
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 Товариство з обмеженою відповідальністю «Перша_______
(для юридичної особи: найменування ю ридичної особи,

_____________________________ Здолбунівська управляюча компанія»_________________________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 

____________________ 35705,Рівиенська область, м.Здолбунів. вул.8 Березня,37________________

_____________код ЄДРПОУ 40277266, КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів________
телефаксу, адреса електронної пошти;

___________________________директор Бабак Людмила Василівна_____________________________
для ф ізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

________________________________ (03652) 2-54-11, tovpzuk@gmail.com____________________________________________
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_______________________________ житловий фонд м.Здолбунів_________________________________
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди немає об'єктів підвищеної небезпеки

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці____не проводився___
(дата проведення аудиту)

Я,______________________ Бабак Людмила Василівна
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи

або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

____________________ обстеження , ремонт і чищення димарів, повітропроводів ____________
(найменування виду робіт

підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів,

устатковання підвищ еної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
на підприємстві 17 робочих місць, в тому числі 1 робоче місце, на якому

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання

mailto:tovpzuk@gmail.com


існує підвищений ризик виникнення травм_____________
відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості- Бишук Ірина Володимирівна -  наказом по підприємству від 26.07.2017р. №13- 
в призначена відповідальною за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
промисло вої безпеки, наказом по підприємству від 01.08.2017р. №15-в створено службу охорони 
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
праці, наказом по підприємству від 01.08.2017р. №17-в введено в дію інструкції з охорони праці за

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
професіями та видами робіт, керівники робіт пройшли перевірку знань з питань охорони праці при 
виконанні робіт на висоті в ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол первірки знань від 02.10.2017р., №3, 
навчання ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання» (дод.2 «Відведення продуктів згоряння») протокол 
від 09.12.2016р.№ - 160. навчання з «Правил безпеки систем газопостачання» та правил виконання 

інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
газонебезпечних робіт» протокол від 09.12.2016 №160. наказом по підприємству від 01.08.2017р.

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

№14-в створено комісію з перевірки знань з питань охорони праці у складі:

№ Прізвище та імя №. дата №. дата №, дата №, дата Місце проведення
п\п по батькові посвідчення посвідченн посвідчення посвідчення навчання

навчання з я навчання навчання з навчання з
охорони
праці

з правил 
охорони 
праці під 
час
виконання 
робіт на 
висоті

ДБН В.2.5- 
20-2001 
«Г азопостача 
ння» (дод.2 
«Відведення 
продуктів 
згоряння»)

«Правил 
безпеки 
систем 
газопостачан 
ня» та правил 
виконання 
газонебезпеч 
них робіт»

1 Бишук І.В. №105-3-17
від
20.01.2017р.

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

2 Даткун В.Б. №106-3-17
від
20.01.2017р.

№3819- 
258-17 від 
02.10.2017 
Р-

№4800- -160- 
16 від
09.12.2016р.

№4800-160- 
16 від
09.12.2016р.

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

3 Бабак Л.В. №524-16/1-18
Від
09.02.2018р.

№3817- 
258-17 від 
02.10.2017 
Р-

№ 4887--160- 
16 від
09.12.2016р.

№4887-160- 
16 від
09.12.2016р.

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

4 Ужинський В.П. №3818- 
258-17 від 
02.10.2017 
Р-

№4799--160- 
16 від
09.12.2016р.

№4799-160- 
16 від
09.12.2016р.

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

У відповідності до вимог Типового положення про порядок проведення навчання та перевірки 
знань розроблено положення підприємства про навчання та перевірки знань з питань охорони праці , 
а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці .



під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань охорони
праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці, в наявності 
експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки, наказом від 01.08.2017р. №19-в 
введене в дію Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, працівники забезпечені засобами захисту 
згідно з нормами видачі:
- Комбінезон бавовняний;
- Куртка ватяна (взимку);
- Рукавиці комбіновані.

Підприємство забезпечене законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони 
праці.

