
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: - ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСВО «ТЕПЛО-ВІК»
33001, Рівненська область, м. Рівне вул. Коперніка, будинок, 26. ідентифікаційний код: 

42880973, КВЕД: 43.22 -монтаж водопровідних мереж.систем опалення та кондиціонування 
телефон: 0503754543. Директор -  Щупак Валерій Юрійович
Місце виконання робіт підвищенної небезпеки : об’єкти замовника в Україні.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - не має.
Дата та номер запису в Единому державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських формувань: 12.03.2019. 1 608 102 0000 014797 
Дата та номер запису про взяття на облік , назва індентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває 
на обліку.

13.03.2019, Головне Управління Регіональної статистики 21680000;
12.03.2019, 171619085128, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 

РІВНЕНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ , РІВНЕНСЬКА ДПІ ( м. РІВНЕ) ,39394217 ( дані про взяття на 
облік як платника податків);

12.03.2019 р, 10000001456711, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС у РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
РІВНЕНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ , РІВНЕНСЬКА ДПІ ( м. Рівне ) ,39394217 ( дані взяття на облік 
як платника єдиного внеску)
Дані про реєстраиійний номер платника єдиного внеску: 10000001356711 
Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у зв’язку з 
прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406 -  7 « Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної форми.
Клас професійного ризику виуобниитва платника єдиного внеску за основним видом його 
економічної діяльності: відомості відсутні .

Я, директор ПП « ТЕПЛО -  ВІК» Щупак Валерій Юрійович, 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, а саме :

- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м,
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі ( ємкостях, боксах, топках, трубопроводах);
- зварювальні роботи.
Кількість працівників зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою становить - 5 чол. 

Для виконання робіт створений структурний підрозділ -  монтажна дільниця.
Інші відомості:

Управління охороною праці здійснює директор Щупак Валерій Юрійович, відпо
відальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової 
безпеки на підприємстві (наказ №12/011 від «15 » квітня 2019року).

Відповідальним працівником за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки 
призначено начальника дільниці-виконроба монтажної дільниці Чикеренду Андрія 
Івановича (наказ № 07 /ОП від « 15 » березня 2019року).

Створена служба охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу № 17 /ОП 
від 15 квітня 2019року покладено на інженера з охорони праці СисВ.К. за сумісництвом.



Створено комісію з перевірки знань з питань хорони праці наказ № 10 /ОП від 15 04.19 р
Голова комісії: - Щупак Валерій Юрійович -  директор, який пройшов навчання та 

перевірку знань з питань охорони праці: - Закону України « Про охорону праці» в ДП 
« Рівненський експертно - технічний центр » протокол №49 від 12.04 2019 року 
посвідчення № 1478 -49-19 дійсне до 12 квітня 2022року,: «Правил охорони праці під 
час роботи з інструментом та пристроями - «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті », ДБН А .3.2-2-20009 « Система стандартів безпеки праці . 
Охорона праці і промислова безпека» протокол №49/.б від 08.04 2019 року, посвідчення 
№ 1478 -49/6-19, дійсне до 08 квітня 2022року:, «Правила охорони праці під час 
експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання»; «Правила безпеки систем газопостачання » та «Правила виконання
газонебезпечних робіт», « Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», НА , що встановлюють вимоги до балонів , « ПББЕ парових та 
водогрійних котлів», « Правил охорони праці під час вантажно -  розвантажувальних 
робіт» ; Мінімальних вимог з охорони паці на тимчасових або мобільних будівельних 
майданчиках протокол №49/.в від 12.04. 2019 року, посвідчення № 1478 -49/в-19 , дійсне 
до 12 квітня 2022року: Пройшов навчання і перевірку знань на третю групу з 
електробезпеки, протокол №49/а від 08.04 2019 року, посвідчення № 1478 -49/а-19, дійсне 
до 08 квітня 2020року.

