
Додаток В

до Порядку
(в редакцiТ постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 7 лютого 201В р Na 48)

дЕклАрАцlя
вiдповiдностi матерiально-техн i ч ноТ бази ви могам законодавства з п итань

охорони працi
Вiдомостi про роботодавця: Товарис,гво з обмеженою вiдповiдальнiстю "Полiська

еневгосервiсна компанiя", Юридична адреса: 35313, PiBHeHcbKa обл., Рiвненський p-tl,

сплт. Оржiв, вул. Пiдгiрна, 1Г: еflРПОУ 39З00286, КВЕД - 35.30 "Постачання пари, гарячо'[
води, кондицiйованого повiтря".

fiиректор - Тишенко Юрiй Олексiйович.Тел. (097) 4571645.
Мiсце (адреса) виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки таiабо експлуатацiТ

(застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки - котельнi за
адресою: PiBHeHcbKa обл., смт. Оржiв, вул. Армiйська,'1, в/ч А4559, вiйськове мiстечко
Ns55; PiBHeHcbKa обл., м. Сарни, вул. Суворова,24, вlч А0153; PiBHeHcbKa обл., м. flубно,
вул. Сурмичi,58, в/ч А'1519, вiйськов.е MicTe"tKo Ns9.

lнформацiя про наявнiсть договору 0трахування цивiльноТ вiдповiдальностi перед
третirии особами стосовно вiдшкодувань r наслiдкiв можливоТ шкоди (найменування
страховоТ компанiТ,строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi) - вiдсутнiй.

lнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi. flобровiльний
аудит з охорони працi: висновок експертизи Ns 40010145.01-0108.20 вiд 02 березня 2020р.
проведеноТ товариством з обмеженою вiдповiдаrльнiстю "СОЛАР ВЕЙВ ЕНЕРДЖИ'.

Я, Тишенко Юрiй Олексiйович, t-liою декларацiею пiдтверджую вiдповiднiстt,
матерiально-технiчноТ бази та умов працi l_tимогам законодавства з питань oxopoнl4 пpal{l
пiд час виконання таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацiТ (застосуванllя)
таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноТ небезпеки:

Експлуатувати водогрiйнi котли т.ёплопродуктивнiстю понад 0,1 МВт (п 8,

0оааmка 7,0о ПоряOку в реOакцi'i посmанtэвч Кабiнеmу MiHicmpiB Украiнч Bi) З березня
2020 р. No 207), якi знаходяться у котельнi за адресою: вул. Армiйська,'l, смт. Оржiв, B/,-l

А4559, вiйськове мiстечко Ns55, PiBHeHcbKa обл.. - воOоzрiйнчй коmел К-650, эавоOськuй
Ns000015, 2015 року вчеоmовлення, краТна похоOження - Украiна; - воOоерiйнчй коmел
КСТ-1000, завоOськчй NsS1, 2015 року с,цеоmовлення, KpaiHa похоOження - YKpai'Ha,-
воOоерiйнчй коmел КСТ-700, завоdськuй Ns21 , 2015 року вчеоmовлення, Kpa'iHa
похоOження - YKpaiHa, - воOоерiйнuй Kometl ДТОН КСТ-1000, завоOськчй Ns40,2017 року
вчеоmовлення, краiна похоOження Укуlаiна, кiлькiсmь робоччх мiсць - 4 чоп.; якi
знаходяться у котельнi за адресою: вул. ()уворова, 24, м. Сарни, в/ч А053, PiBHeHcbKa
обп,: - воdоерiйнчй коmел KALVlS-500, завоdськчй N907514, 2а13 року вчеоrпавпенн11.
Kpai'Ha лохоdження - YKpaiHa; - воOоерiйнчti коmел KALYIS-950, завоOськчй NsO7В94, 2-015

року вчеоmовлення, краiна похоOження Украiна; - всlOоzрiйнчй коmел KAl-',/iS-!.i00
завоOськчй Ns06272,2013 року вчеоfflовлеlt|tя, KpaiHa похоdження - YKpai'Ha; - ваOсlарзiйнчГл

