
Вiдомостi про роботодtlвця:
АтнЕ OCEPBIC"

"рIвнЕтЕпл зз027 " Pi
го нок 27: гр

ю, ВИII: :0з62 642669: rts.riv
(дlя юридичноi особи: наiшенуваншI юридиtlноi особи,_мiсцезнаходження, код згiдно з е,ЩРПОУ, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника, номер телефону, телефаксу, адреса електронноТ пошти

дrя фiзичноi особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по батьковi, серiя i номер паспорта, ким i
IIРОЖиВаншI, реестрацiйний номер облiковоТ картки платника податкiв, номер телефону,
електронноi пошти;

коли виданий, мiсце
телефаксу, адреса

PiBHeHcbKa обл., MicTo PiBHe. ВУЛИЦlI Соборна. 225К
(мiсце виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та,/або експлуатацii (застосування) машин, механiзмiв, устатковання

пiдвищеноi небезпеки)

IНфОРмацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливот шкоди:

Не )zкладався
(наймеlrувангtя страховоi компанii, строк дii страхового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi
не проводився

(дата проведення аудиry)

"РIВШТЕПЛОСЕ вськLЙ юр
(ПРiЗвище, iм'я та по батьковi керiвника юридичноi особи або фiзичноТ особи -пiдприемця)

ПРаЦi вимогам законодавства з питань охорони працi та промисловоi безпеки пiд
ання таких робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо

таких машин ковання ,i небезпеки:

(наiшенуванIuI ви.ry робiт пiдвищеноi небезпеки)

Експлуатацiя:
BodozpiйHi KomJuu mеплопроdукmuвнiсmю понаd 0r1 МВm (пункm 8,

dоdаmку 7), а саме:

- еКОНОМаЙЗеР БВЭС-V-I, заводський J\Ъ462, piK виготовлення --: 2OL9, Kpaiнa
виробник - УкраiЪа;
та/або мапIИн, механiзмiв, ycTaTкoBarlllrl пiдвищеноТ небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата
виготовленIUI, краiЪа походженшI, якi виконуються та./або ексшryатуються (застосовуються) без отримання
вiдповiдногО дозвоJIу, кiлькiстЬ робочю< мiсць, У тому числi TLD(, на якиХ icHye пiдвищений ризик "Ьик"е""я 

травм,
будiвель на яких icHye пiдвищений ризик виникненнlI травм, будiвель i спорул (примiщень), виробничlлt об'скт'iв
(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)
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(кiлькiсть робочI.D( мiсць, у тому числi TIr(, на якID( icHye пiдвищений ризик в;""*"ешl"1ра"ф

офiсне та виробниче примiцення розташоване за адrесою: УкраiЪа" 33027. Рiвненсъка

9бд.. MiqTo PiBHe. ВУЛИШI ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО. б},динок 27
бУДiвель i спорул (прешriщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

rншi вiломостi:
юрIЙ яка пройшов в тов

<<цвФ <<оазис-технолоджi>> i виявив потрiбнi знання законодавчих aKTiB з охорони
працi" надання домедичноi допомоги потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки В
KoМicii Управлiння Держпрацi в Рiвненськiй областi" посвiдчення Nql011-З9/2-19.
протокол NЬ 3912 вiд 1 1.06.2020.
Розроблено та затверджено наказом:
- Наказ Nq82 вiд 06.12.2019р. (Про прийняття на робот}D. Прийнято на робот]/ на

посад.ч iнженера з охорони пацi Борей Свiтлан}r днатолiiвн}ч" яка пройшла
навчання в Дп <рiвненсъкий Етц> i виявила потрiбнi знання законодавчих akTiB
з охорони працi. надання домедичнот допомоги потерпiлим. гiгiени працi та
електDобезпеки в koMicii Управлiння Держпрацi в Рiвненсъкiй областi.
посвiдчення Ng4459-136-18. протокол J\ъlзб вiд вiд 28.09.2018: пройшла
навчаншI в ДП <<Рiвненський Етц>> i виявила потрiбнi знання <Правил охорони
працi пiд час роботИ з iHcTpyMeHToM та присТроями>" <ПравиЛ охоронИ працi пiД
час виконання робiт на висотЬ>. ДБНА.3.2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки
працi. Охорона працi i промиСлова безпека В б}rдiвНицтвi>>. <<ПравиЛ охоронИ
прац1 шд час вантажно-розвантажувальних робiт>> в koMicii }rправлiння

59-13
ль136/б вiд вiд 24.09.2018; пройшла навчання в Дп <Рiвненський Етц> i виявила
ПОТРiбНi ЗНаННя <<Правил безпеки систем газопостачання>>" <<Правил ОП пiд час__:-- :.. -експл_чатацtt ооладнання" що працюе пiд тискою>. <<правил охорони працi пiд
час експлуатацii вантажопiдiймальних kpaHiB" пiдiймальних пристроiв i
чiдповiдного обладнаннл>" електробезпекИ в KoMicii управлiНня ДерЖпрацi В
Рiвненськiй областi" посвiдчення J\Гg4459-136lв-18. протокол ЛЬlзб/в вiд вiд
28.09.2018.

