
Додаток 8 до Порядку
(в редакцii постанови Кабiнету

, MiHicTpiB Украihй'вiД 7 лiотбго 201S р. ЛЬ 48)

дЕклАрАцlя

дrя фiзичноi особи - пiдприемця: прiзвище, iм'я та по
IIроживанIuI, ресстрацiйний номер облiковоТ картки
електронноi пошти;

батьковi, серiя i номер паспорта, ким i коли виданий, мiсце
IIпатника податкiв, номер телефону, телефаксу, адреса

вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань
охорони працi

Вiдомостi про роботодtlвця:
п "рIвнЕтЕпл

"PI MicTo PiBHe
ого к2 гр

:0362 642669: rts.ri
(щя юридичноi особи: найшrленування юрид}шноi особи,_мiсцезнаходження, код згiдно з еЩРПОУ, прiзвище, iм'я та
по батьковi керiвника, номер телефону, телефаксу, адреса електронноТ пошти

(МiСЦе ВИКОнаннrI робiт пiдвищеноi небезпеки та,/або ексгшуатацiТ (застосування) машин, механiзмiв, устатковання
пiдвищеноТ небезпеки)

Iнформацiя про наявнiсть договору страхуваншI цивiльноi вiдповiдальностi перед
третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi шкоди:

Не }zкладався
(найменуванrл страховоi компанii, строк дii сцахового полiсу, номер i дата його видачi)

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi
не проводився

(дата проведення аудиry)

пп "PIBHE
(прiзвище, iм'я та по.батьковi керiвника юридичлоТ особи або фiзичноТ осо_би -пiдприемця)

IC" грАБовськш;I

ма мов
з ми пi
1т таlабо

статковання

Роботи, що виконуються на висотi
Роботи в колодязях, шурфах,

понад 1о3 метра (пункт 3, додатку б);
траншеях, котлованах, камерах,

обслуговування,
цебезпеки (пункт

Паровi та водогрiйнi котли теплопродуктивнiстю понад 0о1 МВт (пункт
8, додатку 7),



о Трубопроводи пари та гарячоi води з робочим тиском понад 0105 Мпа i
ТеМПературою нагрiву вище нiж 110 ОСо посудин, що працюють пiд тиском
ПОнаД 0105 МПа, KpiM автомобiльних газових балонiв, що € €мностями для
газового моторного палива (пункт 9, додатку 7)

(найменування виду робiт пiдвиценоi небезпеки)

таlабо машин, механiзмiв, устаткованrrя пiдвищеноi небезпеки, тип або марка (за наявностi), номер партii, дата
виготовленНя, краiЪа rrоходження, якi виконуються та,/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
вiдповiдного дозволу, кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тих, на яких icHyc пiдвищений ризик виникнення травм,
бУЛiВеЛЬ На ЯКИХ icHye пiдвищений ризик виникнення травм, булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектiв
(цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

у ToNry числi
(кiлькiсть робочих мiсць, у тому числi тlлt, на якLD( icHye пiдвищений ризик виникненIuI травм)

че пDимi ; УкраiЪа. 33027. PiBHeHcbKa

1875

ву кого ок2
булiвель i спорул (примiщень), виробничих об'ектiв (цехiв, дiльниць, структурних пiдроздiлiв)

Iншi вiдомостi:
ькии юрIи

(НВФ ( ) i виявив ,он их aKTiB
оi помоги гiсни п та в

комlс11

протокол J\b 3912 вiд 11.06.2020.
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= Наказ Л}3 вiд 10.01

управлiння охороною працi в ПП <<Рiвнетеплосервiс>>:

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

2) <<Положення про сл.чжбу охорони працil>.

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

питань охорони працi>>.

Наказ J\b16 вiд 14.02.2020 <Про забезпечення працiвникiв спецодягом"
спецвзуттям" ЗIЗ" мийними та знешкоджувальними засобами>>.

iд 04.02.2020 ( ня перелi
пiдвищеною небезпекою>>.

Нащаз. J\Ъ 41 вiд 31.03.2020 <Про призначення вiдповiдальних осiб за
видачу наряд-допчскiв>>

Зl2 вiл 10.01

3) Положення

небезпеки за наряд-доп}rсками>.

iд 14.0б.201

11 зох
кцii з о.

