
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
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕПЛОСЕРВІС" КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЄЕРВІЄ" ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34100, Рівненська обл., Дубровицький район, місто Дубровиця, вул. Шкільна, 27 Б, 
43146820: директор, ШАХ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ; тел. 380365820775___________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу,
СІр-1ЄрІ05ЄГУІ5(Д)икг.ПЄІ_________________________________________________________

адреса електронної пошти;

для фізичної особи -  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, ким і коли 

виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер

телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Рівненська обл., Дубровицький район, місто Дубровиця, вул. Будівельна,3._____
Рівненська обл., Дубровицький район, місто Дубровиця, вул. Воробинська,І80а.

(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 -  відсутній ____________________________________________________

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
не проводився____________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, ШАХ ГРИГОРІЙ ПЕТРОВИЧ, директор ДОЧІРНЬОГО ШДПРИЄМЄТВА 
"ТЕПЛОЄЕРВІЄ" КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОЄЕРВІЄ" 
ДУБРОВИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ________ _______________________________
(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, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

> водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт (пункт 9 додатка 3),



а саме:
-  водогрійний котел Ое/езі-ргоА 500 кВт, заводський №70, 2013 р.в., країна 

походження — Україна;
- водогрійний котел Данко-400ТС, заводський №899481, 2018 р.в., країна

походження — Україна;
- водогрійний котел Данко-150ТС, заводський №944399, 2019 р.в., країна 

походження -  Україна;
- водогрійний котел Е-1,0-0,9Р-3, заводський №919153, 2004 р.в., країна 

походження -  Україна;
- водогрійний котел ЕВ-Т-0,7-115-70, заводський №910711, 2015 р.в., країна

походження — Україна;
- водогрійний котел ЕВ-Т-0,7-115-70, заводський №910720, 2016 р.в., країна

походження — Україна.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

> зварювальні роботи (пункт 15 додатка 6):_____ _________________________
-  зварювальний інвертор, 1Т2000, заводський №913090, 2009 р.в., країна

походження - Україна.___________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна 
походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 
відповідного дозволу.

загальна кількість працівників 
підвищеної небезпеки- 17 чол..

35 чол., в тому числі виконують роботи

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
кількість будівель - 2.___________________________________________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці._______________________
Директор ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОСЕРВІС" КОМУНАЛЬНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА "ТЕПЛОСЕРВІС" ДУБРОВШЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ Шах 
Г.П., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявив потрібні знання 
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, 
гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, ПРОТОКОЛ від 22.03.2019 №38, посвідчення №1274-38-19
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки;
Наказом №8 від 02.01.2020 «Про організацію служби охорони праці», керівником 
служби охорони праці призначено інженера з охорони праці Гаврильчик Л.В., яка 
пройшла навчання в ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС 
ТЕХНОЛОДЖІ» і виявила потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №264-9101-19, протокол 
№10/1 від 17.06.2C19; пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявила 
потрібні знання «Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском» в комісії Управління Держпраці в Рівненській області, посвідчення № 
1602-52-19, протокол № 52 від 12.04.2019; Наказом №28 від 03.01.2020 «Про 
затвердження Положень» затверджено: «Положення про систему управління 
охороною праці», «Положення про службу охорони праці», «Положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»; Наказом



№19 від 02.01.2020 р. «Про призначення відповідальної особи»: відповідальною 
особою за справний технічний стан та безпечну експлуатацію обладнання, що 
працює під тиском призначено начальника виробничого відділу Пінчука Г.П., який 
пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском». Наказом №18 від 02.01.2020 року 
«Про призначення відповідальної особи за якістю зварювальних робіт»: призначено 
начальника виробничого відділу Пінчука Г.П. .Наказом №15 «Про призначення 
відповідальної особи за безпечну експлуатацію зварювального обладнання»: 
призначено начальника виробничого відділу Пінчука Г.П._______________________

