
Додаток 8 до Порядку (в редакції постаної 
Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 4

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Назва суб'єкта господарювання:
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рівнетеплоенерго"

Місцезнаходження (юридична та поштова адреса):
33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Данила Галицького, буд. 27
Код згідно ЄДРПОУ: 36598008
Директор: Корчинський Олександр Сигізмундович
Телефон: (0362) 64-26-69
Телефакс: (0362) 64-26-67
Адреса електронної пошти: rivneteplo@gmail.com

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки:
структурні підрозділи ТОВ "Рівнетеплоенерго" м. Рівне, Рівненський р-н.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третімі 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (найменування страхово 
компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі): договір не заключений.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
добровільний аудит з охорони праці не проводився.

Я, Корчинський Олександр Сигізмундович, цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці 
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:
- обстеження, ремонт і чищення димарів, повітропроводів;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм на підприємстві, складає 87 місць.
Будівлі та споруди в (на) яких виконуються зазначені у декларації види робіт (орендовані, 
належать Рівненській міській раді, власних будівель та споруд ТОВ "Рівнетеплоенерго" не має): 
котельні м. Рівне за адресами: вул. Київська 6А, вул. Київська 60Б, вул. Відінська 21А, вул. 
Курчатова 54А, вул. Карнаухова 41В, вул. Чорновола 74В, вул. Чорновола 99Д, вул. Степана 
Бандери ЗОБ, вул. Кременецька 2А, вул. Березовського 20, вул. Соборна 225К, вул. Коперніка 
44Б, вул. Герцена 5А, пров. Робітничий 2А, вул. Поліська 5Б, вул. Макарова 41, вул. Сошенка 
5Б, вул. Жукова 22, вул. Дворецька 108Д, вул. Дворецька 57, вул. Олексинська 31 А, вул. Біла 
35А, вул. Князя Володимира 75Б, вул. Набережна 8Б, вул. 16-го Липня 19, вул. Міцкевича 32А, 
вул. Ніла Хасевича 26Б, вул. Небесної сотні 6А, вул. Будівельників 2А, вул. Будівельників 8, 
вул. Гагаріна 17, смт. Клевань вул. Деражненська 39.
Структурні підрозділи, працівники яких задіяні у виконанні заявлених у декларації робіт 
підвищеної небезпеки: райони № 1, 2, 3, 4, цех газового обладнання, аварійно-диспетчерська 
служба, ремонтно-будівельна дільниця.
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Інші відомості:
Із числа інженерно-технічних працівників наказами по підприємству (№60 від 12.02.2019 р., 

№28 від 22.01.2019 р., №220 від 27.08.2018 р., №89 від 03.04.2017 р., №57 від 01.03.2017 р., 
№268 від 21.09.2016 р„ №225 від 10.08.2016 р„ №220 від 08.08.2016 р„ №175 від 21.06.2016 р„ 
№171 від 21.06.2016 р., №160 від 08.06.2016 р., №343 від 28.10.2013 р.) призначені особи, 
відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки під час виконання зазначених у декларації робіт: начальник цеху газового обладнання 
Українець Андрій Вікторович; старші майстри цеху газового обладнання Зубай Олександр 
Миколайович та Гаврилюк Сергій Леонідович; начальник району №1 Костюк Сергій 
Олександрович; начальники котелень району №1 Семенюк Володимир Михайлович, Руденко 
Василь Вячеславович та Меленчук Тарас Олександрович; майстри району №1 Підгородецький 
Ігор Іванович, Островський Василь Миколайович, Остапчук Михайло Миколайович, Веремчук 
Михайло Дмитрович, Стецюк Ігор Васильович та Левчук Богдан Васильович; начальник району 
№2 Гаврилюк Сергій Петрович; начальники котелень району №2 Степанюк Сергій 
Олександрович, Невинний Вадим Васильович та Переверзев Святослав Валерійович; майстри 
району №2 Горбовий Ярослав Ярославович, Малашта Андрій Едуардович, Кухарський Сергій 
Юрійович, Сахно Федір Федорович, Цаковський Роман Леонідович та Григорук Ростислав 
Володимирович; начальник району №3 Масло Василь Богданович; начальники котелень району 
№3 Масло Ігор Васильович та Малашта Едуард Олегович; старший майстер району №3 Фесюк 
Сергій Георгійович; майстри району №3 Ярмощук Микола Іванович, Венгер Сергій 
Олександрович, Кузьмич Назар Васильович, Коберський Микола Степанович та Климюк Роман 
Олегович; начальник району №4 Семенов Андрій Леонідович; начальники котелень району №4 
Осецький Сергій Володимирович та Веремчук Юрій Дмитрович; майстри району №4 Герус 
Дмитро Віталійович, Єфімчук Віталій Олександрович та Миронюк Борис Андрійович; 
начальник аварійно-диспетчерської служби Мартинюк Олександр Миколайович; майстри 
аварійно-диспетчерської служби Жаворонков Віталій Юрійович, Погорельцев Павло Іванович, 
Морозюк Олександр Максимович та Зозуля Віталій Анатолійович; начальник ремонтно- 
будівельної дільниці Баранов Юрій Володимирович; майстер ремонтно-будівельної дільниці 
Волненко Богдан Сергійович.