коmел SuperRAC 2F345, завоdськчй tls120599, 2013 року вчеоmовлення, Kpaii,la
похоаження - lmалiя, кiлькiсmь робоччх utiсць - 8 чол.,, якi знаходяться у котельнi за
адресою: вул. Счрмичi,58, м. !убно, в/ч А1519, PiBHeHcbKa обп,: - воOоерiйнчй коmел
КВм(а)-0.30, завоdськчй Np173,2007 року зч2оrповлення, краiна похоOження - YKpaiHa,;, -

воOоерiйнчй коmел КВм(а)-0,30, завоOськчй Ns141 , 20а7 року вчеоmовлення, Kpai'Ha
похоOження - УкраТна, кiлькiсmь робоччх мiсць - 4 чол.

Кtлькiсть робочих мiсць, у тому числi т,/х, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення
травм - 16.

Будiвлi i споруди (примiщення), ви эобничi об'екти (цехи, дiльницi, cTpyKTypHi
пiдроздiли),якi о в товариствi з обмежен,эю вiдповiдальнiстю "Полiсьt<а енергосебriсн;+
компанiя" * адмiнiстративне примiщення за адресою: 35313, PiBHeHcbKa обл., Рiвнеtлський

р-н, омт. Оржiв, вул. Пiдгiрна, 1Г, котельt{l за адресою, Рiвнёнська обл., смт, OprKiH, ril,л

А4559; м. Сарни вул. Суворова, 24, B1.1А01]lЗ, м. !убно, в/ч 1519.
lншi вiдомостi:

На пiдприомствi функцiонУе сИстеfi/'lit управлiння охороною працi. Керiвгtiлllr nir

системою виконуб директор Тишенко Ю.сr , який пройшов навчання та перевiрку ij':]31-1lr



/
ЗаконУ УкраТнИ "ПрО охоронУ працi", законодавчиХ aKTiB з охорони працi, наданн
ДОМеДИЧНОТ допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки в ТОВ 'НВФ "ОдЗИ,
ТЕХНоЛоДЖl' (посвiдчення Ns 121-9-20 протокол вiд28.О2,202О No 9).

На пiдприемствi створено службу охорони працi. Функцii служби охоронИ прац
ЗГiДНО Нака3У по пiдприемству Ns2-ОП вiд 2,1 .01.2019р., покладено на iнженера з охорон
ПРаЦi Мельника Анатолiя Олександровича, який пройшов навчання та перевiрку знань
рЕтЦ УправлiнНя flержпРацi У РiвненсьКiй областi з 3акону УкраТни "Про охорону працi
законодавчих aKTiB з охоронИ працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiен
пРацi та електробезпеки, посвiдчення Ns57E-18-19 протокол вiд 22,О2,2о19 N918, "прави
охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пi
час викоНання робiт на висотi""'ДБН д.3,2-2-2009 "Система стандартiв безпеки прац
ОХОРОна працi i промислова безпеки у будiвництвi", посвiдчення Ns578-,18/б-,19, протоко
вiд 18.02.2019 Nа18/б,

у тоВ "Полiська енергосервiсна компанiя" розроблено, затверджено та введено в дirc
згiдно нака3У Nsl-оП вiд 21.01.2019р., Положення про систему управлiння oxopoHot

працi; згiдно наказУ Ns2-оП вiд 21.01.20,19р.' Положення про службУ охоронИ прац
згiднО наказУ N9l-оП вiд 25.1О,2018р., iнструкцiТ з охорони працi за професiями та видам
РОбiТ; ЗГiДНО Наказу Nsl-ОП вiд 25.10.201Вр., посадовi iнструкцiТ; згiдно наказу Ns4_ОП Bi
21.01.2019p., Положення про видачу та оформлення наряд-допуску; згiдно наказу Ns3-0I
вiд 21.01,2019р., ПоложенНя прО навчання та перевiрку знань з питань охорони прац
Програма вступного iнструктажу.

