
ДЕКЛАРАЦІЯ

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Назва суб ’єкта господарювання: - Приватне підприємство «Теплодім »
Юридична адреса: - 33013, Рівненська область, м. Рівне, вул. Ніла Хасевича, буд.26/26 
Поштова адреса: - 33005, Рівненська область, м. Рівне, вул. Павлюченка , буд. 5 /1 
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: - 35899268

Код виду діяльності згідно з КВЕД:
43.22 Монтаж водопровідних мереж систем опалення та кондеціонування.
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
43.21 Електромонтажні роботи.
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи.
43.31 Штукатурні роботи.
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін.
43.34 Малярні роботи та скління.
43.39 Інші роботи із завершення будівництва.
43.91 Покрівельні роботи.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного 
консультування в цих сферах.

Директор: Фугель Валентин Олександрович

Телефон, адреса електронної пошти: (050) 435-94-69, teplodim@meta.ua

Місие (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : Місце (адреса) виконання робіт підвішеної 
небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки : -  Виконання будівельно-монтажних робіт - Україна
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: з ПрАТ «Страхова компанія 
«Провідна» договір №5974934 від 29.08.2016р.

Я, директор, Фугель Валентин Олександрович —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:

Ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, 
крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею 
ґрунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких, існує підвищений ризик виникнення 
травм на підприємстві складає -  4 місця.

Інші відомості:
На підприємстві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно 

наказу №1 від 04.01.2017р покладено на головного інженера Березюка Максима Миколайовича, 
який пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держгірпромнагляду у Рівненській області з 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього -  посвідчення № 2256-
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79-16, протокол від 14.07.16 №79. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» . «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» -  
посвідчення № 2256-79/6-16, протокол від 14.07.16 №79-6. «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, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів», « ПББЕ парових та водогрійних котлів», «ПББЕ 
підйомників» -  посвідчення № 2256-79/в-16, протокол від 14.07.16 №79-в

Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки являються Кушнір Олександр Іванович -  заступник директора, член постійно діючої 
комісії, пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ Держгірпромнагляду у Рівненській області з 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього -  посвідчення № 1735-
60-15, протокол від 12.06.15 №60. «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та
пристроями» . «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» -  
посвідчення № 1735-60/6-15, протокол від 08.06.15 №60-6. «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, «ПББЕ вантажопідіймальних кранів», « ПББЕ парових та водогрійних котлів», «ПББЕ 
підйомників» -  посвідчення № 1735-60/в-15, протокол від 12.06.15 №60-в. Антоніч Микола 
Іванович -  виконавець робіт, пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці в 
постійно-діючій комісії приватного підприємства «Тепл о дім» по Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього -  протокол №1 від 11.01.2017р. «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»,.ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова 
безпека в будівництві» -  №2 від 12.01,2017р

На підприємстві ПП «Теплодім» розроблено, затверджено та введено в дію наказ №6 від 
04.01.2017р.

- Положення про службу охорони праці,
- Положення про порядок проведення навчання та перевіркуи знань з питань охорони праці.
- Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, пофесійних
захворювань і аварій на виробництві.
- Положення про систему управління охороною праці.
- Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
- Положення про енергетичну систему підприємства.
Наказом №7 від 05.01.2017р. затверджено і введено в дію «Перелік інструкцій з охорони 

праці» які діють на підприємстві.
На підприємстві ведуться:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал протоколів перевірки знань з питань охорони праці;
- Журнал протоколів перевірки знань з електробезпеки;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці;
- Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал видачі наряд-допусків;
- Журнал приймання та огляду риштувань та помосту;
- Журнал періодичного огляду тари;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
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Відповідно до ст18 Закону України «Про охорону праці» на підприємстві організовано 
навчання та перевірка знань працівників під час прийняття на роботу та в процесі роботи з 
урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці. 
Сформовано план-графік проведення та перевірки знань.Для перевіки знань з питань охорони праці 
створено комісію, наказ №8 від 11.01.2017р. Головою комісії призначено директора Фугеля 
Валентина Олександровича (посвідчення №2257-79-16 протокол від 14.07.16 №79, посвідчення 
№2257-79/6-16 протокол від 14.07.16 №79-6, посвідчення №2257-79/в-16 протокол від 14.07.16 
№79-в). Членами комісії призначено головного інженера Березюка Максима Миколайовича. 
Заступника директора Кушніра Олександра Івановича, які пройшли навчання та перевірку знань по 
Закону України «Про охорону праці та нормативних актах до нього». Наказом №10 від 11.01.2017р. 
розроблено і затверджено «Перелік робіт на висоті, яківиконуються за наряд-допусками.», «Список 
працівників, які мають право бути відповідальними при виконанні робіт на висоті», «Список 
працівників які мають право видачі наряд-допуску та розпоряджень при виконанні робіт на висоті». 
Створено комісію по прийнятю в експлуатацію та випробовування засобів індивідуального захисту, 
прийомув експлуатацію поміст та риштувань. Заведено та ведеться на будівництві «Журнал 
приймання та огляду риштувань та помосту». Для виконання будівельно монтажних робіт та 
ремонтно-експлуатаційних робіт підприємство забезпечено приставними драбинами, стрем’янками, 
комплектом риштувань. Перед допуском в експлуатацію драбин, стрем’янок, риштувань, а також в 
період експлуатації проходять випробування згідно з нормами випробувань, складаються відповідні 
акти випробувань. Працівники підприємства, які безпосередньо виконують роботи на висоті 
пройшли навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол №3. №4. №5 від 
12.01.2017р по інструкціях з охорони праці №1-03, 1-04, 1-05 відповідно до переліку інструкцій з 
охорони праці затвердженого наказом №7 від 05.01.2017р. Працівники підприємства при прийняті 
на роботу та в процесі роботи проходять попередній та періодичний медичний огляд. А 
працівники. Які. виконують роботи підвищеної небезпеки проходять психофізіологічну експертизу 
в РЕТЦ Держгірпромнагляду у Рівненській області. Всі працівники підприємства забезпечені 
засобами індивідуального та колективного захисту, які проойли випробовування відповідно до акту 
№1. №2. №3 від 17.01.2017р.

ПП «Теплодім» забезпечене нормативно-правовими документами з питань охорони праці в

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання в Управлінні Держпраці в 
Рівненській області.

________________20__ р. № _______________________.
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