На підприємстві створено службу охорони праці (наказ № 6 від 09.11.2009 р.). Начальник 
служби охорони праці Борей Світлана Анатоліївна, інженери з охорони праці Яцишина Наталія 
Олександрівна та Крот Орест Вікторович.

Наказом по підприємству № 75 від 28.02.2019 р. створено постійно діючу комісію 
Товариства з перевірки знань працівників з питань охорони праці. Голова комісії -  директор 
технічний Югцук О.В. Заступник голови комісії -  начальник служби охорони праці Борей С.А. 
Члени комісії: інженери з охорони праці Яцишина Н.О. та Крот О.В., начальник цеху газового 
обладнання Українець А.В., член профспілкового комітету ТОВ "Рівнетеплоенерго" (головний 
метролог) Радовенчик М.С.

Перший керівник підприємства, працівники служби охорони праці, члени постійно діючої 
комісії ТОВ "Рівнетеплоенерго" з перевірки знань з питань охорони праці, інженерно-технічні 
працівники, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання зазначених у декларації робіт, посадові особи, які 
мають право видавати наряди-допуски на виконання робіт підвищеної небезпеки, можуть 
призначатись керівниками робіт з підвищеною небезпекою та допускачами пройшли навчання 
та перевірку знань: Закону України "Про охорону праці", "Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском", "Правил безпеки систем газопостачання", 
"Типової інструкції по організації безпечного ведення газонебезпечних робіт", "Правил охорони 
праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного 
обладнання", "Правил охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання 
електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок", "Правил охорони праці 
під час роботи з інструментом та пристроями", "Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті", ДБНА 3.2-2-2009, "Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 
робіт", "Правил охорони праці на автотранспорті".



Перший керівник підприємства, працівники служби охорони праці, члени постійно діючо' 
комісії ТОВ "Рівнетеплоенерго" з перевірки знань з питань охорони праці пройшли навчання т і  

