
\ 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 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Альтернативна Теплова 
Компанія" (ТОВ "АлТеКо"), 35600, Рівненська обл.. м. Дубно, вул. Замкова,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи .місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ. прізвище, ім'я та
буд.51:Код ЄДРПОУ: 36631296: Деркач Андрій Степанович — директор. Вид 

діяльності за КВЕД- 35.30- постачання пари, гарячої води та кондиційованого
ПОВІТРЯ.
по батькові керівника, номер телефону, телефаксу.адреса електронної пошти;
Телефон/факс: Г0362) 45-15-35, 45-15-30; altecotov.bug@gmail.com

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;

Котельня: 34502, Рівненська обл., Сарненський район, село Орлівка, вулиця
Миру,будинок 36 А_____________________________________________

(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

Відділення ВД ФССНВ в Лубенському районі. Рівненської області;
безстроково: № 1705000993 від 08 вересня 2009 року.___________

(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, Деркач Андрій Степанович, директор Товариства з Обмеженою Відповідальністю 
"Альтернативна Теплова Компанія"
(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 підвишеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
таких машин, механізмів, устатковання підвинденої небезпеки:
-Водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт, а саме:

mailto:altecotov.bug@gmail.com


- водогрійний стальний котел на твердому паливі марки “Буран”, заводський №П-2 
СБ-6, 2013 року виготовлення, країна виробник -  Україна;
- водогрійний котел Е-1,0-0,9Р-3, заводський № 10589, 2011 року виготовлення, 
країна виробник -  Україна;

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки таУабо 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 - ЗОчол,, в тому числі виконують роботи підвищеної
небезпеки- 9 чол._________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Офіс за адресою: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Замкова, будинок 51: 
33027-абонентська скринька №27 м.Рівне.
будівель і споруд (приміщень), виробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: наказами по підприємству призначені особи, відповідальні за 
дотримання вимог законодавства з питань охорони праці._______________________

(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають
Директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛБНІСТЮ «Альтернативна 
Теплова Компанія» ДЕРКАЧ АНДРІЙ СТЕПАНОВИЧ, який пройшов навчання в 
ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 01.11.2019 № 24, посвідчення № 573-24- 
19) ___________________________________________________________

за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;
Наказ №12-к від 31.03.2016р. «Про прийняття на роботу», функції служби охорони 
праці покладено на інженера з охорони праці Олійник І.В., яка пройшла навчання в 
ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявла потрібні знання 
знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці в 
Рівненській області, протокол від 17.05.2019 № З, посвідчення № 31-3-19; пройшла 
навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявила 
потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил 
охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів» в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №31-3-6-19, протокол №3-6 від 17.05.2019; пройшла навчання 
в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявила потрібні знання 
«Типової інструкції по організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», 
«Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на 
вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимог до роботодавців стосовно 
забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно вибухонебезпечних 
середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській області, протокол від 
17.05.2019 № 33-в, посвідчення № ЗІ-З-в-19; Наказ №3-ОП від 29.05.2019р. «Про



перегляд положень: «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці»; «Положення про службу охорони праці»:

« Положення про Систему управління охороною праці»; Наказ №7-ОП від 
03.06.2019р. «Про призначення відповідальних осіб за справний стан, 
обслуговування та безпечну експлуатацію котлів».Відповідальною особою 
призначений майстер котельні Царук С.О., який пройшов навчання в ТзОВ 
«Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання
законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим. 
гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління Держпраці у Рівненській 
області, посвідчення №1043-40-19, протокол №40 від 27.12.2019; пройшов навчання 
в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив потрібні знання 
«Правил охорони праці під час експлуатації обладнання,що працює під тиском” 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», в комісії Управління Держпраці 
у Рівненській області, посвідчення №1043-40-6-19, протокол №40-6 від 27.12.2019:

