
Додаток 8 
до Порядку 

(в редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 7 лютого 2018 р. №48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

Ддя юридичної особи:
Найменування юридичної особи: державна установа «Городищенська виправна 
колонія (№96)»
Місце її державної реєстрації: 35341, с. Городище, Рівненського району, 
Рівненської області
Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 08564386 
Код виду діяльності згідно з КВЕД: 84.23
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Луцук Юрій Юрійович
Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: тел.(0362) 20-71-87,
т/факс 20-75-35, електронна адреса: vk96@rv.kvs.gov.ua
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:
Не потребує
Інформація про проведення добровільного аудиту:
Не проводився

Я, Луцук Юрій Юрійович -  начальник державної установи «Городищенська 
виправна колонія (№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, устаткування підвищеної 
небезпеки без отримання відповідного дозволу:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3і метра;
2. Роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках).
3. Зварювальні роботи:

- Зварювальний випрямляч ВС600, 1988 р.в., СССР;
- Зварювальний полуавтомат А1197г, 1986 р.в., СССР;
- Зварювальний випрямляч ВД 402 УЗ, 1989 р.в., СССР;
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- Зварювальний полуавтомат Al 197г, 1984 р.в., СССР;
- Зварювальний трансформатор ТУПК, 1988 р.в., СССР;
- Зварювальний трансформатор ТЗР-500, 1994 р.в., Україна;
- Зварювальний випрямляч ВДТ-303-193, 1991 р.в., Україна;
- Електрозварювальний випрямляч ВС-632, 2002 р.в. Україна;
- Електрозварювальний апарат ВС600, 1988 р.в., СССР;
Експлуатація устаткування підвищеної небезпеки:
1. Ковальсько-пресове устаткування:

Прес кривошипний 828-002Н, 1982 р.в., СССР;
Прес листогибочний иІЗЗО, 1974 р.в., СССР;
Прес механічний п0134, 1973 р.в., СССР;
Прес двухкривошипний LUD 125/1600, 1973 р.в.,СССР;
Прес механічний ГГ2132.01, 1992 р.в., Україна;
Прес однокривошипний п2130с, 1983 р.в., СССР;
Прес механічний 828006, 1984 р.в., СССР;
Прес однокривошипний КВ-2132,*1989 р.в.,СССР;
Прес однокривошипний К2130, 1983 р.в., СССР;
Прес «Бринелля», 1976 р.в., СССР.

2. Технологічні транспортні засоби:
Трактор МТЗ-80, 1978 р.в., СССР.

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

ь

В установі працює 10 чоловік та виконує роботи підвищеної небезпеки та 
експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.
Кількість будівель -  29, а саме:

- Адміністративне приміщення;
- Клуб-столова (харчоблок);
- Приміщення надзорслужби;
- Блокований склад;
- КПП-вартове приміщення-кімнати тривалих побачень;
- Адміністративна будівля;
- Школа-санчастина-ПТУ;
- Г уртожиток № 1;
- Г уртожиток №2;
- Г уртожиток №3;
- Г уртожиток №4;
- Гуртожиток №5;
- Гуртожиток №6;
- Свинарник;



- Конюшня;
- Склад газобалонний;
- Автогараж;
- Пекарня;
- Прохідна;
- Гараж (роти охорони);
- Цех механічний;
- Цех механічної обробки;
- Головний корпус;
- Лісосушилка;
- Кузня компресорна;
- Баня за зоною;
- Будівля котельні;
- Бойлерна;
- Будівля очисних споруд;

/ споруд (приміщень)-40:
- Вольєр для собак;
- Тюремне приміщення (прогулянкові дворики);
- Овочесховище №1;
- Овочесховище №2;
- Овочесховище №3;
- Овочесховище №4;
- Овочесховище розплідника;
- Дизельна;
- Підстанція;
- Топкова №4,5;
- Топкова №7;
- Димова труба;
- ТП-2;
- ТП-3;
- ТП-4;
- Насосна № 1;
- Насосна №2;
- Каналізаційна насосна станція;
- Водопровідні мережі;
- Каналізаційні мережі;
- Електромережі;
- Тепломережі;
- Газові мережі;



- Вишка №5;
- Вишка №6;
- Вишка №7;
- Вишка №8;
- Маскувальна огорожа;
- Противтечова огорожа;
- Охоронний забор;
- Підземний резервуар для води;
- Трансформаторна станція;
- Кабельна лінія;
- Розширення телефонного зв’язку;
- Секції огорожі;
- Бесідка;
- Периметр основної загорожі;
- Асфальтна дорога;
- Асфальтна дорога;
- Гідротехнічна споруда (дамба).

Інші відомості:
Прізвище, ім'я та по батькові осіб відповідальних за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праиі та промислової безпеки: 
наказом №188 о/с від 14.11.2018 призначений інженер групи з охорони праці 
Долінський Андрій Сергійович.
Відповідальний за стан умов та безпечну організацію праці в цілому по 
установі -  начальник установи Луцук Юрій Юрійович та помічник начальника 
установи ( з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації) 
Соловонюк Максим Олегович.
Відповідальні за безпечне виконання робіт по дільницям:
помічник начальника установи ( з питань залучення засуджених до праці та 
трудової адаптації) - Соловонюк Максим Олегович.
Наявність служби охорони праиі: В установі наказом №3031/К від 08.08.2018 
року створена група з охорони праці.
Інформації про інструкції: В установі розроблені та затверджені наказом №
134/ОД-18 від 06.07.2018 року та №212/ОД-18 від 11.12.2018 року інструкції з 
охороні праці по професіям та видам робіт згідно вимог типового положення. 
Інформації про проведення навчання з питань охорони праиі керівників:
В установі наказом №168/ОД-18 від 21.08.2018 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 Соловонюк
М.О.

Помічник 
начальника 
установи ПЗЗ 
ПТА

№1131-40-17 від 
30.03.2017р;
№40 від 30.03.2017р

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

2 Вальчук Ю.В. Інженер з енерго 
та комунального 
забезпечення

№3016-93-18 від 
20.07.2018р;
№93 від 20.07.2018р

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

3 Долінський
А.С.

Інженер групи 3 
охорони праці

№018/18 від 04.04.2018р; 
№ 01/18від 04.04.2018р

Західне
міжрегіональне 
управління з 
ПВКП та ПМЮ

4 . Брончук І.В. Г олова
профспілкової
організації

№023/18 від 04.04.2018р; 
№ 01/18від 04.04.2018р

Західне
міжрегіональне 
управління з 
ПВКП та ПМЮ

Інформації про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці 
робітників:
В установі наказом №133/ОД-17 від 18.09.2017 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 №04/17 від 28.02.2017 року та № 05/17 від 02.03.2017 року про 
перевірку знань з охорони праці;

- протокол № 03/17 від 28.02.2017 року про перевірку знань з 
електробезпеки.

Експлуатаційна документація: В установі є паспорти 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:
В установі є затверджені програми проведення навчання та перевірки знань з 
питань охорони праці, наказом №133/ОД-17 від 18.09.2017 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

НПАОП 0.00-4.26-96



індивідуального захисту

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 

Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98

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 НАПБ А .01.001-2004

Правила експлуатації вогнегасників НАПБ Б .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
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