
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю
«Рівнетеплопостач», Україна, 33016, м. Рівне, вул. Будівельників, буд. 6-В, тел./факс (0362) 
620558, ЄДРПОУ 40460770.

Види діяльності за КВЕД:
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.

Директор - Лікарський Франц Йосипович, тел. 098 805 64 00
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки -  Рівненська 
область.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування 
страхової компанії, строк дії полісу, номер і дата його видачі) -  не належить до об’єктів 
підвищеної небезпеки.

Я, директор ТОВ «Рівнетеплопостач», Лікарський Франц Йосипович цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеною 
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 грунту, з перекриття або робочого настилу та 
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, 
механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Інші відомості

Кількість робочих місць -  вісім, в тому числі три робочі місця на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм.

На підприємстві відпрацьоване Положення про систему управління охороною праці. 
Функції служби охорони праці, згідно наказу по підприємству №5 від 07.08.2017р. , 
покладено на інженера з охорони праці за сумісництвом Кузьомку Миколу 
Ростиславовича, який пройшов навчання та перевірку знань Держгірпромнагляду РЕТЦ з 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, посвідчення 
№ 4191-139-17 від 27.10.17 р., «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, «Правил 
будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», «Правила будови та 
безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення № 4191-139/в-17 від 27.10.17 р., «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
підчас виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека» посвідчення №4191-139/6-17 протокол 139/6 від 
20.11.2017р.



У TOB «Рівнетеплопостач» розроблено, затверджено та введено в дію:
- Згідно наказу № 4 від 01.08.2017р., інструкції з охорони праці;
- Згідно наказу № 8 від 01.08.2016р., посадові інструкції;
- Згідно наказу № 5 від 07.08.2017р., Положення про відповідального за охорону

праці.
В товаристві ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстрації 
інструктажів з охорони праці на робочому місці; Журнал обліку робіт, що виконуються за 
нарядами та розпорядженням; Журнал видачі наряд-допусків; Журнал обліку та зберігання 
засобів захисту; Журнал протоколів перевірки знань, Журнал реєстрації інструктажів з 
питань пожежної безпеки; Журнал обліку видачі інструктажів з охорони праці; Журнал 
реєстрації інструктажів з охорони праці; Журнал огляду елементів спеціальних 
страхувальних засобів.

На підприємстві наказом № 14 від 23.10.2017р. , створена постійно діюча комісія
для перевірки знань з питань охорони праці в складі: Голова комісії: Шостак Роман
Миколайович -  головний інженер, пройшов навчання та перевірку знань в РЕТЦ 
Держгірпромнагляду з Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів 
до нього, посвідчення № 636-21-16 від 04.03.16 р. Члени комісії- начальник дільниці Линка 
Микола Григорович, відповідальна особа за електрогосподарство на підприємстві. 
Пройшов навчання та перевірку знань на 4 групу з електробезпеки, посвідчення № 4710- 
151-17 від 16.11.2017р., «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці підчас виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» 
посвідчення №1992-70/6-16 протокол 70/6 від 13.06.2016р., пройшов навчання та виявив 
потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до 
нього, посвідчення № 1992-70-16 від 16.06.16 р., «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, «Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів», 
«Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», «Правила будови та безпечної 
експлуатації підйомників», «Правила будови та безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів» посвідчення № 1992-70/в-16 від 16.06.16 р. Заступник 
директора Кузьомка Микола Ростиславович, який пройшов навчання та перевірку знань 
Держгірпромнагляду РЕТЦ з Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, посвідчення № 4191-139-17 від 27.10.17 р., «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, «Правил будови та безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів», «Правила будови та безпечної експлуатації ліфтів», посвідчення № 
4191-139/в-17 від 27.10.17 р., «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями», «Правил охорони праці підчас виконання робіт на висоті» ДБНА.3.2-2-2009 
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека» посвідчення 
№4191-139/6-17 протокол 139/6 від 20.11.2017р.

Відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті наказом № 20 від 
13.11.2017р. призначено начальника дільниці Линку Миколу Григоровича. Відповідальним 
за видачу наряд-допусків при роботі на висоті згідно наказу № 9 від 10.08.2017р. є головний 
інженер Шостак Роман Миколайович. Відповідальним за технічний стан зберігання та 
проведення випробувань, щоденний огляд запобіжних поясів (наказ № 18 від 23.10.2017р.) 
призначено Кузьомку Миколу Ростиславовича.



Наказом TOB «Рівнетеплопостач» № 17 від 23.10.2017р. створено комісію з 
проведення випробувань запобіжних поясів в наступному складі: голова -  головний 
інженер Шостак P.M., члени -  заступник директора Кузьомка М.Р. та начальник дільниці 
Линка М.Г.

З працівниками ТОВ «Рівнетеплопостач» було проведено навчання з питань охорони 
праці та перевірки знань. Результати перевірки знань оформлені протоколом перевірки 
знань №1 21.11.2017р.

ТОВ «Рівнетеплопостач» має нормативно-технічну літературу.

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі

Директор

Т О В  «РІВНЄТЄПЛОПОСТс Пікарський Франц Йосипович
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