26.06.2020 р. призначений 
електромонтером Вальчевський Василь Іванович. З група до і вище 1000В. 
перевірка знань ПТБ, ПТЕ, ПУЕ, ПЕЕЗ 30. 07.2020 року, дійсно до ЗО. 07.2021 року.



Наказом №23 від 14.08.2019р. відповідальним за охорону праці на підприємстві 
призначено інженера з охорони праці Халабова О. Ю. посвідчення з 
електробезпеки № 227-7/А-20 4гр. до і вище 1000В. дійсно до 27. 01.2023р.,
видане Рівненським ЕТЦ.

Наказом №1 від 02.01.2018р. прийнято постанову “Про затвердження інструкцій 
з охорони праці”. Додаток 1, перелік інструкцій.

Наказом №26 від 20.09.2019р. затверджено “Положення про навчання з питань 
охорони праці”, “Програма навчань з питань охорони праці працівників”, 
“Положення про медичний огляд працівників підприємства”, “Положення про 
порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту, організація належного забезпечення їх.”

З працівниками підприємства проводяться наступні інструктажі з охорони праці: 
вступний, первинний,повторний, позаплановий, цільовий та інструктаж на 
робочому місці.

На підприємстві наказом №24 від 14. 08.2019р. створено комісію по перевірці 
знань з питань охорони праці в складі: 

голова комісії — технічний директор Лавренюк В.А.
Члени комісії — головний інженер Степчин М. М. 

енергетик Моторко М. в. 
інженер з ОП Халабов О.Ю.

Наказом Х° 52 від 19.05.2020р. створено постійно-діючу комісію для перевірки 
знань працівників енергослужби на групу з електробезпеки в складі:

Голова комісії — головний інженер Степчин Микола Миколайович,
Члени комісії — енергетик Моторко Микола Васильович,

— інженер з охорони праці Халабов Олександр Юрійович.

Наявність служби охорони праці:

Періодичний медичний огляд працівників проведено:

енергетик Моторко М.В. - 27. 07. 2020 року, довідка дійсна до 27.07. 2022року. 
КНП “Центр ПМСД “ЦЕНТРАЛЬНИЙ” Рівненської міської ради.

гол. інженер Степчин М. М.- 07. 08. 2020 року, довідка дійсна до 07.08. 2022року., 
КНП “Центр ПМСД “ЦЕНТРАЛЬНИЙ” Рівненської міської ради.

електромонтер Вальчевський В.І. - 07. 08. 2020 року, довідка дійсна 
до 07.08. 2022року.
КНП “Центр ПМСД “ЦЕНТРАЛЬНИЙ” Рівненської міської ради.

Вказаних працівників медицинською комісією допущено до обслуговування 
об’єктів з підвищеною небезпекою, робота в діючих електроустановках до і вище 
1000 В.



Забезпечення засобами індивідуального захисту:
1. Діелектричні рукавиці З пари - протокол № 2646 від 25.06.20р. 

слід, перевірка 25. 12.20р.
2. Покажчик напруги “Поиск”, плоскогубці, кусачки, викрутка 8*175. 

викрутка 0,8*4,0*100, викрутка 10*60 —протокол № 2645 від 25.06.20р., 
слід, перевірка 25. 06. 21р.

3. Вказівник напруги ПВН-4.1 до 10 кВ. - протокол № 2644 від 25.06.20р., 
слід, перевірка 25. 06. 21 р.

4. Штанга ізолююча ШОК -10 до ІОкВ. - протокол № 2643 від 25.06.20р. 
слід, перевірка 25.06.22 р.

5. Боти діелектричні - протокол № 3222 від 20.06.18р. 
слід, перевірка 20.06.21р.
ТзОВ “Рівнетехсервіс”. Електротехнічна лабораторія м. Рівне
вул. Курчатова,60. Свідоцтво про атестацію № РТ-0070/2015 до 12. 08. 20р.

6. Килими діелектричні 1- 750*750 10шт.
ТОВ. “Київгума”.

7. Працівники забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям згідно правил 
ПТБ.

Наявність документації :
1. Наказ №28 про особу про особу відповідальну за електрогосподарство.
2. Наказ №27 про осіб,відповідальних за електробезпеку.
3. Положення про взаємовідносини з ПАТ "Рівнеобленерго"
4. Список оперативно-диспетчерського персоналу ПАТ "Рівнеобленерго".
5. Посадова інструкція енергетика.
6. Положення про енергослужбу.
7. Перелік робіт що виконуються за нарядами.
8. Перелік робіт що виконуються в порядку поточної експлуатації.
9. Однолінійна схема електроустановок.
70. Перелік робіт що виконуються за розпорядженнями.
11. Список працівників які можуть призначатися відповідальними при виконанні 

робіт.
12. Список електротехнічних працівників.
13. Список працівників які мають право віддавати оперативні розпорядження.
14. Паспорт ТП-501.
15. Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки.
76. Оперативний журнал.
7 7. Акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів №5 від 

08.10.2018 року.
18. Журнал обліку захисних засобів.
19. Протоколи перевірок захисних засобів.
20. Журнал обліку робіт за нарядами та розпорядженнями.
21. Бланки нарядів для робіт в електроустановках.
22. Протоколи перевірок і випробуванння електрообладнання, електромереж і 

заземлювальних пристроїв.
23. Виконавчі креслення ПЛ і кабельних трас.
24. Інструкція "Експлуатація трансформаторів ТМ-630 ТП-501".
25. Інструкція "Технічне обслуговування та експлуатація обладнання ТП-501".
26. Положення про навчання з питань охорони праці.
27. Поогоама навчань з питань охооони поані поапівників.



28. Інструкція № 7 ’’Охорона праці під час робіт з електрифікованим 
інструментом".

29. Інструкція № 10 “Охорона праці для електромонтерів з ремонту та 
обслуговуванню електроустановок”.

30. Журнал вступного інструктажу.
21. Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці.
22. Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві. 
33. Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві.

Вся вказана організаційна, експлуатаційна та ремонтна документація на 
вказане обладнання підвищеної небезпеки знаходиться в наявності. 
Підприємство забезпечене нормативно-правовою та матеріально-технічною 
базою.

Лавренюк Т. М.

ї Держпраці у Рівне.чсь.кій області
O B Ä H O
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Декларація зареєстрована у лсурналі о( 
територіальному органі Держпраці __

суб'єктів господарюваніМ'
_  2020р. №.

Примітки: І. 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) мащин, 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 державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті.”.