Наказ J\b3 вiд 10.01.2020 <<Про затвердження Положення про системJr
управлiння охороною працi в ПП <<Рiвнетеплосервiс>>:

1) <<Положення про систему управлiння охороною працi>>.

2) <<Положення про с:lчжбу охорони працil>.
3) Положення про порядок проведення медичних оглядiв працiвникiв

певних категорiй.
4) <<положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з

питань охорони працi>>.

- ЦаК4З J\!16 ВiД 14.02.2020 <<Про забезпечення працiвникiв спецодягом.
спецвзуттям" ЗIЗ" мийними та знешкоджувальними засобами)>.



- Наказ NЬ 18 вiд 04.02.2020 <<Про затвердження перелiку робiт з
пiдвищеною небезпекою>>.

- Наказ J.ф 41 вiд 31.03.2020 <Про призначення вiдповiдальних ооiб за
видачу наDяд-лопчскlв>

- Наказ J\Ъ3l2 вiд 10.01.2019 <<Про органiзацiю виконання робiт пiдвищеноТ
небезпеки за наряд-доIцrскамп>.

Ns28l2 вiд 14

28.|2.20I
Наказ J\b 77 вiд 31.08.2020 кПро затвердження iнструкцii з охорони працЬ:

на пiдприемствi дiють наступнi iнструкцii:
кладання

Iнструкцiя j\Ь26оп - при експлуатацii захисноi каски:

- для осiб. вiдповi

працiвниками пiдприсмства в iнших }.становах. органiзацiях. пiдприсмствах;
- IнстрУкцiя }lЬ38оп з охорони працi для машинiста (кочегара) котельнi:

39оп з о,
(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони
працi та промисловот безпеки; наявнiстю служби охорони працi, iнструкцiй про проведення навчання та
iнструктажУ з питань охорони працi, експлуатацiйноi документацii)

м108 Bi .1,2.201.9р. <<. ня посд1 чо1 комlс11
перевiрки знань працiвникiв з питань охорони працi> . створено комiсiю з
перевiрки знань з питань охорони працi в складi:

шов навч Hi знан
зоконодовчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим" гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii }iправлiння Держпрацi

265-8-|9 м8 вiд Bi
31.01.2019: пройшов навчання в ДI <Рiвненський Етц> i виявив потрiбнi
знання <Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та

пlд час ви на

жпрацi в
вlд вол

1]

к

стиснутими г€}зами;

Iнструкцiя Nq33оп - пiд час виконання робiт на висотi:

iбнi
часзнання ((

експлуат
безпеки

пiд час експлуатацiт вантажопiдiймальних kpaHiB. пiдiймальних пристроiъ i



--тимчасових або мобiльних майданчикаю> в KoMiciI управлiння-Держпрацi в-.-*-

Рiвненськiй областi" посвiдчення J\Ъ2б5-8lв-19" протокол J\b8/B вiд вiд
28.01.2019):
Члени KoMicii: Борей С.А. - iнженер з охорони працi
(пройшла навчання в Ш <<Рiвненський ЕТЦ>> i виявила потрiбнi знання
законодавчих aKTiB з охорони працi" надання домедичноi допомоги
ПОТеРПiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi
в РiвненськiЙ областi. посвiдчення J\b4459-136-18. протокол J\b136 вiд вiд
28.09.2018: пройшла навчання в Дп <Рiвненський Етц> i виявила поцtiбнi
знання <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та

ВаНТаЖНО-розвантажувальних робiт> в комiсii ]gправлiння Держпрацi в
РiвненськiЙ областi" посвiдчення J\!4459-136/б-18. протокол J\Ь136/б вiд вiд
24.09.2018: прqйшла навчання в ДFI <Рiвненоъкий ЕТЦ> i виявила поцliбнi
знання ((ПDовил безпеки систем газопостачання>>. <<Правил оП пiд час
експлуатацii обладнання. Що працюе пiд тиском>. <правил охорони працi
пiд час експлуатацii вантажопiдiймальних kpaHiB. пiдiймальних пристроiъ i
вiдп9вiдного обладнання>. електробезпеки в KoMicii управлiння Держпрацi в
РiвненськiЙ областi" посвiдчення Ng4459-136/B-18" протокол NЬl3б/в вiд вiд
28.09.2018);

