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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Науково-технічний комплекс «Інститут електрозварювання ім. Є.О. 

Патона» Національної академії наук України ( далі - НТК «ІЕЗ ім. Є.О. 
Патона» НАН України), 03680, м. Київ, вул. Боженка, буд. 11, ЄДРПОУ 
30179417, Код КВЕД 72.19 «Дослідження й експериментальні розробки у сфері 
інших природничих і технічних наук».

Генеральний директор - ПАТОН БОРИС ЕВГЕНОВИЧ.
Керівник -  заступник генерального директора з економіки -  ПРОСКУДІН 

ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ.
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки - ВП "Рівненська АЕС" 

ДП НАЕК "Енергоатом", Рівненська обл., м. Вараш, 34400, Україна.
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування цивільної 

відповідності перед третіми особами згідно постанови кабінету міністрів № 1788 
від 16.08.2002 року страхування не проводиться, так як НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» 
НАН України не є об’єктом підвищеної небезпеки.

Я,  ПРОСКУДІН ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки згідно пункту 7 додатку 6 постанови КМУ № 1107 від 
26.10.2011р.:

Ремонтні, монтажні будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті 
понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 
метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриттям або робочого настилу та робіт, 
що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних 
підіймачів та будівельних підйомників.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм, в НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України - 9 робочих місць для 
вказаних робіт.

Інші відомості.
В НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України створено службу з охорони праці. 

Функції з охорони праці згідно наказу № 6-к від 01.02.2017р. покладено на 
інженера з охорони праці Виноградову Олену Миколаївну, яка пройшла навчання та 
перевірку знань в комісії з питань охорони праці Інституту електрозварювання ім.
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Є.О. Патона відповідно до Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього.

В НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України розроблено та введено в дію -  
згідно наказу від 22.03.2017 року № 11 «Положення про службу охорони праці», 
«Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони 
праці», інструкції з охорони праці та Перелік інструкцій,

В НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України ведуться: «Журнал реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці», «Журнал реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці», «Журнал реєстрації інструкцій з охорони 
праці на підприємстві», «Журнал обліку видачі інструкцій з охорони праці на 
підприємстві», «Журнал обліку робіт, що виконуються за нарядами і 
розпорядженнями», «Журнал обліку та зберігання засобів захисту».

В НТК «ІЕЗ ім. Є.О. Патона» НАН України затверджено наказом №20 від 10 
квітня 2017р. «Список працівників, які мають право виконувати роботи на висоті».

Усі працівники, що внесені до списків, пройшли навчання і перевірку знань 
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього, 
«Правил безпечної роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони праці 
під час виконання робіт на висоті».

Всі працівники, зайняті на ремонтних, монтажних, будівельних та інших 
роботах, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, крім робіт верхолазних та 
скелелазних, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 
перекриттям або робочого настилу та робіт, що виконуються за допомогою 
підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників, 
проходять відповідну перевірку знань відповідно до Закону України «Про охорону 
праці» та нормативно-правових актів до нього. Працівники підприємства 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту (313) 
згідно типових галузевих норм та Положення про порядок забезпечення працівників 
спецодягом, спецвзуттям та 313, ведеться їх облік.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці №______ в ід _______________ 201____ року
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