
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 відповідшіьністю «ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

РІВНЕ», 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул. Драгоманова, бус). 27, корп. А, оф.6., _______
' . . \ ■ КОД ЗГІДНО з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

код ЄДРПОУ 36007828, директор -  Котик Руслан Олександрович, тел./факс -  (0362) 46-08-51
телефаксу, адреса електронної пошти;

електронна пошта - РКоІук((р,enersozb.com.ua_________________________________________________
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта.

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер оолікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

м.Кореиь, вул. Незалежності, 39. смт.Демидівка, вул. Миру, 144а. м.Рівне, вул.Київська, 60 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди смт.Демидівка, вул. Миру, 144а.

(найменування страхової компанії,
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна», строк дії договору до «01»

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
березня 2021 р. №2011/222/000564 від 28.02.2020 р.:
м.Кореиь, вул. Незалежності. 39. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Універсальна», строк дії договору до «08» лютого 2021 р. № 2011/222/000563 від. 07.02.2020 р. 
м.Рівне, вул. Київська, 60. Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна», 
строк дії договору до «21» травня 2020 р.

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці інформація відсутня
(дата проведення аудиту)

Я, Котик Руслан Олександрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної 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, хТеханізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки:

Експлуатувати водогрійні копгчи теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, які знаходяться у котельні
(найменування виду робіт

за адресою: вул. Миру, 144а, смт. Демидівка, Рівненської обл.: - ARS 300 ВМ, зав. № 300-664-09,
підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

реєстр. №Е-974, 2013 року виготов.пення (Україна): - ARS 300 ВМ, зав. № 300-663-09, реєстр. № -975



устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),
,3 року виготовлення (Україна), кількість робочих місць -  4 чол.;____________________________

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
ікі знаходяться у котельні за адресою: вул. Незалежності, 39, м.Корець, Рівненської обл.: - STAB-0.3

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
зав.№ 01. уеєсту.№-Е-979, 2013 року виготовлення (Україна): - STAB-0.3 зав.№ 01. реєстр.№-Е-980

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих,
2013 року виготовлення СУкуаїна): кількість робочих місць -  1 чол.:___________________________

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель 
Я К І  знаходяться у котельні за адресою: вул.Київська, 60, м.Рівне, Рівненської обл.: -Ardenz ТМ-1000

і споруд (приміщень), виробничих об'єктів
зав.№2555, 2018 року виготовлення (Україна): -Ardenz ТМ-1500, зив.№2580, 2018 року виготовлення

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
(Україна), кількість робочихмісиь -  4 чол.:__________________________________________________

Інші відомості Директор -  Котик Р.О., пройшов навчання і виявив потрібні знання 
законодавчих і нормативних актів з ()П, лагузевих Правил пооісежної безпеки, електробезпеки, 
виробничої санітарії, газового господарства, котлонагляду в ТзОВ «Луцький навчальний центр» 
Посвідчення №1166 (протокол №34 від 16 серпня 2019 року): пройшов навчання та перевірку знань з 
Правил технічної експлуатації теплових установок і мере.ж в ТзОВ «Луцький навчальний центр» 
Посвідчення №1105 (протокол №23 від 24 травня 2019 року): Пройшов навчання та перевірку знань 
з Правил ОП під час експлатації обладнання, що працює під тиском. НПАОП 0.00-1.81-18 в ТзОВ 
«Луцький навчальний центр» Посвідчення №1104 (протокол №25 від 13 червня 2019 року); Пройшов 
навчання та перевірку знань з питань пожеоіаіої безпеки в Навчально-методичному центрі ЦЗ та 
БЖД Волинської обласні Посвідчення02№002593 (протокол №17 від 19 грудня 2019 року.