На пiдприемствi е в наявностi та ведуться: Журнал реестрацiТ вступного iнструктажу
гlитань охорони працi; Журнал реестрацiт iнструктажiв з питань охорони працi н
РОбОЧОМУ МiСЦi; ЖУрнал реострацiТ iнструкцiй з охорони працi на пiдприемствi; Журна
облiку видачi iнструкцiй з охорони праr_li на пiдприемствi; Журнал облiку робiт, щ
ВИКОНУЮТЬСЯ За НаРЯДаМИ i розпорядженнями; Журнал видачi наряд-допускiв; Журна
приймання та огляду риштувань та помосту; Журнал облiку та видачi балонiв; Журна
облiку та зберiгання засобiв захисту.

На ПiдпРиомствi, наказом Ns5-ОП вiд 03.10,2017р, створено комiсiю для перевiрк
знань з питань охорони працi у працiвникiв в складi: Голова koMiciT - головний iнжене
Грицик Микола Степанович (посвiдчення виданi ТОВ "ОА3ИС ТЕХНОлОДЖl' Ns,1175-54_2
ПРОТОКОЛ ВiД 23.10,2020р. Ns 54 3акон УкраТни "Про охорону працi", законодавчих ак,riв
охорони працi, надання домедичнот допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеку
ПОСВiДЧення Ns11-75-54-б-20 та протокол вiд 23,,10.2020р. Ns54-б "Правил охорони пpaL
ПiД час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пiд час викOнанн
РОбiТ На ВИСОТi", ДБН Д.З.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi
ПРОМИСлОва безпека у будiвництвi", "Правил безпеки систем газопостачання", "Прави,
охорони працi пiд час експлуатацiт обладнання, що працюе пiд тиском" та iH,), Член
KoMiciT: начальник котельнi Кошмак BiKTop Сидорович ( посвiдчення виданi ТОВ "ОД3И(
ТЕХНОЛОДЖl" N91185-54-20 протокол вiд 2З.10.202Ор. No 54 Ns 88 3акон УкраТни "Пр
охоронУ працi", 3аконодавчиХ aKTiB з охороНи працi, надання домедичноТ допомог
ПОтерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки, посвiдчення Ns1185-54-б-20, та протокол Bi,
23.10.2020Р. Nе54-б "Правил охорони праr;i пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями'
"Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi", ДБН Д.3,2-2-2О09 "Систем
СТаНдартiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвi", "Прави,
безпекИ систеМ газопостачання", "Правил охорони працi пiд час експлуатацiТ обладнання
ЩО ПРаЦЮе Пiд тиском" та iH.), iнженер з охорони працi Мельник Анатолiй Олексанtдрови
(посвiдчення Рiвненського ЕТЦ Na578-18-19 протокол вiд 22,О2.2О19 Ns 18 3акон Укратн
"ПРО ОХОРОнУ працi", 3аконодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичнот допомог
ПОТеРпiлим, гiгiони працi та електробезпеки, посвiдчення Ns578-18/б-19 та протокол Bl,
1В.02.2019 Ns18/б "Правил охорони працi гiiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристрояl\ли'
"Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi", ДБН Д,3.2-2-2О09 "Систtэfuq
СТаНДаРтiв безпеки працi. Охорона працi i промислова безпека у будiвництвr
посвiдчення N9578-18/B-19 та протокол вtд 22.02.2019 Ns18/B "Правил безпеки сис"геl
Га3ОпОСТаЧаНня", "Правил охорони працi гti,r1 час експлуатацiТ обладнання, що працюе пi,
тиском" та iH,).