На пiдприемствi дiють наступнi iнструкцii:

пересувних ел. Зварювальних апаратiв. переносного ел. IHcTp.,rMeHTy та
свiтильникi" перетворювачiв частоти та iншого обладнання:

iя Ns24оп -
IнстрУкцiя J\Ъ25 оп - для монтажника устаткування котельних .,tcTaHoBoK:
Iнструкцiя JtlЬ26оп - при експлуатацii захисноi каски:

видачу" справний стан i безпечцч експлуатацiю балонiв iз зрiдженим та
стиснутими газами;

ня pootT

овах иемствах:
машинiста bHi:

- Iнструкцiя }lЬ39оп з охорони працi для слюсаря-ремонтника I]IP;
(прiзвище, iм'я та по батьковi осiб, якi вiдповiдають за дотриманням вимог законодавства з IIитань охорони
працi та промисловоi безпеки; нмвнiстю служби охорони працi, iнструкцiй про цроведен}uI навчанIuI та
iнструктажу з питань охорони працi, експпуатацiйноТ документацir)

запобiжного:

тари:

Iнструкцiя }lЬ3Зоп - пiд час виконання робiт на висотi:



28.09.2018):
Шевч}rк А.П. _ начальник ццр

- Наказ J\b108 вiд 12.12.2019р, <Про створення посдiйно дiючоТ KoMicii з



(пРоЙшов навчання в ДП <Рiвненський ЕТЦ> i виявив потрiбнi знання
законодавчих aKTtB з охорони працi" надання домедичноi допомоги
ПОТеРпiлим. гiгiени працi та електробезпеки в KoMiciT управлiння Держпрацi
В РiвненськiЙ областi. посвiдчення J\b284-8-19" протокол }ф8 вiд вiд
31.01.2019; пройшов навчання в ДI <<Рiвненський ЕТЦ> i виявив потрiбнi
знання <<Правип охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та
ПРИСТРОЯМИ)" <<Правил охорони працi пiд час виконання робiт на висотЬ.
ДDНА.3.2-2-2009 <<Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i
промислова безпека в б}rдiвництвi>" <правил о{орони працi пiд час
вантажно:розвантажувЕlпьних робiт>> в KoMicii }чправлiння Держпрацi в
РiвнОнськiЙ областi" посвi,тчення Ng284-8/б-19" протокол J\Ь8/б вiд вiд
31.01.2019: пройшов навчання в .ЩI <Рiвненський Етц> i виявив потрiбнi
ЗНОННЯ ((ПРОвил безпеки систем газопостачаннл>" <<Правил ОП пiд час
експл,чатацiI обладнання" що працюе пiд тиском>>" <Правил охорони працi
пiд час експлryатацii вантажопiдiймальних kpaHiB. пiдiймальних пристроiв i
вiдповiдного обладнаннл>" <<Мiнiмальних вимог з охорони працi на
тимчасових або мобiльних майданчиках> в комiсii.,rправлiння Держпрацi в
Рiвненськiй областi. посвiдчення J\b284-8/B-19" протокол J\b8/B вiд вiд
28.01.2019):

- НаКаЗ Jф 108 вiд 27.05.2019 <<Про призначення вiдповiдальних осiб за
електрогосподарство>. Вiдповiдалъною особою за електрогосподарство
пtдприемства призначено головного енергетика Процюка в.р.. який мае v
групу з електробезпеки до i вище 1000В.

- Наказ Ng з9 вiд 31.03.2020 <.._-
експлуатацiю обладнаннял що працюе пiд тиском:

1) Вiдповiдальними особами за справниЙ стан та безпечнУ експлуаТацiЮ
обладнання. що працюе пiд тиском (зокрема котлiв) призначити:

- По котельнях M.PiBHe за адреоами вул. Соборна 225к та в}rл. Герцена. 5А
- нача-гtъника котельнi Степанюка С.о.

вiдповiдальнi особи пройшли перевiрку знанъ нормативно-правох akTiB в
KoMicii Пiдприемства.

НаКqЗ Jt 116 вiд 11.12.2020 <<Про призначення вiдповiдальних осiб за

ВiДПОВiДаЛЬНi особи пройшли перевiрку знань нормативно-правох aKTiB в
, KoMicii Пiдприемства

Наказ Ng 117 вiд 11.12.2020 (Про призначення вiдповiдальних осiб за
справний стан та безпечну експлуатацiю обладнання. що працюе пiд
тиском). Призначено осiб за справний стан i безпечн.,g експrцrатацiю
балонiв" електрозварювального та газопол}rм'яного обладнання" а також
зберiганн". транспортування бало"i" iз с"ис""тим" i зрiдже""м" .азаr"
б9ЗПеЧне виконання електрозварювальних та газопощrм'яних робiт.