Інженер -  Лукашевич Б.О. Державна слуоісба з питань праці Рівненський експертно-технічний 
центр, посвідчення №1477-49/в-19 від 12.04.2019 р,, пройшов навчання і виявив потрібні знання 
"Правил безпеки систем газопостачання України” та "Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском Державна служба з питань праці Рівненський експертно- 
технічний центр, посвідчення №1477-49/6-19 віо 08.04.2019 р.. Пройшов навчання і виявив потрібні 
знання "Правил охорони праці під час роботи з електроінструментом та пристроями”, "Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті", ДБПА.3.2-2-2009 "Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві", «Правил охорони прані під час вантажно- 
розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці на автотранспорті» Державна служба з 
питань праці Рівненський експертно-технічний центр, посвідчення №147-49-19 від 12.04.2019 р.. 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим., гігієни праці та електробезпеки Дерлсавна служба з питань праці 
Рівненський експертно-технічний центр, посвідчення №1477-49/а-19 від 08.04.2019 р., допущений до 
роботи в електроустановках напругою до 1000 В (група з електробезпеки IV). Державна служба з 
питань праці Рівненський експертно-технічний центр, посвідчення №2655-92-19 від 03.07.2019 р.. 
Пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил технічної експ.чуатаиії теплових установок і 
мереж»

Інженер з налагоджень і випробовувань -  Дубяга Т.Ю. пройшла навчання і виявила потрібні знання 
законодавчих і нормативних актів з ОП, лагузевих Правил полсежної безпеки, е.аектробезпеки, 
виробничої санітарії, газового господарства, котлонагляду в ТзОВ «Луцький навчальний центр» 
Посвідчення №1825 (протокол №55 від 18 грудня 2019 року): Пройшла навчання і виявила потрібні 
знання законадавчих актів з охорони праці, надання до.уіедичної допо.моги потерпілим, гігієни праці 
та електробезпеки в ТОВ «Оазис Технолоджі» Посвідчення №47-6-20 (протокол №6 від 14.02.2020 
року):Пройшла навчання і вичвила потрібні знання «Правил охорони прані під час 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», «Правил безпеки систем газопостачання», «Правил охорони праці під час експлуатації 
обладнання що працює під тиско.м», «Правил охорони праці на автотранспорті», «Правил охорони 
праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «Оазис Технолоджі» Посвідчення №47-6-



J (протокол №6-6 від 14.02.2020 року): Пройииа навчання і виявила потрібні знання «Просип 
,орони праці під час експлуатації навантажувачів». «Правил охорони праці від час експлуатації 

Jaнmaжoniдiймaльнux кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», «Мінімальних 
вимог охорони прані на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках», «Правил будови та 
безпечної експлуатації ліфтів» в ТОВ «Оазис Технолоджі» Посвідчення №47-6-в-20 (протокол №6-в
від 14.02.2020 року): ______ ______________________________
Відповідальна особа за технічний стан та безпечну експлуатацію теплових установок і теплових 
мереж, за справний стан і безпечну експлуатацію котлів ТОВ «Енергозбереження Рівне» інженера 
Лукашевича Богдана Олеговича, який пройшов навчання та перевірку знань з «Правил технічної 
експлуатації теплових установок і мереж», посвідчення №2655-92-19 від 03.07.2019 р., «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», №1477-49/в-19 від 
12.24.2019 р. наказ №03 від 08 січня 2020 р.
Дозвіл від 23 березня 2015 р. № 043.15.56 на виконання .монтажу, де.чонтажу, ремонту, 
реконструкцію, налагодження, технічного обслуговування машин, .механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки, виданий ТОВ «Енергозберео/сення Рівне».

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
Наказом підприємства від 01.11.2017 року №220 створено службу охорони праці__________

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони пращ та промислової оезпеки; 
Робітники підприє.чства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з охорони 
праці. Розроблені та введені в дію інструкції з охорони праці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та 
В наявності неохідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт з експлуатації механізмів підвищеної небезпект.

інструктажу з питань охорони праці,-''Єксплуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, 
Працівники ТОВ «ЕнеугозбереженняДДівне» забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі. Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислдєоі безпеки.

нормативующравовоїта матеріально-технічної бази навчальнр-і^тодичного забезп§іщння)

ОТиСід
уК  (підпис)

и.^ііппиЯ 2020р.

Декларація зареєстрована у журналі 
органі Держпраці_______________ 20__ р. №

де і:.., - . Ді н і ці ал и-та пр і з в й щеУ -

Бщ 2С^р. І

гів ̂ і^оШодарювання^ тернгоріальному

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, устатковання 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.

{Додаток 8 в редакції Постанови КМ № 48 від 07.02.2018}