(nPoй-o" " UrЦrr 
' """""" 

rrororб"' ."u"""
законодавчих aKTiB з охорони працi. надання домедичноi допомоги
потерпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в koMicii }zправлiння Держпрацi
В РiвненськiЙ областi" посвiдчення J\b284-8-19. протокол J\Ъ8 вiд вiд
31.01.2019: пройшов навчання в ,ЩI кРiвненський Етц>> i виявив поцliбнi
знацня <<Правил охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та

ДDНА.3.2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i
цррмислова безпека в будiвництвi)" (правил охорони працi пiд час
вантажно-розвантажувальних робiт>> в koMicii }rправлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\ь284_8/б_19" протокол Nь8/б вiд вiд
31.01.2019: пройшов навчання в Дп <<Рiвненський Етц>> i виявив потрiбнi
знЕtння ((ПDавил безпеки систем газопостачаннл>" <<Правил оП пiд час
експлуатацii обладнання. що працюе пiд тиском>>. <<правил охорони працi
пiд ч4с експлуатацii вантажопiдiймальних kpaHiB" пiдiймальних пристроiъ i
вiдповiдного обладнаннл>" <<Мiнiмальних вимог з охорони працi на
тимчасових або мобiльних майданчикаю> в koMicii }zправлiння Держпрацi в

, РiВЦqнськiЙ областi" посвiдчення J\b284-8/B-19. протокол J\b8/B вiд вiд
28.01.2019):

':

пристроямп>" <<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>>.

ДБFIА.3.2-2-2009 кСистема стандартiв безпеки працi. Охорона працi i
промислова безпека в будiвництвi). ((правил охорони працi пiд час



- НаКаЗ J\b 108 вiд 27.05.2019 <<Про призначення вiдповiдальних осiб за
електрогосподарство>>. Вiдповiдальною особою за електрогосподарство'пiдпрйсмства 

призначено головного енергетика Процюка в.р.. який мас v

НаКаЗ М 39 вiд 31.03.2020 <<Про призначення вiдповiдальних осiб за безпеччч

1) Вiдповiдальними особами за справний стан та безпечнч експл}rатацiю
обладнання. що працюе пiд тиском (зокрема котлiв) призначити:

_ По котельнях M.PiBHe за адресами вул. Соборна 225К та вул. Герцена. 5А
- начальника котельнi Степанюка С.о.

вiдповiда"пьнi особи пройшли перевiрку знань нормативно-правох akTiB в
KoMicii Пiдприемства.
- НаКаЗ Ng 116 вiд 11.12.2020 ((Про призначення вiдповiдальних осiб за

б9зпечне виконання зварювальних та газопощlм'яних робiт>>.
вiдповiдальнi особи пройшли перевiрку знанъ нормативно-правох akTiB в
koMicii Пiдприемства

- НаКаЗ J\b 117 вiД 11.12.2020 <<Про призначення вiдповiдальних осiб за
справний стан та безпечну експлуатацiю обладнання. що працюе пiд
тискою). Призначено осiб за справний стан i безпечцч експщrатацiю
балонiв" електрозварювального та газопол}rм'яного обладнання" а також
-зберiгання. транспортування балонiв iз стиснитими i зрiдженими газам"

б€зпочно виконання електрозварювальних та газопощrм'яних робiт.
вiдповiдальнi особи пройшли перевiрку знань нормативно-правох akTiB в
KoMicii Пiдприемства.

- Н?КаЗ NЬ 118 ВiД 11.12.2020 <<Про призначення вiдповiдальних осiб за
безпечне проведення робiт вантажопiдiймальними кранами (механiзмами)
та мобiльними пiдйомниками.

, ПрацiвникИ при приЙомi на робоцЧ прохо.rяТь вст.чпНi iнстр}.Ктажi з охоронИ
цDацi та iнструктажi на робочих мiсцях" якi Реестр}rються в Ж]rрналi реестрацii
tнстр}rктажiв з охорони працi на робочом.ч мiсцi. Допуск до самостiйного

F. _викононня PootT проводиться пiсля стажування та перевiрки знань. про Що е
вiдцiднi записи в Журналi реестрацii iнструктажiв з охорони працi на робочом.ч
мiсцi.

В9дvтъся Ц(урнал реестрацii iнструкцiй з охорони працi: Ж}rрнал облiк]r
ридачi iнструкцiй з охорони працi. Ж}rрна-тl iнстр}rктажiв- на роб;очом_ч Mic.,i
журнал реестрацii наряд-доцvскi, на виконання робii-з пiдвищеною rlеб;езпеко,rо.

працiвники пп <<рiвнетеплосервiс>> забезпеченi спецодягом та засобйи
iндивiдуального захисту 

" 
rов"ому об'емi. Видача rrрацiвн"ка*@"*"

ЗIЗ ОбЛiКОВУеТЬСЯ В Особистих картках облiку спецiального одпry. Ьпецiально.о
взуття" та iлшцх засобiв iндивiдуального захисту встановленоi форми.



