
Додаток 8

до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни

вiд 7 лютого 2018 р. М а8)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з

питань охорони працi

Вiдомостiпророботодавця: Комунальне пiдприqмство кРокитнекомуценергiя>
(л;rя юридичноi особи: наймешування юридичноi особи,

мiсцезнаходженIuI, код згiдно з ещрпоу, прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника, номер телефону,

телефаксу, адреса електронноi пошти;

дrrя фiзичноТ особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта,

КИм i коли виданий, мiсце проживання, ресстраuiйний номер облiковоi картки платник

машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки)

мiсце виконання робiт пiдвищенот небезпеки таlабо експлуатацii (застосування)
зб

Iнформацiя про HMBHicTb договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
передтретiми особап{и стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоiшкоди gýJщдадавад

(наftr,rенування страховоi компанii строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведенЕя добровiльного аудиту з охорони працi__д9дщдився
(дата проведення аудиту)

ч
(прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичноi особи - пiдприемця)

ЦiеЮ Декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технi.пrоi бази та р{ов працi
вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд час виконання
таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експпуатацii (застосування) таких машин,
механiзмiв, устатковаЕня пiдвищеноi небезпеки :

водогрiйнi котли теплопродукгивнiстю понад О,.1 МВт.

а саN4е:

- водогрiйний котел Ka-TlBic 500 , заводський м 07538, 2014 р.в., краiна походження - YKpaiHa;
-водогрiйнийкотелКалвiс700,заводськийм07921,2015р,в.,краТнапоходження-УкрЙа;
- водогрiйний котел KarrBic 500, заводський Nе 06271, 2013 р.в., краihа походження - YKpaiHa;
- водогрiйний котеп Калвiс 700, заводський м 07876, 2015 р.в., KpaiHa походження - Украihа;
- воДогрiйний котел , Калвiс (400м) 500 завод, Ns 02006 2006 р.в., краiна походження - YKpaiHa;
- водогрiйний котел Е-1,0-0,9Р-3, заводський Nst0401, 2005 р.в., KpaiHa походження - YKparHa
- водогрiйНий котеЛ Е-1,0-0,9Р-3, заводський Jф10781, 2005 р.в., краiна походження - Украiна
- водогрiйНий котеЛ Е-1,0-0,9Р-3, заводський М10221, 2005 р.в., краiна походжеННЯ:- YKiaiHa
- водогрiйний котел Е-1,0-0,9Р-3, заводський Jфl0702, 20О5 р.в,, KpaiHa походження - YKiaiHa
- водогрiйний котел Е-1,0-0,9Р-3, заводський JфlOЗ75, 2005 р.в., краiна походження - Украiка



- водогрiйний котеп Е-1,0-0,9Р-3, заводський Nsl0394, 2005 р.в., KpaiHa походження - YKpaiHa

(Hah,reHyBaHшI виду робiт пiдвищеноТ небезпеки таlабо маIIJин, механiзмiв, ycTaTKoBaHHrI пiдвищеноi
небезпеки, тип або марка (за HMBHocTi), номер партii, дата виготовлення, краiЪа походженнrI, якi виконуються
таlабо експлуатуються (застосовуються) без отримання вiдповiдного дозволу, кiлькiсть робочих мiсць,

22 робочих мiсць. з а яких icH}re пiдвищений ризик виникнення травм
у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик виникнення травм, будiвель

и примlшень
i споруд (примiщень), виробничих об'ектiв

аДмiнiстративне примiщення площею 115м2. складське примiщення площею 124м2
(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:
наказами по пiдприемств}, призначенi особи. вiдповiдальнi за дотримання вимог

законодавства з питань охорони працi,

законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допо}цоги потерпiлим. гiгiени
та електробезпеки, (протокол вiд 28.09.2018 N9168/3-17 168-

) (пос

тепл

(П

JфЗ2 вiд 1 1.1 1.20 р.):
(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотримання вимог законодавства

електрогосподарства призначено майстра Лопугч Василя
Михайловича. який проЙшов навчання ДП <<Рiвненський Етц> i виявив потрiбнi знання
законодавчих akTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги потерпiлим" гiгiени
працi та електробезпеки (посвiдчення JфЗ685-122-|9 протокол м122 вiд 27.09.19 п.):

76з-30-|7

-1,52-|4 п

За СПРеВНИЙ технiчниЙ стан та безпечну експлуатацiю котлiв : роботи в колод{зях.

.09.19 технiчн
вачlв)

з питань охорони працi та промисловоI безпеки;

олексi

знання законодавчих aKTiB з охорони працi. над?ння домедичноi допомоги потерпiлим"

обладнання. що працюе пiд тиском (посвiдчеrjця М 4607-141_18 протокол Jф 141 вiд
28.09.18 р.): <<Правил охорони працi пiд час експл}rатацii теплоп4еханiчного обдаднання
еЛеКТРОСТаНЦiЙ. Тепловикористовувальних установок>) ( посвiдчення JtЗ 54 1 _243 - 1 9



гiгiсни працi та електробезпеки (посвiдчення J\b222-7-20. протокол М7 вiд 31.Q1.2020):
кПравил систем газопостачання>. кПравил охорон4 працi пiд час е,кqпцуатацii

Jф 101

електростанцiЙ. теплових мереж i тепловикористовувальних установок) (посвiдчення М
3542-243-19. протокол Jtlb 243 вiд 23.09.2019):_кЦравила технiчцqi експлуатацii
електроустановок споживачiв>. кправил улаштуванця 9лрктроустановок>. кправил
експлyатацii електрозахисних засобiв> (посвiдченняNр222-7lа-20 лоотокол М7 вiл
27.01.20 р.):

наявнiстю служби охорони працi,

ь з питань
комlс11 -

пiдприсмства. протокол Jф 1 вiд i5.10.2020.