Для безпечного виконання робіт при обстеженні, ремонту і чищенню димарів та повітропроводів 
будинків розроблені наступні заходи:

відповідно до наказу від 03.10.2017р. №26-в відповідальним за безпечне і якісне виконання 
робіт по перевірці та чищенню димових та вентиляційних каналів призначено заступника 
директора Ужинського В.П.;

- для обстеження і чищення димарів і вентиляційних каналів будинків відповідно до наказу від 
3.10.2017р. №25-в створено ланку робітників по ремонту та обслуговуванню димових та 
вентиляційних каналів будинків:

- розроблена та затверджена керуючим посадова інструкція для відповідальної особи за ремонт 
та обслуговування димових та вентиляційних каналів:
розроблена та затверджена директором технологічна карта організації роботи з ремонту та 
чищення димових та вентиляційних каналів та виробнича інструкція по перевірці та прочистці 
димовентиляційних каналів і ремонту оголовків димоходів в газифікованих житлових 
будинках;
розроблені та затверджені наказом від 01.08.2017р. №15-в інструкції з охорони праці по 
професіях та видах робіт, в т.ч. інструкція з охорони праці №4 при ремонті і чищенні 
димових і вентиляційних каналів: інструкція з охорони праці №10 під час виконаня робіт на 
висоті; інструкція з охорони праці №12 під час виконання робіт на риштуваннях і помостах.

- роботи підвищеної небезпеки по обстеженню . ремонту і чищенні димарів, повітропроводів 
вдіповідно до наказу від 3.10.2017р. №25-в під керівництвом відповідальної особи буде 
виконувати контролер пічного господарства Демко А.О.. який пройшов навчання по професії 
в спеціалізованому навчальному закладі (посвідчення навчально-курсового комбінату м.Рівне 
№ 13942 видане 09.10.2012р.. повторну перевірку знань пройшов в Комунальному закладі 
«Навчально-курсовий комбінат» протокол №611 від 27.06.2017р. ) та Щенін В.О.(без права 
виконання робіт на висоті);
контролер пічного господарства забезпечений необхідним інструментом для виконання робіт 
по перевірці та чищенню димових та вентиляційних каналів відповідно до вимог Правил та 
затвердженого Переліку;
ТзОВ «Перша Здолбунівська управляюча компанія» має прилад для інструметального 
дослідження руху повітря в димових та вентиляційних каналах термоанемометр ієбЮ 450-У1 . 
повірений ДП «Укрметртестстандарт» свідоцтво про повірку від 19.10.2017р. №22-02/07093 
та прилад для вимірювання тяги дифманометр ІезЮ 510. протокол калібрування від 
виробника;
робітники, які виконують роботи по перевірці та чищенню димових та вентиляційних 
каналів, пройшли періодичний медичний огляд (Медичні довідки Здолбунівської центральної 
районної лікарні від 06.10.2017р. 11.09.2017р.) та психофізіологічну експертизу (Висновок 
психофізіологічної експертизи ДП «Рівненський ЕТЦ» №18-1431/19563 від 
23.10.2017р.).Протипоказань не виявлено;

- робітники, які виконують роботи по перевірці та чищенню димових та вентиляційних 
каналів, забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту відповідно
до Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним



взуттям та іншими засобами індивідуального захисту та затверджених норм безкоштовної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших 313;

- ТзОВ «Перша Здолбунівська управляюча компанія» забезпечена бланками актів по перевіці і 
чищенню димових і вентиляційних каналів встановленої форми та заведений журнал їх 
реєстрації;
ТзОВ «Перша Здолбунівська управляюча компанія» зареєстрована в Управлінні Держпраці у 
Рівненській області 28.11.2017р. №090 Декларація відповідності матеріально-технічної бази 
роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки ;

- відповідальною особою за видачу наряд-допусків відповідно до наказу від 03.10.2017р. №24-в 
призначено Ужинського В.П.. який пройшов перевірку знань з питань охорони праці при 
виконанні робіт на висоті в ДП «Рівненський ЕТЦ», протокол первірки знань від 02.10.2017р. 
№3;
ведуться журнали реєстрації видачі наряд-допусків. журнал видачі запобіжних пристроїв і 
індивідуальних засобів захисту, журнал перевірки, огляду та обліку засобів індивідуального 
захисту;
на мотузки страхувальні. пояси запобіжні лямкові .подвійний лямочний фал нанесені 
маркування відповідно до вимог ГОСТ 12.4.089-86. присвоєні інвентарні номери та проведено 
випробування в випробувальному центрі ДП «Рівненський ЕТЦ» (протокол випробування та

органі Держпраці_________________20__ р. №

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на 
експлуатацію  (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної 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 служ би і мають відмітку в паспорті.".

І /правління Держпрапі у Рі; збласті!