Член комісії -  Чикеренда Андрій Іванович -  технічний директор, який пройшов 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці Закон України « Про охорону 
праці » в ДП « Рівненський експертно - технічний центр » протокол № 10 від 09 
лютого 2017 року посвідчення №297-10-17, дійсне до 09 02.2020р року: «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці під час виконання робітна висоті », ДБН А .3.2-2-20009 «Система стандартів 
безпеки праці .Охорона праці і промислова безпека» протокол №10/6 від 06 02.2017 р. 
посвідчення № 297-10/6-17 дійсне до 06 02.20р, «Правила безпеки систем газопостачання » 
та «Правила виконання газонебезпечних робіт», « Правила будови і безпечної 
експлуатації посудин, що працюють під тиском», НА , що встановлюють вимоги до 
балонів, « ПББЕ парових та водогрійних котлів» протокол № 10/в від 09.02.2017 р 
посвідчення №297-10-в-17 року, дійсне до 09.02.2020 року: Пройшов навчання і 
перевірку знань на 4-у групу з електробезпеки протокол № 23 від 28.02.19р. 
посвідчення №9000 - 23-19 , дійсне до 28.02 2020 року.
Член комісії -  інженер з охорони праці та безпеки руху Сис В. К. (протокол №123 

від 13.10.16 про перевірку знань Закону України “ Про охорону праці ” та нормативно 
правових актів до нього, посвідчення №3609-123-16, протокол №123-6 від 10,10.16, 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», безпека в 
будівництві, ДБНАЗ.2-2-20009 Система стандартів безпеки праці . Охорона праці і 

промислова безпека, «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», протокол 
№123-г від 13.10.16 р.
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті», «Типової інструкції з організації 

безпечного ведення газонебезпечних робіт », « Інструкції з охорони праці безпечного 
ведення вогневих робіт » , протокол № 123 відІЗ.10.16 «Правил будови і безпечної 
експлуатації посудин , що працюють під тиском» нормативних актів,що встановлюють 
вимоги до балонів, Правил безпеки газопостачання, «ПББЕ вантажо- підіймальних кранів, 
посвідчення №3609-123/в-16.

Наказом № 02/ОП від «15 » березня 2019 року, затверджене « Положення про службу 
охорони праці», «Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праці», 
«Положення про забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту» , « Положення про роботу уповноважених колективу з питань 
охорони праці». « Положення про систему управління охороною праці». Наказом № 14/ОП 
від « 15» квітня 2019 року введено в дію «Положення про організацію попереднього 
( при прийнятті на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних 
оглядів працівників певних категорій »,



Наказом №11/ОП від « 15 » квітня 2019р відповідальним за організацію і безпечне 
виконання зварювальних робіт, за справний технічний стан та безпечну експлуатацію 
зварювального обладнання, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому просторі(ємкостях, боксах, топках, трубопроводах); робіт 
на висоті, та відповідальним за видачу наряд-допусків при виконанні робіт підвищеної 
небезпеки згідно наказу №18 від «15» квітня 2019 року призначений начальник дільниці - 
виконроб Чикеренда А.І.

Наказом №10 від 15 березня 2019року призначена відповідальна особа за електро
господарство по підприємству -  начальник дільниці Чикеренда А.І.

Нормативно правова база та матеріально -технічне забезпечення в частині виконання 
робіт на висоті, роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі ( ємкостях, боксах, топках , трубопроводах), зварювальні 
роботи відповідає вимогам чинного законодавства. Працівники, зайняті на роботах 
підвищеної небезпеки проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці . 
Результати перевірки знань з питань охорони праці оформляються протоколом засідання 
комісії з перевірки знань з питань охорони праці. Інструктажі з питань охорони праці 
проводяться у відповідності до вимог «Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці ». Усі працівники, що залучаються до 
виконання робіт на висоті, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, 
камерах, колекторах, замкнутому просторі ( ємкостях, боксах, топках , трубопроводах), 
зварювальних роботах, забезпечені відповідними засобами індивідуального захисту, 
спецодягом, та спецвзуттям, справними приладами , пристроями та інструментом.

Є в наявності та ведуться: Журнал реєстрації вступного інструктажу; журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; журнал реєстрації інструкцій з 
охорони праці на підприємстві; журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами 
і розпорядженнями; журнал видачі наряд-допусків; журнал обліку та зберігання засобів 
захисту.
Працівники забезпечені згідно діючих норм спеціальним одягом, спеціальним взуттям, 

засобами індивідуального захисту ( окуляри захисні, навушники , запобіжні пояси 
тощо....) Запобіжні пояси випробувано в лабораторії Дії « Рівненський ЕТЦ » 
Управління Держпраці. Експлуатаційна документація є в наявності.
Нормативно -  правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному 
обсязі.

ектор В.Ю. Щупак

2019 р .

дія зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання 
Держпраці у Рівненській області

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метоь
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та н 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які чере 
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному орган; 
державної податкової служби і мають віДміткУ д а ™ ^ ^ д е-^ праці у рІВНенськІГ^ластІ|
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