перевірку знань вказаних нормативно-правових актів з охорони праці в ДП "Рівненськиі 
експертно-технічний центр Держпраці" (посвідчення №5883-177-18, протокол №177 від
23.11.2018 р. видано директору ТОВ "Рівнетеплоенерго" Корчинському О.С.; посвідченні 
№4462-136-18, протокол №136 від 28.09.2018 р., посвідчення №1053-37/а-16, протокол №136/і 
від 24.09.2018 р., посвідчення №4462-136/6-18, протокол №136/6 від 24.09.2018 р., посвідченні 
№4462-136/в-18, протокол №136/в від 28.09.2018 р., посвідчення №4462-136/г-18, протоко: 
№136/г від 28.09.2018 р. видані директору технічному Ющуку О.В.; посвідчення №4459-136-18 
протокол №136 від 28.09.2018 р., посвідчення №4459-136/а-18, протокол №136/а від 24.09.201! 
р., посвідчення №4459-136/6-18, протокол №136/6 від 24.09.2018 р., посвідчення №4459-136/в 
18, протокол №136/в від 28.09.2018 р., посвідчення №4459-136/г-18, протокол №136/г ві,
28.09.2018 р. видані начальнику служби охорони праці Борей С.А.; посвідчення №4461-136-18 
протокол №136 від 28.09.2018 р., посвідчення №4461-136/а-18, протокол №136/а від 24.09.20Т 
р., посвідчення №4461-136/6-18, протокол №136/6 від 24.09.2018 р., посвідчення №4461-136/в 
18, протокол №136/в від 28.09.2018 р., посвідчення №4461-136/г-18, протокол №136/г ві,
28.09.2018 р. видані інженеру з охорони праці Яцишиній Н.О.; посвідчення №4460-136-18 
протокол №136 від 28.09.2018 р., посвідчення №4993-167-16, протокол №136/а від 24.09.201 
р., посвідчення №4460-136/6-18, протокол №136/6 від 24.09.2018 р., посвідчення №4460-136/і 
18, протокол №136/в від 28.09.2018 р., посвідчення №4460-136/г-18, протокол №136/г ві
28.09.2018 р. видані інженеру з охорони праці Кроту О.В.; посвідчення №4463-136-18, протоко 
№136 від 28.09.2018 р., посвідчення №1055-37/а-16, протокол №136/а від 24.09.2018 р 
посвідчення №4463-136/6-18, протокол №136/6 від 24.09.2018 р., посвідчення №4463-136/в-1! 
протокол №136/в від 28.09.2018 р., посвідчення №4463-136/г-18, протокол №136/г ві
28.09.2018 р. видані головному метрологу Радовенчику М.С.; посвідчення №4465-136-1« 
протокол №136 від 28.09.2018 р., посвідчення №4465-136/6-18, протокол №136/6 від 24.09.201 
р., посвідчення №4465-136/в-18, протокол №136/в від 28.09.2018 р., посвідчення №4465-136/] 
18, протокол №136/г від 28.09.2018 р. видані начальнику цеху газового обладнання Українц] 
А.В.).

Інженерно-технічні працівники, відповідальні за дотримання вимог законодавства з питаг 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання зазначених у декларації робі 
посадові особи, які мають право видавати наряди-допуски на виконання робіт підвищені 
небезпеки, можуть призначатись керівниками робіт з підвищеною небезпекою та допусканая 
атестовані за вказаними нормативно-правовими актами з охорони праці в постійно діюче 
комісії Товариства з перевірки знань працівників (протоколи засідання комісії ТО 
"Рівнетеплоенерго" з перевірки знань з питань охорони праці № 1 від 14.11.2018 р., № 2 в
15.11.2018 р., № 3 від 16.11.2018 р., № 1 від 09.01.2019 р„ № 2 від 17.01.2019 р„ № 3 в
24.01.2019 р.).

Навчання та перевірка знань робітників Товариства, які залучаються до виконання робіт 
підвищеною небезпекою, проводяться у відповідності до календарного плану-графії 
(затвердженого наказом по підприємству № 377 від 29.12.2018 р.). Для працівників товариств 
які зокрема виконують газонебезпечні роботи та роботи на висоті (слюсарі з експлуатації 1 
ремонту газового устаткування, контролери пічного господарства, вогнетривники, слюсарі 
ремонту устаткування котелень та пилопідготовчих цехів, слюсарі з ремонту устаткувані 
теплових мереж , електрогазозварники, муляри, маляри, штукатури, покрівельники, бетоняр 
монтажники, тощо...), проводиться навчання та перевірка знань (протоколи засідання комі« 
ТОВ "Рівнетеплоенерго" з перевірки знань з питань охорони праці № 08 від 14.02.19р., № 06 в 
07.02.19р., № 04 від 24.01.19р., № 24 від 25.04.18р„ № 19 від.28.03.18р„ № 16 від 14.03.18р.,, 
14 від 06.03.18р., № 12 від 27.02.18р...).



