
Додаток 8 до Порядку

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

Відомості про роботодавця Державна установа «Городоцький виправний 
центр (№ 131)»
(для юридичної особи: найменування Рівненська районна державна адміністрація 
Рівненської області
юридичної особи, місце її державної реєстрації, код платника
08575616, 84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя
податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
Гордієнко Юрій Олексійович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(0362) 64-10-20, т. 61-80-72, gvc@ukr.net
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вулиця 
Барона Штейнгеля, будинок 92 а
адреса виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної 
відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування 
наслідків можливої шкоди
Згідно додатку 1 до порядку та правил проведення страхування 
цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови 
кабінету міністрів № 1788 від 16.08.2002 року в Державній установі 
«Городоцький виправний центр № 131» страхування не проводиться 
тому що установа не є об'єктом підвищеної небезпеки 
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Я, Гордієнко ___________ Юрій______________Олексійович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази 
та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації 
(застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки:

експлуатація, обслуговування, ремонт технологічного 
устаткування харчової промисловості,
- машини, механізми, устаткування для харчової, промисловості, 
їдальня установи знаходиться в окремій триповерховій будівлі на 
першому поверсі, яка знаходиться
В приміщеннях їдальні установи експлуатується обладнання:
1. котел електричний, 300 л, 06.1988 року, заводський номер 3791, 
інвентарний номер 013206, СРСР,(призначений для приготування їжі)
2. котел електричний, 300 л, 06.1988 року, заводський номер 4245, 
інвентарний номер 013205, СРСР,,(призначений для приготування їжі),
3. котел стравоварочний 250 л, 2014 року, без номера, інвентарний номер 
10402443, Україна,,(призначений для приготування їжі)
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4. котел КПЗ-160, 06.1988 року, заводський номер 74549, інвентарний 
номер 013138, СРСР, »(призначений для приготування їжі),
5. електросковорода СЗСМ-0.2, 06.1990 року, інвентарний номер 013261, 
СРСР,
6. електрошкаф пекарський, 11.2002 року, інвентарний номер 013345, 
Україна,
7. холодильник ШУ 1/12,11.2002, інвентарний номер 013344, Україна,
8. шафа холодильна ШХ-0.56, 01.2003 року, інвентарний номер 013350, 
Україна,
9. морозильна скриня КІЖ ТАЬ, 10.2001 року,інвентарний номер 
10400424, Греція.
Обладнання експлуатується в їдальні установи, 6 робочих місць-2
кухаря, пекар, різальник хліба, 2 робітника столової, 8 виробничих цехів
та приміщень їдальні, з них 3 виконують роботи підвищеної небезпеки.
їдальня установи складається з таких виробничих підрозділів:
овочевий цех,
м’ясо-рибний цех,
приміщення для нарізання хліба,
гарячий цех,
мийне відділення,
обідній зал,
приміщення для зберігання сипучих продуктів, 
приміщення електропекарні.

Інші відомості
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в Державній 
установі «Городоцький виправний центр № 131» виконуючий обов’язки 
начальника установи Гордієнко Юрій Олексійович.
Відповідальний за організаційно-методичне керівництво діяльністю 
структурних підрозділів й функціонування системи управління по 
охороні праці, підготовку керівних рішень та контроль за їх реалізацією
— інженер групи з охорони праці Дзідзоєв Юрій Олексійович;

Відповідальний за безпечне виконання робіт в їдальні установи:
Заступник начальника установи з інтендантського та комунально- 
побутового забезпечення -  начальник відділу інтендантського та 
господарського забезпечення - Гордієнко Юрій Олексійович

Наявність служби охорони праці:
В Державній установі «Городоцький виправний центр № 131» наказом 
№ 148 від 16.08.2013 року створено службу з охорони праці в установі, 
наказом № 68 від 15.02.2014 року затверджено Положення «Про службу з 
охорони праці».

Інформація про інструкції з охорони праці:
В Державній установі «Городоцький виправний центр № 131»
розроблені та затверджені наказом № 60 від 23.03.2016 року інструкції по 
охороні праці по професіям та видам робіт:
1 Інструкція з охорони праці та правил поведінки засуджених в
установах по виконанню покарань. Вступний інструктаж.
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3 Для електромонтера
4 При вантажно-розвантажувальних, транспортних і підсобних 
роботах.
5 Для вантажника
6 Для буфетника
7 Для машиніста дизель-електростанції
8 Для техніка зв’язку
9 Для роботи з електроінструментом
10 Для завідуючого складом
11 По експлуатації електросилових установок складу
12 Під час роботи в сховищі
13 При обслуговуванні холодильних установок в столовій
14 При експлуатації теплового обладнання в столовій
15 Під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої 
продукції
16 Для оператора пральних машин
17 При роботі на електроплитах в столовій
18 При роботі в каналізаційних і водопровідних мережах
19 Для різноробочого
20 Звільнення потерпілого від дії електричного струму
21 Для земляних робіт
22 При роботі на висоті