наявність служби охорони праці,
У ДП "ТЕПЛОСЕРВІС" розроблені та введені в дію наказом по підприємству №24 
від 02.01.2020 інструкції з охорони праці: вступного інструктажу з охорони праці 
для працівників, №1 машиніста (кочегара) котельні, №3 для слюсаря з 
обслуговування теплових мереж, №15 під час виконання робіт у колодязях, камерах, 
інших заглиблень, де можливе накопичення небезпечних газів, № 16 для машиністів 
(кочегарів) котельні під час експлуатації котлів на твердому паливі;Інструкція з 
охорони праці №4 електрогазозварника: інструкція з охорони праці №14 під час 
ручного електродугового зварювання; інструкція з охорони праці №11 при наданні 
першої (долі кар няної) допомоги потерпілим при нещасних випадках._____________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
на професії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з 
урахуванням специфіки підприємства. Перелік посадових інструкцій персоналу та
перелік інструкцій з охорони пращ затверджені наказом по підприємству.________

У відповідності зі ст. 18 Закону України «Про охорону праці» та 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» на підприємстві проводяться інструктажі з 
питань охорони праці та ведуться відповідні журнали реєстрації інструктажів з
питань охорони праці._____________________________________________________

Наказом №21 від 02.01.2020 створена комісія для проведення перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань________________________________
Голова комісії; Шах Г.П., який пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і 
виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 22.03.2019 №38, посвідчення №1274-
38-19____________________________________________________________________
Члени комісії: Гаврильчик Л.В. -  інженер з охорони праці, яка пройшла навчання 
в ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФІРМА «ОАЗИС ТЕХНОЛОДЖІ і виявила 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління Держпрапі у 
Рівненській області, посвідчення №264-9101-19, протокол №10/1 від 17.06.2019; 
пройшла навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» і виявила потрібні знання «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском» в комісії 
Управління Держпраці в Рівненській області, посвідчення № 1602-52-19, протокол
№ 52 від 12.Q4.2019;______________________________________________________

Полюхович А.С. -  технік будівельник, який пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та перевірку знань вимог законодавчих актів з охорони праці.



надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії 
Управління Держпраці у Рівненській області, посвідчення №4253-130/1-18,
протокол №130/1 від 01.10.2018;____________________________________________

На підприємстві наявні:
нормативно -  технічні та експлуатаційні документи, перелік яких, затверджений_____

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
директором; персонал забезпечений засобами захисту, які відповідають вимогам 
чинних нормативних актів. Засоби колективного та індивідуального захисту, 
технологічну оснастку використовують за призначенням, зберігають у технічно 
справному стані та проводять їх технічне обслуговування, ремонт, а також 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з
експлуатації виробників, а також наявні відповідні журнали реєстрації. _________
На Підприємстві організовано цроведення вступного, цервинного, цовторного,
позапланового інструктажів, ведуться журнали._______________________________

Підприємство забезпечене:
- засобами індивідуального захисту: - спецодягом, спецвзуттям: комбінезон

бавовняний, черевики шкіряні.______________________________________________
Всі засоби індивідуального захисту та весь інструмент і інвентар проходять

періодичну перевірку у встановлені терміни.__________________________________
Експлуатаційною документацією забезпечені в повному обсязі._____________
Обладнання знаходиться в справному стані, в встановлені терміни проводиться

технічний огляд/технічне діагностування._____________________________________
Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та

психофізіологічну експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та
іншими засобами індивідуального захисту згідно галузевих норм.

Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною
базою. _____________________________________________________________
нормативнолфравової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

(і/)щпис)

/  P S  20^ .

Г.П. Шах
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці ______________ 2 0 __р. № __________ ГУ ьравдіндя Держ праці у Рівненській області {

і З А Р Е вС ТР О Б А Н О  
з.л .& £_ ___ ВІД« , , . ..... ,

^  __ _
,ає згоду на обробку п^сб:

 ̂ядку видачі дозволів на виконання
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устаткования 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.