дlчrrддчдl д ддлдl р

- НаКаз J\b 118 вiд 11.12.2020 кПро призначення вiдповiда.гlьних осiб за
беЗпечне проведення робiт вантажопiдiймальними кранами (механiзмами)
та мобiльними пiдйомниками.

Працiвники при прийомi на робоцч проходять вст.чпнi iHcTp}rKTaжi з охорони
працi та iнструктажi на робочих мiсцях" якi реестр}rються в Журналi ресстрацii
iнструктажiв з охорони працi на робочом}, мiсцi. Допуск до самостiйного
викононня робiт проводиться пiсля стажування та перевiрки знань. про що е
вiдвiднi записи в Журналi реестрацii iнструктажiв з охорони працi на робочому
мlсцl.

Ведуться Журнал реестрацii iнструкцiй з охорони працi; Ж}zрнал обпiку
ВИДаЧi iНСтрУкцiЙ з охорони працi" Журнал iнструктажiв на робочом.ч мiсцi.
Журнал реестрацii наряд-допчскiв на виконання робiт з пiдвищеною небезпекою.
' ПРаЦiВНИКИ ПП <<Рiвнетеплосервiс>> забезпеченi спецодягом та засобами

iндивiд.чального захисту в повному об'емi. Видача працiвникам i повернення ними
зIз облiковуеться в особистих картках облiку спецiального одяry" спецiального
взутгя. та iнших засобiв iндивiдуального захисту встановленот форми.

Працiвникiв ПП <<Рiвнетеплосервiс>> забезпеченi спецодпгом" СПеЦвз}rттям.
касками" рукавицями то iншими засобами iндивiд.чального захист}r згiдно га-тlузевих
норм та Мiнiмальнi вимог безхпеки i охорони працi при використаннi
працiвниками засобiв iндивiд]rального захист}z на робочому мiсцi.

в наявностi е необхiднi iнструкцii з охорони працi. експлуатацiйна
документацiя. паспорти та iнстукцii на обладнання. поспарт на газове
господарство. акти про прийняття в експ.гýzатацiю закiнченого б]rдiвництвом
об'екту (на газове устаткування).

Все обладнання коrлонагяляд.ч (водогрiйнi котли. посуд"*r"" що працюють.\пiд тиском). У вiдповiднi термiни пройшли експертне обстеження та технiчний
огляд.

До виконанання робiт та до експлуатацiт }rстатк.rrвання ДОlцrскаються
гIрацiвники" якi пройшли навчання в учбових комбiнатах i мають свiдоцтво
(ПОСВiЧеННя) про присвоення квалiфiкацii та працiвники якi пройшли спецiаrrьне
навчання ца пiдприемствi i виявили потрiбнi знання в koMiMii Пiдприемства.

Придбання балонiв iз стисненим. зрiдженим. виб}zхонебезпечним та iнертним
ГЕ}ЗОМ ПРОВОДиться на пiдприемствах i установах. якi мають вiдповiднi дозволи на
виконання робiт з пiдвищеною небезпекою або мають декларацiю вiдповiдностi
мот€Diально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань охорони працi. яка
зареестрована в органах Держпрацi.

Зберiгання балонiв проводиться в спецiальних шафах i спецiально вiдведених
мiсцях.

Працiвники товариства в повномУ об'емi забезпеченнi нормативно _
правовими актами з питань охорони працi. Перелiк законодавчих та нормативно-
пD€lвових okTiB з питань охорони працi та промисловоi безпеки: Зак-qн Украiни
'tПро охорону працi". нIIАоП 0.00_4.12_05 "Типове положення про порядок



ПРоВеДення навчання i перевiрки знань з питань охорони працi". НПдоП 0.00-4.21-
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Ю.Ю. Грабовський
(iнiцiали та прiзвище)
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пр"rir*: l. Фiзична особа - пiдприемець cBoiM пiдписом надае згоду на обробку персонiшьних даних з метою
ЗабеЗПеЧеНrrЯ ВИконання виМог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноi небезпеки та на
експrryатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устатковання пiдвищенот небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоi картки шIатника податкiв не зазначаеться фiзичнпли особами, якi через
своi релiгiйнi переконання вiдмовллоться вiд його прийняття та повiдомrтrи про це вiдповiдному op.u"y
державноi податковоi служби i мають вiдмiтку в паспортi.'';
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Директор ПП <Рiвнетеплосервiс>>
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