
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки

Відомості про роботодавця

Для юридичної особи:
Найменування юридичної особи: Державне підприємство «Підприємство 
державної кримінально - виконавчої служби України (№96)»
Місце її державної реєстрації: 35341, с. Городище, Рівненського району, 
Рівненської області,
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 08680721 
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 28.30;13.92;23.61;25.93;35.30;36.00 
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Валентюк Олександр Георгійович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.(0362 ) 20-71-86, 
т/факс 20-75-31, електронна адреса: dpkvs96@gmail.com
Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки : 35341, с. Городище, 
Рівненського району, Рівненської області.
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: 
Підприємство не належить до об’єктів підвищеної небезпеки

Я, Валентюк Олександр Георгійович -  директор ДП «Підприємство ДКВС 
України (№96)» 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, устатковання підвищеної небезпеки 
без отримання відповідного дозволу:

1. Експлуатація і ремонт водозбірних споруд
® Артезіанська свердловина №1- знаходиться в с.Городище, 

Рівненського р-н, Рівненської області; пробурена 1980р. установкою 
КАМ-500; тип насосу 8АП-9х6; глибина -  80м; статистичний рівень 
води в свердловині -  14м.

© Артезіанська свердловина №927- знаходиться в с.Городище, 
Рівненського р-н, Рівненської області; пробурена 1980р. установкою 
УРБ-ЗАМ; тип насосу - центровижний; глибина -  170м; статистичний 
рівень води в свердловині -  28м.

2. 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 
перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за
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допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та 
будівельних підйомників;
Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки ковальсько-пресове 

устаткування:
Прес однокривошипний КД 2124, 1975 р.в., СССР;
Прес КД 2126, 1982 р.в., СССР; 
Прес однокривошипний КД 1426, 1978 р.в., СССР.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:
На підприємстві працює 29 чоловік з них 13 чоловік виконує роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Кількість будівель — 5, а саме:

- Г араж;
- Склад в зборі;
- Будівля складу;
- Будівля котельні;
- Будівля обслуговуючого персоналу. 

і споруд (приміщень)-5:
- Виробнича зона;
- Під’їздна площадка;
- Під’їздна дорога.
- Артезіанська свердловина (2)

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки: 
наказом №30 о/с від 26.08.2016 призначений інженер з охорони праці Долінський 
Андрій Сергійович.
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по 
підприємству — директор підприємства Валентюк Олександр Георгійович та 
головний інженер підприємства Сремейчук Василь Леонідович.
Відповідальні за безпечне виконання робіт по дільницям:
Майстер - Ярмощук Михайло Олександрович;
Майстер -  Вальчук Віктор Антонович.
Наявність служби охорони праці: На підприємстві наказом № 96/ОД-16 від 
01.04.2016 року створена служба з охорони праці.
Інформації про інструкції: На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 
7/ОД-17 від 10.03.2017 року інструкції по охороні праці по професіям та видам 
робіт згідно вимог типового положення.
Інформації про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
На підприємстві наказом № 10/АГ-17 від 11.07.2017 року створена постійно діюча 
комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени комісії пройшли в



спеціалізованих організаціях перевірку знань та мають посвідчення щодо знань 
Закону України «Про охорону праці» та відповідних правил до нього.

№
п\п

Прізвище та 
імя по батькові

Посада №, дата посвідчення 
навчання з охорони праці; 
№ протоколу

Місце проведення 
навчання

1 Валентюк О.Г. Директор
підприємства

№931-36-17 від 
17.03.2017р;
№36 від 17.03.2017р

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

2 Єремейчук
В.Л.

Г оловний 
інженер

№19/16 від 22.01.2016р; 
№1 від 22.01.2016р

Управління ДПтС 
України в 
Рівненській обл.

3 Долінський
A.C.

