
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:

Для юридичної особи:

Найменування юридичної особи: Державне підприємство «Рівненський експертно- 
технічний центр Держпраці»

Місце її державної реєстрації: 33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Лермонтова, 7

Код ЄДРПОУ: 22560691

Код виду діяльності згідно з КВЕД: 71.20 Технічні випробування та дослідження

Прізвище, ім'я, по батькові керівника Карпюк Роман Миколайович

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел./факс (0362) 26-58-90; факс 
(0362) 26-58-90; office@dnop.rovno.ua

Місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки: роботи виконуються на 
об'єктах замовників в .т.ч. за адресою: вул.Лермонтова, 7, м.Рівне

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ПРОВІДНА»; договір 
добровільного страхування відповідальності суб'єктів господарської діяльності перед 
третіми особами №15/1508436/1809/18 від 01.02.2018, строк дії договору 1 рік

Інформація про проведення добровілного аудиту з охорони праці: не проводився.

Я, Карпюк Роман Миколайович -  директор Державного підприємства «Рівненський 
експертно-технічний центр Держпраці» цією декларацією підтверджую відповідність 
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці під 
час виконання таких робіт підвищеної небезпеки:

- експертиза стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єктів 
господарювання, які виконують роботи та/або експлуатують обладнання підвищеної 
небезпеки.

Кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм:

кількість робочих місць: 49, на яких існує ризик виникнення травм: 16

Офісне та виробничі приміщення розташовані за адресою:

33028, Рівненська обл., м.Рівне, вул.Лермонтова, 7

Інші відомості:

На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Положення про 
систему управління охороною праці затверджене 10.02.20.15. Створені відповідні служби і 
призначені посадові особи, які забезпечують вирішення конкретних питань безпечного 
виконання робіт та охорони праці.

Наказом по підприємству №01-ОП від 01.03.2001 створена служба з охорони праці. 
Наказом по підприємству від 31.03.2005 №2-ОП затверджене Положення про службу 
охорони праці. Наказом по підприємством №76-К від 31.10.2017 виконання обов'язків 
інженера з охорони праці покладено на інженера Штепанек О.В. у порядку суміщення, яка 
пройшла навчання і виявила потрібні знання Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього (посвідчення №16-6, на підставі протоколу комісії від 
02.11.2015 №6 Управління Держпраці у Рівненській області).
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Директор Державного підприємства «Рівненський експертно-технічний центр 
Держпраці» - Карпюк Роман Миколайович:

пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни 
праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної 
безпеки (посвідчення №406-15-8, видане на підставі протоколу №406-15 від 24.09.2015 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці ДП «ГНМЦ»);

пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», «»Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», 
ДБНА.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в 
будівництві» (посвідчення №2-4-16, видане на підставі протоколів №4, 5 від 05.09.2016 
засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці);

пройшов навчання і виявив потрібні знання «Правил будови та безпечної експлуатації 
парових та водогрійних котлів», «Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що 
працюють під тиском», «Правил будови і безпечної експлуатації трубопроводів пари та 
гарячої води», «Правил безпеки систем газопостачання» та «Типової інструкції з організації 
безпечного ведення газонебезпечних робіт» (посвідчення №1-2-16, видане на підставі 
протоколів №2, 3 від 05.09.2016 засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці).

Наказом по підприємству від 31.02.2005 №2-ОП затверджене Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства.

Наказом від 19.09.2016 за №3-ОП створені комісії для проведення перевірки знань 
працівників підприємства з питань охорони праці, які у встановленому порядку пройшли 
навчання та перевірку знань:
- Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього;
- «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті», «Правил охорони праці під час 
роботиз інструментом та пристроями», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці». Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»;
- Правил будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних котлів», «Правил будови і 
безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском», «Правил будови і безпечної 
експлуатації трубопроводів парви і гарячої води»;
- «Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів», «Правил охорони праці на 
автомобільному транспорті»;
- «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів», «Правил улаштування електроустановок», 
«Правил експлуатації електрозахисних засобів»;
- «Правил безпеки систем газопостачання», «Типової інструкції по організації безпечного 
проведення газонебезпечних робіт», «Інструкції з організації безпечного ведення вогневих та 
вибухопожежонебезпечних об'єктах»;
-«Основних санітарних правил України» (ОСПУ 2005), «Норм радіаційної безпеки України» 
(НРБУ-97).

Члени комісій пройшли навчання та перевірку знань відповідно до статті 18 ЗУ «Про 
охорону праці» та Типового положення про порядок проведення навчання та первірки знань 
з питань охорони праці.

Працівники підприємства проходять вступні інструктажі та інструктажі на робочих 
місцях у встановлені терміни, що реєструється в журналах реєстрації інструктажів. Допуск 
до самостійного виконання робіт проводиться після стажування, про що є відповідні записи в 
журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

На підприємстві діють затверджені Положення про відділи, лабораторії та інструкції з 
охорони праці.

Наказом від 03.02.2014 за №29 призначений відповідальний за справний стан і 
безпечну і безпечну експлуатацію електрогосподарства підприємства начальник відділу з 
електровимірювань та випробувань об'єктів електроенергетики Солоп О.М. (посвідчення 
№15-12, термін дії до 13.11.2018, V група з електробезпеки до та понад 1000 В), на час його
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з
відсутності несе відповідальність експерт технічний Коломієць Сергій Олексійович 
(посвідчення №6-7, термін дії до 30.08.2018, V група з електробезпеки до та понад 1000 В).

Працівники підприємства у встановленому порядку проходять навчання і перевірку 
знань згідно НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці в ДП «ГНМЦ».

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну 
експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами 
індивідуального захисту згідно галузевих норм.

В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна
^ днання, що використовується при виконанні

Декларація зареєстрована ) 
Держпраці у Рівненській області

______________ 20__р. №____

і 'обліку суб’єктів господарювання в Управлінні

Р.М.Карпюк 
(ініціали та прізвище)