В TOB "Рівнетеплоенерго" розроблено, затверджено та введено в дію:

- "Положення про систему управління охорони праці у ТОВ "Рівнетеплоенерго" (СУОП -  
наказ № 114 від 04.05.2018 р.), яке складається з:

• Положення про службу охорони праці ТОВ "Рівнетеплоенерго",
• Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці 
у ТОВ "Рівнетеплоенерго",
• Положення про порядок забезпечення працівників ТОВ "Рівнетеплоенерго" 
спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
• Положення про розподіл обов’язків з питань охорони праці у ТОВ "Рівнетеплоенерго",
• Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,
• Перелік робіт з підвищеною небезпекою,
• Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці.

- "Перелік інструкцій з охорони праці, що діють в ТОВ "Рівнетеплоенерго" та "Перелік 
інструкцій для працівників структурних підрозділів підприємства" (накази № 11 від 
09.11.2009 р., № 237 від 02.09.2013 р., № 294 від 01.10.2013 р.) Зокрема на підприємстві діють 
інструкції з охорони праці:

- № 8 - для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;
- № 9 - інструкція з проведення вступного інструктажу;
- № 12 - для слюсаря з експлуатації та ремонту газового устаткування;
- № 13 - при користуванні електрифікованим інструментом;
- № 14 - для електрогазозварника;
- № 16 - з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт;
- № 17 - для вогнетривника;
- № 18 - для покрівельника рулонних покрівель та покрівель зі штучних матеріалів;
- № 29 - для слюсаря з ремонту устаткування котелень та пилопідготовчих цехів;
- № 35 - при ремонті та заміни підземних трубопроводів;
- № 56 - під час роботи з ручним інструментом і пристроями;
- № 60 - для контролера пічного господарства;
- № 67 - для стропальника;
-№91 - при виконанні земляних робіт;
- № 99 - при роботі в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах;
- № 112 - для слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж;
- № 176 - при експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання;
- без № - з надання першої долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, 
тощо...

- "Список працівників Товариства, які мають право видавати наряд-допуски на виконання 
робіт підвищеної небезпеки", "Список працівників, які можуть призначатись керівниками робіт 
з підвищеною небезпекою та допускачами" (наказ № 60 від 12.02.2019 р.)

На підприємстві ведуться:
- "Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці";
- "Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці";
- "Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві";
- "Журнал видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві";
- "Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і розпорядженнями";
- "Журнал обліку та зберігання засобів захисту", тощо...

Працівники товариства пройшли медичний огляд (наказ № 241 від 12.09.2018 р.)
Робітники, залучені до виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, забезпечені згідно 

типових норм спеціальним одягом, спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту 
(у відповідності до вимог "Положення про порядок забезпечення спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту" затвердженого наказом



Держгірпромнагляду № 53 від 24.03.2008 р. та "Положення про порядок забезпечення 
спеціальним одягом , спеціальним взуттям, та іншими засобами індивідуального захисту 
працівників ТОВ "Рівнетеплоенерго" затвердженого наказом по підприємству № 114 від 
04.05.2018 р.). Зокрема робітники, залучені до виконання робіт із шкідливими та небезпечними 
умовами праці, забезпечені: респіраторами пилозахисними типу У2-К, ізолюючими
протигазами типу ПШ-1, ПШ-2, запобіжними поясами типу ПБ-1, рятувальними поясами типу 
ПЛ-2М, захисними касками та окулярами, тощо...

Працівники ТОВ "Рівнетеплоенерго" забезпечені нормативно-правовими актами з охорони 
праці. За потреби здійснюється поповнення новими виданнями нормативних актів, посібників 
та методичної літератури.

Директор ТОВ "Рівнетеплоенерго"

'\Л£_" 2 0 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці у Рівненській області "____" ____________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 підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткування 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"

Управління Д ерж праці у  Рівненській області j
ЗАРЕЄСТРОВАНО
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