Інженер 3 
охорони праці

№3222-113-16 від 
03.10.2016р;
№-113/1 від 03.10.2016р

ДП «Рівненський
ЕТЦ»

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
робітників:
На підприємстві наказом № 10 від 28.08.2017 року затверджено положення про 
порядок проведення навчання та перевірці знань з питань охорони праці, 
затверджено графік проведення перевірки знань з питань охорони праці, після 
перевірки знань з питань охорони праці оформлюються протоколи.

- протокол № 1 від 01.03.2017 року про перевірку знань з охорони праці;
- протокол № 2 від 01.03.2017 року про перевірку знань з електробезпеки. 

Експлуатаційна документація: На підприємстві є паспорта на обладнання та 
схема розміщення по виробничім дільницям, також є схеми розміщення 
водопровідної, каналізаційної мережі.
Забезпечення засобами індивідуального захисту:
Працівники забезпечені індивідуальними засобами захисту згідно з нормами 
видачі: пояс страхувальний, каска, захисні окуляри, рукавиці, взуття, одяг. 
Нормативно-правова та матеріально-технічна база навчально-методичного 
забезпечення:
На підприємстві є затверджені програми проведення навчання та перевірки 
знань з питань охорони праці, наказом №10 від 28.08.2017 року затверджено та 
введено у дію положення про проведення навчання та перевірці знань з питання 
охорони праці, також є нормативно правові акти з охорони праці:

Конституція України

Закон України «Про охорону праці»

Кодекс законів про працю



Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві і 
професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності»

Закон України «Про забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення»

Закон України «Про пожежну безпеку»

Закон України «Про об’єкти підвищеної небезпеки»

Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну 
безпеку»

Закон України «Про освіту»

Закон України про професійно-технічну освіту

Охорона праці. Терміни та визначення основних понять ДСТУ 2293-99

Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охор. праці

НПАОП 0.00-4.12-05

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких забороняється застосування праці 
неповнолітніх

НПАОП 0.03-3.29-94

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними 
умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок

НПАОП 0.03-8.08-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою НПАОП 0.00-8.24-05

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі НПАОП 0.03-8.06-94

Положення про державну експертизу умов праці НПАОП 0.05-4.01-90

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним 
одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту

НПАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок трудового і професійного навчання 
неповнолітніх професіям, пов'язаним з роботами із шкідливими 
та важкими умовами праці, а також з роботами підвищеної 
небезпеки

НПАОП 0.00-4.24-03

Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98



Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації 
аварійних ситуацій і аварій

НПАОП 0.00-4.33-99

Порядок проведення огляду, випробування та експертного 
обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки

НПАОП 0.00-6.18-04

Правила атестації зварників НПАОП 0.00-1.16-96

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

Правила безпечної роботи з інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.30-01

Правила будови електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок.

НПАОП 40.1-1.32-01

Правила експлуатації електрозахисних засобів НПАОП 40.1-1.07-01

Правила з техніки безпеки і виробничої санітарії при холодній 
обробці металів

НПАОП 0.00-1.42-83

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБА.01.001-2004

Правила експлуатації вогнегасників НАПББ.01.008- 2004

Про порядок безплатної видачі молока або інших рівноцінних 
харчових продуктів робітникам і службовцям, які зайняті на 
роботах з шкідливими умовами праці

НПАОП 0.00-4.36-87

Про порядок опрацювання і затвердження власником 
нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

НПАОП 0.00-6.03-93

Типове положення про діяльність уповноважених найманими 
працівниками осіб з питань охорони праці

НПАОП 0.00-4.11-07

Типове положення про комісію з питань охорони праці 
підприємства

НПАОП 0.00-4.09-07

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.21-04

Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних 
випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної 
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,



механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Положення про професійне навчання кадрів на виробництві

Положення про організацію навчально-виробничого процесу на 
виробництві

Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння 
кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту

АЛи.>,слі£ £7 р .

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________20__ р. N _____________.

Примітка. Фізична особа -  підприємець проставляє печатку в разі її наявності.