наявність служби охорони праці,
В ТОВ «Альтернативна Теплова Компанія» розроблені та введені в дію наказом по 
підприємству Положення з охорони праці, а також введені в дію посадові 
інструкції на керівників та фахівців, інструкції з охорони праці №5-ОП від
29.05.2019Р, в тому числі інструкція №5 з надання першої (долікарської) допомоги 
потерпілим при нещасних випадках на виробництві: № 1 про заходи пожежної 
безпеки на підприємстві: № 12 для машиніста (кочегара)котельні:№ 15 при 
виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт: ,У9 21 для працівників, що 
виконують роботи з ремонту та експлуатації посудин, що працюють під тиском:

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
на просЬесії та види робіт для робочих спеціальностей та інша нормативна 
документація з дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці з 
урахуванням специфіки підцриємства. Перелік посадових інструкцій персоналу та
перелік інструкцій з охорони праці 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 №13-ОП від 21.10.2019р. створена комісія для проведення перевірки 
знань працівників підприємства з питань охорони праці, члени якої у встановленому 
порядку пройшли навчання та перевірку знань 
Голова комісії: Деркас А.С. -  директор
(пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління 
Держпраці в Рівненській області, протокол від 01.11.2019 № 24, посвідчення № 573- 
24-19),пройшов навчання та перевірку знань на ПІ групу з електробезпеки «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила улаштування 
електроустановок», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів в 
ТзОВ «НВФ» Оазис Технолоджі», посвідчення №573-24-в-19 від 01.11.2019р.1:



Члени комісії;
Олійник І.В. - інженер з охорони праці
(пройшла навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявла 
потрібні знання знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної 
допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії управління Держпраці 
в Рівненській області, протокол від 17.05.2019 № З, посвідчення № 31-3-19; пройшла 
навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявила потрібні
знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони 
праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці під час 
експлуатації обладнання, що працює під тиском», «Правил охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час експлуатації 
цавантажувачів» в комісії Управління Держцраці у Рівценській області., посвідчення 
№31-3-6-19, протокол №3-6 від 17.05.2019; пройшла навчання в ТзОВ «Науково- 
виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявила потрібні знання «Типової інструкції 
цо організації безпечного проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації 
безцечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних об'єктах», «Вимог 
до роботодавців стосовно забезпечення безпечного виконання робіт у потенційно 
вибухонебезпечних середовищах» в комісії управління Держпраці в Рівненській 
області, протокол від 17.05.2019 № 33-в, посвідчення № ЗІ-З-в-19, Пройшла навчання 
та перевірку знань на IV групу з електробезпеки «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів», «Правила улаштування електроустановок». 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів в ДП «Рівненський 
ЕТЦ», посвідчення №4641-139-18 від 27.09.2018р.)
Деркач С.М. -  начальник котельні
(пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки в комісії Управління Держпраці 
Рівненській області, цосвідчення №574-24-19, протокол №24 від 01.11.2019: 
пройшов навчання в ТзОВ «Науково-виробнича фірма «Оазис-технолоджі» і виявив
потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
цід час експлуатації обладнання, що црацює цід тиском», «Правил охорони праці під 
час вантажно-розвантажувальних робіт», «Правил охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в комісії уцравління Держцраці в Рівненській області, протокол від 
01.11.2019 № 24-6, посвідчення № 574-24-6-19),пройшов навчання та перевірку 
знань на III групу з електробезпеки «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок сцоживачів», «Правила улаштувацня електроустановок», 
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів в ТзОВ «НВФ» 
Оазис Технолоджі», посвідчення №574-24-в-19 від 01.11.2019р.ї.

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 проведення вступного, первинного, повторного, 
позапланового інструктажів, ведуться журнали.На підприємстві було проведено 
атестацію робочих місцьза умовами праці.

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.
Обладнанна знахотиться 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.

П^приємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально технічною
Гд
-йравової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

А.С.Деркач 
(ініціали та прізвище)(підпис)

Ж Л Ж М 2 (

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у. територі^ьному органі
Держпраці 20__,р. № Управління Держпраці у Рівненській області |

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О
ч. № від« ... ,20гіЙР).

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм^РгЙсом’’надає’зТоду 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.