-З Охорони працi для матцинiстiв, якi обслуговують водогрiйнi котли кКапвiс>
на твердому па.тlивi;

-З ОхОрони працi для машинiстiв, якi обс.тryговують водо|рiйнi котли Е_1/9 на
твердому паливi;

-З ОХОРОни працi для слюсаря з ремонту устаткування котельних та теплопiд-
готовчих цехiв;
-IНСТРУКцiя виробнича по експпуатацii водогрiйних котлiв Е-1/9 з температурою

води до 115гр.С;
-З Охорони працi при виконаннi навантажувально-розвантажувальних робiт;
-Iнструкцiя виробнича по експдуатацii водогрiйних котпiв <Калвiс500>,
кКалвiс700>;
-З охорони працi пiд час робiт з рrIним електрифiкованим iHcTpyMeHToM;
-З надання Долiкарськоi допомоги потерпiлим вiд неIцасних вип4дкiв;
-.Щii персОналукотоЛень прИ виникненнi надзвичайних ситуацiй втеплових
мережах;
-Виробнича iнструкцiя по експлуатацii теплових мереж;
-З охорони працi по лiквiдацii аварiй теппових мереж;
-з охорони працi дпя працiвникiв неепектротехнiчного персонаJIу;
-З охорони працi при виконаннi робiт з ручним iHcTpyMeHToM (неелектрифiкованим);
-З правил пожежноi безпеки для працiвникiв (черговоi змiни) ко"ель"i;
-З охорони працi по правилам пожежноi безпеки для працiвникiв пiдприемства.

iнструкчiй про проведення навчання та

зн&нь з питень охорони пDоцi. Згiдно зазначеного цолож9ння з vciMa працiвниками
пiдприемства проведенi iнструктажi з охорони працi (первинний. повторний. позапла-
новий)" про що зроблено записи у вiдповiдних журнqлах (ж}rрнал рееЪтрацii вст}rь
ного iструктажу з питань охорони працi i хс_чрнал реестрацii iHcTpJKTЙB з питань
ОХОРОНИ ПРаЦi На РОбОчому мiсцi). Також згiдно положен,ня працiвниýи пiдприемства



стему управлiння охороною працi. Положеннfl про роqробку iнструкцiЙ з рхорони
працi. наявна експлуатацiйна документацiя (паспорти обладнання. керiвництва з екс-

ротоколи випробувань засобiв захистутощо).
iнструктажу з питань охорони працi, експлуатацiйноI документацii,

На пiдприсмствi проведена атестацiя робочих_мiсць. Працiвники цiдприемства
в повному обсязi забезпеченi спецодягом. спецвзуттям та засобаtиц iндцвiдуалчнqго
захисту згiдно га-пузевих норм: костюм. черевики. р:rкавицi. куртка бавовняна на
утеплювальнiй прокладцi" берет. окуляри захиснi. Засоби зцисту використqв}rюIь за
призначенням. зберiгають у технiчно-сFравнрму cTaHi та проводять ix технiчне обqqу_
говування" ремонт. а також експлуатацiйнi випробура,ння вiдповiдн*о до вицог законо-

за як1-

матерiальFо-технiчна база вiдповiдае вимогам законода,вства з питаць охорони
працiтапромисловоi безпеки. Працiвники забезпеченi цобутовими прицiщеннями"

iki. В ная
СтрУкцii" навчальнi програми. бiлети для пqревiрки знань працi.вникiв. плакати з охо_

рони працi i пожежноiбезпеки. знаки б9зпеки тощо,
та матерiально-технiчноi бази навчально-методичного забезпечення)

:QтрЦець С.Л.
(iнiцiа-пи та прiзвище)

7 грудня

,Щекларацiя заресстрована у жypHa_lri облiку суб' eKTiB господарювання у територiальному
органi Щержпрацi _ 20- р.

Примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприсмець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку
шерсонаJIЬцих даних з метою забезпечення виконання вимог ПорядкУ видачi дозволiв на
виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на експлуатацiю (застосування) машин,
механiзмiв, устатковання пiдвищеноi нобезпеки.

2. РееСТРацiйний номер облiковоi картки ппатника податкiв не зазначаеться фiзичними
особаrrли, якi через своi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та
повiдомиЛи прО це вiдповiдному органу державноi податковоi служби i маюiь вiдмiтку в
паспортi.".

J\ъ

стю спецодягу, спецвзуття та засобiв заIисту. що використов:уеться працiвниками. та

засобiв iндивiдуального захисту, нормативно-правовоi

зАрЕЁ f,"т,рФвАно
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