
Декларація
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця: Товариство з обмеженою відповідальністю « НАУКОВО 

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВИК» м. Рівне, вул. Курчатова, буд.24-а, 
тел.(067)363 44 63

Юридична адреса: Україна, 33018, Рівненська обл., м. Рівне вул. Курчатова буд.24а 
ЄДРПОУ 39839286 

Р/р 26001054700112 в ПАТ РФ КБ «Приватбанк»
МФО 333391

Свідоцтво платника податку -  платник єдиного податку без ПДВ 
Вид діяльності за КВЕД-2010:

- Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціювання. Код 43.22
- Інші будівельно-монтажні роботи. Код 43.29
- Інші роботи із завершення будівництва. Код 43.39
- Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. Код 43.99
- Організація будівництва будівель. Код 41.10
- Будівництво житлових і нежитлових будівель. Код 41.20

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки, та/або експлуатація 
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки — об’єкти замовників 
на території України.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: Фонд страхування від 
нещасних випадків; платник єдиного внеску 10000000413997 від 16.05.2015р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  не проводився.
Я, директор ТзОВ ”НВП ТЕПЛОВИК”, Кулакевич Руслан Миколайович, 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, 
устаткування підвищеної небезпеки: - Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,

- Роботи в колодязях,шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємкостях, боксах, топках, трубопроводах).

- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій чи під водою.
Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить два чоловіка. 

Інші відомості:
Кулакевич Руслан Миколайович - директор, відповідальний за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки ( в тому числі і на висоті) 
Наказ № 19/03 від 19 березня 2018р.

Пройшов навчання та перевірку знань на IV групу з електробезпеки до 1 ОООв 
29.01.2018р. В ДП "Рівненський ЕТЦ”

Пройшов навчання та перевірку знань в ДП “Рівненський ЕТЦ”:
- Закону України “Про охорону праці” та нормативно-правових актів до нього. 

Посвідчення №312-10-18. Протокол від 02.02.2018 №10.
- “Правил безпечної 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 №312-10/6. Протокол від 
02.02.2018 .№10/6

- «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. “Правил будови і безпечної експлуатації парових 
та водогрійних котлів”. Посвідчення №312-10/в-18. Протокол, від 02.02.2018. №10/в

Головний інженер Кукса Ігор Володимирович -  відповідальний працівник, пройшов



навчання та перевірку знань на III групу з електробезпеки до 1000в.26.03.2018р. в ДП 
«Рівненський ЕТЦ»
Пройшов навчання і перевірку знань в ДП «Рівненський ЕТЦ» з:

- «Законодавчих актів з охорони праці, надання до медичної допомоги потерпілим, гігієни 
праці та електробезпеки -  протокол від 30.03.2018р. №36 (посвідчення № 1167-36-18);

- «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». «Правил охорони 
праці під час виконання робіт на висоті», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» - протокол від 26.03.2018 №36/6 (посвідчення 
№1167-36/6-18);

- «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин, що працюють під тиском», «Правил будови та безпечної експлуатації парових та 
водогрійних котлів» - протокол від 30.03.2018 №36/в (посвідчення №1167-36/в-18)

Обов’язки інженера з охорони праці - виконує Білошицький Юрій Миколайович. 
Наказ №14 від 15.03.2018р..

Розроблено та затверджено наказом №21/03 від 26.03.2018р.:
-  Положення про службу охорони праці.
-  Положення про систему управління охороною праці.
-  Положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони
праці.
-  Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Інструкції з питань охорони праці по спеціальностях та за видами робіт.
Наказом №23/03 від 03.04.2018р.створено постійно діючу комісію для перевірки знань з 
питань охорони праці. Голова комісії та члени комісії пройшли навчання та перевірку знань в 
ДП «Рівненський ЕТЦ»

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять відповідні 
інструктажі з охорони праці, навчання і перевірку знань з питань охорони праці. Запис про 
проведення інструктажів робиться в журналах реєстрації інструктажів.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, пройшли психофізіологічну 
експертизу про відповідність професійним вимогам до виконання робіт підвищеної 
небезпеки (протокол №18-1543/20724 відІЗ.04.2018 та протокол№18-1543/20727 від 
13.04.2018) і забезпечені засобами індивідуального захисту. Придбано запобіжні пояси в 
кількості -  двох одиниць.

Запобіжний пояс №1, (пояс безлямковий зав.№709907). Дата випробування 28 грудня
2017р.

Запобіжний пояс № 2, (пояс безлямковий зав.№078691). Дата випробування 06 березня
2018р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці “_______ ” ________________ 2018р. №__________________

Директор ТзОІ К»

2018р. Кулакевич Р.М..

2018р.№.


