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

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Підприємство державної 
кримінально -  виконавчої служби України (№ 131)
(для ю ридично ї особи: найм енування  Рівненська районна державна адміністрація  
Рівненської області
ю ридичної особи, місце ї ї  д ер ж ав н о ї  реєстрації,  код платника

08680744, 49.39, інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
податків згідно з Є Д Р П О У , код виду діяльності згідно з КВЕД,

Бондарень В ’ячеслав Іванович
прізвище, ім'я та по батькові керівника;

(0362) 64-10-20, г. 61-80-72, 612712@ukr.net
номер телефону, телефаксу ,  адреса  електронно ї пошти;

35331, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок
адреса виконання робіт  п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатац ії  (застосування) маш ин , механізмів, 

устаткування п ідви щ ен ої н ебезп еки)

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
України № 1788 від 16.08.2002 року в Державному підприємстві
«Підприємство державної кримінально -  виконавчої служби України (№ 131) 
страхування не проводиться тому що підприємство не є об'єктом підвищеної 
небезпеки
с т р о к  д і ї  с т р а х о в о г о  п о л іс у ,  н о м е р  і д а т а  й о го  в и д а ч і )

Я, Бондарень________________В’ячеслав________________Іванович,
(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи)

нісю 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:
Найменування виду робіт підвищеної небезпеки без отримання відповідного 
дозволу:
- Ремонтні, монтажні, будівельні га 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 допомогою підйомних і підвісних 
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомники.

На підприємстві працює 40 осіб з них 6 осіб виконує роботи підвищеної 
небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, яке знаходиться на 
балансі підприємства, а саме:

-  вантажно-розвантажувальні роботи;
-  монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція устаткування підвищеної 

небезпеки,саме: верстатів деревообробних

Додаток гг ло порядку ~ — —

mailto:612712@ukr.net


-  устаткування для деревообробної промисловості
- верстат круглопильний, універсальний, моделі ІД6-2Д, інв. № 10173, завод. 
№ б/н,рік випуску 1985, Україна,
- верстат круглопильний, універсальний, моделі Ц6-2Д,інв. .№ 10418,завод. 
№ 192, рік випуску 1985, Україна,
- верстат деревообробний фрезерний моделі ФСШ 3-4, інв. № 10118,завод. 
№ 353, рік випуску 1987, Україна
- верстат багатопильний моделі С-20, інв. № 10206, завод..№ б/н, рік 
випуску 1995, Україна.

маємо дозволи на виконання робіт підвищ еної небезпеки № 194.14.56 і 195.14.56 від
12.08.2014 року.

Кількість виробничих о б ’єктів і споруд
В Державному підприємстві «Підприємство державної кримінально -  
виконавчої служби України (№ 131) розташовані такі виробничі об’єкти:

1. тарний цех,
2. контрагентський об’єкт ТзОВ-фірма «Адена».

Виробничі об’єкти знаходяться в охороняемій зоні установи. 
Адміністративний корпус, триповерховий знаходиться за межами 
охороняємо!' зони.

Інші відомості
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в Державному  
підприємстві «Підприємство державної кримінально -  виконавчої служби 
України (№ 131) директор підприємства установи -  заступник начальника 
установи з виробництва Бондарець В’ячеслав Іванович.

Відповідальний за безпечне виконання робіт на виробничих дільницях 
підприємства:
Заступник начальника установи з виробництва Бондарець В’ячеслав 
Іванович

Наявність служби охорони праці:
Обов’язки інженера групи з охорони праці виконує Дзідзоєв Юрій 
Олексійович.
«Положення про службу з охорони праці» затверджено наказом № 68 від
15.02.2014 року.

Інформація про інструкції з охорони праці:
В Державному підприємстві «Підприємство державної кримінально -  
виконавчої служби України (№ 131) наказом № 8 від 23.01.2015 року

№ інструкції 
з охорони 

праці
Назва інструкції з охорони праці

1 Інструкція з охорони праці та правил поведінки 
спецконтингенгу в установах по виконанню покарань. 
Вс гупний інструктаж.

3 Під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках



6 Для робітників деревообробних цехів
7 При роботі на дисковій пилі

16 Для електромонтера
17 При вантажно-розвантажувальних, 

підсобних роботах.
транспортних і

21 Для цехових прибиральників
24 Для різноробочого гарної дільниці
32 Для підсобного робітника
34 Для вантажника
44 Для столяра
59 Для різноробочого
63 При роботі на фрезерному верстаті
64 При роботі на багатопильиому верстаті
65 При роботі па круглопильному верстаті
66 При роботі на висоті

Інформація про проведення навчання з питань охорони праці керівників:
В Державному підприємстві «Підприємство державної кримінально -  

виконавчої служби України (№ 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, 
елекгро - та пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, 
правил безпечної експлуатації котлів, посудин, шо працюють під тиском та 
вантажопідіймальних механізмів.

№, дата посвідчення 
Посада навчання з охорони

праці

№ Прізвище та ім’я 
п\п по батькові

Місце
проведення

1. Гордієнко ІО.О.

2. Бондарець В.І.

3. Коваль М.Л.

4. Дзідзоєв Ю.О.

5. Чмуневич І.О.

В.о.
начальника

Директор
підприємства

установи

Помічник
начальника

Інженер 
групи з 

охорони 
праці

Майстер
виробничої

дільниці

№27/16 від 
22.01.2016 р.

№27/16 від 
22.01.2016 р.

№27/16 від 
22.01.2016 р.

№27/16 від 
22.01.2016 р.

№27/16 від 
22.01.2016 р.

навчання

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

УДПтСУ в 
Рівненській 

області

Інформація про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці на 
виробничих дільницях підприємства:



В Державному підприємстві «Підприємство державної кримінально -  
виконавчої служби України (№ 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:
- протоколи 1-9/16 за 2016 рік та 1-6/17 за 2017 рік

Професія

Кількість
працюючих

за
професією

(чол.)

Кількість та 
найме ну ван ня засобі в 

індивідуапьного захисту

Кількість та 
найменування 

спецодягу і спецвзуття

згідно норм фактична згідно норм фактична

столяр 5

костюм х/б 
- 6  

рукавиці 
комбінов. -  

6

костюм 
х/б -  6 

рукавиці 
комбінов. 

- 6

електрик 1

пояс 
страхувань. 
- 1 рукавиці 
діелектрич.

-  1 
калоші 

діелектрик.
- 1

пояс
страху вал ь. 
- 1 рукавиці 
діелектрич. 

-  1 
калоші 

діелектрик 
1

костюм х/б 
-  1

костюм
х/б™ 1

В.І.Бондарець 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Д ерж праці____________________ 20__р. №_______ .

І Управління Держпраці у Рівненській області І