На пiдприомствi наказом Ns1O-ОП Bi/l 08.,11.2019р. призначенi вiдповiдальнимt{ з
справниЙ стан iбезнечну експлуатацiю тепrlс)вих установок. котельня в/ч А-/]55{'



смт,ОржiВ - головного_ iнженера Грицика м.с., котельня в/ч А-015з в м.Сарни - начальникакотельнi Кошмака В,С, котельня в/ч А-1519 в м. ffубно - начальника котельнi РомановичаА,А, (пройшов навчання в ТоВ "НВФ"оазra-r"rrоподжi" i виявив потрiбнi знаннязаконодаВчих aKTiB 3 охорони працi, надання домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiонипрацi та електРобезпекИ в KoMiciT управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi, протоколвiд 26.07.2019р. Irls12, посвiдчеНня Ns293-1Z-19;;'Пp"""n охорони працi пiд час роботи зiHcTpyMeHToM та пристроями", "ПравИл охоронИ працi пiд час виконання робiт на висотi'',"Правил безпеки систем га3опостачання", "Правил охорони працi пiд час експлуатацiiобладнання' що працюо пiд тиском" та iH.) посвiдчення пtsZgз-l 2-6-1g, протокол вiд26 07.2019р. Nо12-б.
у товариствi на все устаткування пiдвищенот небезпеки, що експлуатуються, наявнiпаспорти та проводяться експертне обстеження згiдно регламентiв.Працiвникам товариства проводяться первинний, повторний, позаплановий, цiльовийiнотруктажi з охорони працi. 3аписи про проведення iнструктажiв заносяться, особою, якапроводитЬ iнструктаЖi, до журналу реестрацiТ iнструктажiв працi на робочому мiсцi. Привиконаннi робiТ за наряд-доПуском записи про проведення цiльового iнструктажузаноситься, особою, яка проводить iнструктажi, до наряд-допуску,
працiвники товариства пройшли спецiальне'навчання та перевiрку знань безпечнихметолiв працi в koMiciT пiдприемства в об'емi, передбаченому тематичними планами iпрограмами спецiального навчання, а також iнструкцiй a оrороr, працi, додержання якихвходить до TxHix функцiональних обов'язкiв 1протЬколи Nsl-ОП вiд 28,1О.2О2Oр., Nе2-оПвiд 20.10.2020, Ns3-ОП вiд 30.10.202О).
працiвники пiдприемства пройшли медичний огляд та забезпеченi спецодягомспецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту (3l3) згiдно Типових галузевих норм тамiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я при використаннi працiвниками засобiвiндивiдуаЛьногО захистУ на робочОму мiсцi, ."д"rr"" Тх облiк в особистих картках облiкуспецiального одягу, спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту.Робiтники пiдприомства проходять навчання, перевiрку 

"*"r, i" вiдповiднi iнотруктажi зохорони працi, Розробленi та введенi в дiю iнструкцiт з охорони працi за наявнимипрофесiяМи та видами тобiт (наказ Ns1 вiд 25.1o.2O1Sp.) Запис про проведенняiнструктажiв робиться в Журналi реестрацiт iнструктажiв з питань охорони працi на
робочому мiсцi,

I:"л::,"|"j1::. ,,:::fl,"л-_,: .. -1"*оrодавством 
пiдлягають загальнообов'язковопiу

f:l}i:уllл ::_u]i:'1_o,'Y страхУВаНню Вiд неЩасного випадку на виробництвi ,га

;;;ц";о;;,ЬБi
З,IЗР..'l"лll'j". :1"РГОСеРВiсна компанiя" прiцiвники мають у своему розпорядженнi

та промисловоТ безпеки для органiзацiТ безпечного виконання робiт ищеноТ небезпеки.

icbKa енергосервiсна компанiя'' Ю.о.Тишенко

20Zh.

естрована в журналi облiку суб'ектiв господарювання у територiалььtому
цi 20___р No

_ zoфp

5,,! п"оaо*"поних даних з метоюзабезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволi" "" "r*оrаrrя робiт пiдвиlценот небезпеки
J"l1ТllУ.":111liЮ !ЗаСТО9VВаННЯ) 

МаШин, механiзмit; устаткування пiдвищеноi небезпеки,

:,:::fl:т,:.:::л::лy:1_19:'у::'_::_о]lцп.,,,*. ,iоi"i;;;;;;;;;Б;;;;Ъi;ffiЫ; Ьсобами, якi через
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вiдмiску в паспортi. ( Додаток 8 в редакцiт посrЬrо", кй й ы; о;'Б;:iй