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:_В 
Державній установі «Городоцький виправний центр № 131» наказом № 
138 від 30.06.2015 року створена постійно діюча комісія з перевірки знань 
з питань охорони праці, члени комісії пройшли в управлінні Державної 
пенітенціарної служби України в Рівненській області перевірку знань 
згідно протоколу № 1 від 22.01.2016 року та мають посвідчення про 
перевірку знань з Правил по охороні праці на знання законів і 
нормативних актів з охорони праці, електро - та пожежної безпеки, 
санітарного та гігієнічного забезпечення, правил безпечної експлуатації 
котлів, посудин, що працюють під тиском та вантажопідіймальних 
механізмів.!

№
п\п

Прізвище та ім’я 
по батькові Посада

№, дата посвідчення 
навчання з охорони 

праці

Місце
проведення

навчання

1. Гордієнко Ю.О. В.о.
начальника

№27/16 від 
22.01.2016 р.

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

2. Бондарець В.І.
Директор

підприємства
установи

№27/16 від 
22.01.2016 р.

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

3. Коваль М.Л. Помічник
начальника

№27/16 від 
22.01.2016 р.

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

4. Дзідзоєв Ю.О.
.

Інженер 
групи 3 

охорони

№27/16 від 
22.01.2016 р.

УДПтСУ в 
Рівненській 

області



праці

5. Чмуневич І.О.
Майстер

виробничої
дільниці

№27/16 від 
22.01.2016 р.

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
робітників їдальні:
В Державній установі «Городоцький виправний центр № 131» наказом 

№ 68 від 15.02.2014 року затверджено положення про порядок 
проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, 
затверджені квартальні плани проведення перевірки знань з питань 
охорони праці, а також після перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюються протоколи перевірки знань з питань охорони праці:
- протокол № 5/16 від 02.09 2016 року по установі про перевірку з 

охорони праці інструкції 19, 20 для кухаря та пекаря

Забезпечення засобами індивідуального захисту:

У
ст

ан
ов

а Професія

Кількість
працюючих

за
професією

(чол.)

Кількість та 
найменування засобів 

індивідуального 
захисту

Кількість та 
найменування 

спецодягу і спецвзуття

згідно норм фактична згідно
норм фактична

кухар 2 костюм 
х/б - 2

костюм х/б 
- 2

машиніст 
із прання 1

костюм 
х/б -1 

рукавиці 
гумові -  1 

чоботи 
гум. -1

костюм х/б 
-1

рукавиці 
гумові -  1 

чоботи 
гум. -1

робітник
їдальні 3

костюм 
х/б -  3 

рукавиці 
гумові -  3 

чоботи 
гум. -3

костюм х/б 
- 3  

рукавиці 
гумові -  3 

чоботи 
гум. -3

пекар 1

костюм 
х/б -  1 

рукавиці 
х/б—1

костюм х/б 
- 1  

рукавиці 
х/б -1

прибиральн
ик 2

костюм 
х/б -  2 

рукавиці
х/б - 2

костюм х/б 
- 2  

рукавиці 
х/б - 2



свинар 1 респіратор 
- 1

респіратор 
- 1

костюм 
х/б -  1 

рукавиці 
гумові- 1 
фартух -  

1
чоботи 
гум. -1

костюм х/б 
- 1  

рукавиці 
гумові -1 

фартух -  1 
чоботи 
гум. -1

електрик 1

пояс 
страхуваль. 
- 1 рукавиці 
діелектрич.

-  1 
калоші 

діелектрик 
. - 1

пояс 
страхуваль. 

- 1  
рукавиці 

діелектрич 
-  1 

калоші 
діелектрик. 

-  1

костюм
х/б -  1

костюм х/б 
- 1

слюсар -  
сантехнік 1

протигаз - 
1

пояс 
страхуваль 

. - 1

протигаз - 1 
пояс 

страхуваль. 
-1

костюм
брезентов.

- 1
рукавиці
комбінов.

- 1  
чоботи - 1

костюм 
брезентов. -  

1
рукавиці 

комбінов. -  
1

чоботи - 1

водій 2

костюм 
х/б -  2 

рукавиці 
х/б - 2

костюм х/б 
- 2

рукавиці х/б 
-2

(ініціали та прізвище)
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20__р.
Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці__________________ 20__р. №______