ПРацiвникiв ПП <<Рiвнетеплосервiс> забезпеченi спецодягом. спецвз.rrттям.
КаСД?,ry,tЦ' РУКаВИЦями та iншими засобами iндивiд]rа-гlьного захист]r згiдно галчзевих
ЦОРМ ТР Мiнiмальнi вимог безхпеки i охорони працi при використаннi
працiвниками засобiв iндивiд.чального захисцч на робочом.ч мiсцi.

В наявностi е необхiднi iнструкцii з охорони працi" експлуатацiйна
ДОЩУМеНТаЦiя. паспорти та iнстукцii на обладнання. поспарт на газове
господарство, акти цро прийняття В експл}rатацiю закiнченого будiвництвом
об] скту (на газове }rстатк}rвання).

все обладнання котлонагяляд.ч (водогрiйнi котли" посудини. що працюють
ПiД ТИСКом). у вiдповiднi термiни пройшли експертне обстеження та технiчний
огляд.

До ""ко"а"а""" робi, "а до еп".rлуаrацii y"rarKy"u""" доцr.*аюr"."
ПРаЦiВНИКИ. ЯКi проЙшли навчання в учбових комбiнатах i мають свiдоцтво
(ПОСВiЧеННя) про присвоення квалiфiкацiТ та працiвники якi пройшли спецiальне
НаВЧаННя на пiдприемствi i виявили потрiбнi знання в KoMiMii Пiдприемства.

п. ридбанця балонiв iз стисненим. зрiдженим. вибухонебезпечним та iнертним
газом проводиться на пiдприсмствах i установах. якi мають вiдповiднi дозволи на
викоцання робiт з пiдвищеною небезпекою або мають декларацiю вiдповiдностi
МОТОРi€lЛЬцо-технiчноi бази вимогам законодавства з питань охорони працi. яка
зареестрована в органах Держпрацi.
- ЗбеРiГаНня балонiв проводиться в спецiальних шафах i спецiально вiдведених

мlсцях.
Працiвники товариства в повномУ об'емi забезпеченнi нормативно _

правовими актами з питань охорони працi. Перелiк законодавчих та нормативно-
провових aKTiB з питань охорони працi та прQмисловоI безпеки: Закон Украihи
"ЦРО' О{ОРОНУ працi"" НIIАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок
проведення навчання i перевiрки знань з литань охорони працi". нпАоП 0.00_4.21-
Q1 "Типове положення про службу охорони працi"" НПАОП 0.00_4.15-98
"ПоЛожецня про розробку iнструкцiй з охорони працi "" НАПБ А 01.001_2014
"Правила пожежноi безпеки в YKpaiHi". Наказ МОН Украiни J\Ъ 246 вiд 21.05.2007
Р. "П9Dядок проведення медичних оглядiв працiвникiв певних категорiй". НIIДОП
0.00-4.01-08 "Положення про порядок забезпечення працiвникiв спецiальним
9дягом. спqцi?льним
"Правила технiчноi експлуатацiI електроустановок споживачiв" (ПТЕЕс). нпдоП
40.1_1.01_97 <<Правила безпечноi експлуатацii електро}.становок>. нпАоп 40.1_
1.21-98 <<ПРавила безпечноi експлуатацiI електроустановок споживачiв>" НПДОП
40.1-1.32'01 <<ПРавИЛа бУдови електроустановок. Електрообладнання спецiальних
yстацовою>. НГIАоП 40.1-1.07-01 <<Правила експл}.атацii електрозахисних
ЗаСО9iВ>>" tШАОП 0.00-4.01-08 "Положення про порядок-забЬЬеченЙ працiвникЬ
спецiа.льним одягом. спецiа^гtьним взуттям та iншими засобами iндивЦчального
Захист}r" та iншi.

(ЗаСОбiВ iНДlшiдiального захисту, нормативно-правово нiчноТ бази навчально-методичного

!Ц_Ю. Грабовський
(iнiцiали та прiзвище)

Директор ПП <<Рiвнетеплосервiс>>

ЗАРЕ€СТРОВАНО
r'' 20 Z с:2

,,*r__Ц",_пW:Фч



,щекларацiя зЕ)еестрована у журналi облiку суб'ектiв господарюваIIня у територirrльному
Орган-i,Щержпрацi р. м

примiтки: 1. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надас згоду на обробку персонtlльних даних з метою
забезпечення виконаннJI вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищенот небезпеки та на
ексгшуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноi небезпеки,

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки платника податкiв не зазначаеться фiзичними особами, якi через
свот релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомлтlи про це вiдповiдному органу
державноi податковоi олужби i мають вiдмiтку в паспортi.''.


