
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:
Державне підприємство «Рівненський експертно-технічний центр Держпраці», 
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
33028, Рівненська обл., м.Рівне. вул.Лермонтова, 7: 22560691:_______________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ;
Карпюк Роман Миколайович:__________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові керівника;
(0362) 26-58-90: факс 0362) 26-58-90; office@dnop.rovno.ua____________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
роботи виконуються на об'єктах замовників за адресою: м.Рівне та Рівненська обл.
місце 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:
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія»; договір
добровільного_____ страхування відповідальності суб'єктів господарської діяльності перед
третіми особами строк дії договору 1 рік, №01 серія 220/02 від
01.02,2019______________________________
строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився______

(дата проведення аудиту)

_____ Я, Карпюк Роман Миколайович -  директор Державного підприємства «Рівненський_____
(прізвище, ім’я, по батькові керівника юридичної особи)

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:
роботи верхолазні (пункт 14 додатку 6 постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 
р. № 725 і від 26 жовтня 2011 р. № 1107 в редакції постанови кабінету міністрів України від 7 
лютого 2018 р. № 48).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, тип 
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу;
кількість робочих місць: 6, на яких існує ризик виникнення травм: 6______________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;
1 -  виробниче приміщення розташоване за адресою 33028, Рівненська обл.,________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів) 
м.Рівне, вул.Лермонтова, 7;

Інші відомості:
Наказом по підприємству №76-К від 31.10.2017 призначено інженера з охорони 
(прізвище, ім’я, по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з
праці Штепанек Олену Вячеславівну , яка пройшла навчання і виявила потрібні знання_____
питань охорони праці та промислової безпеки
Закону України «Про охорону праці» та нормативно-правових актів до нього (посвідчення №9-1, 

на підставі протоколу комісії від 21.12.2018 №9 Управління Держпраці у Рівненській області).
На підприємстві функціонує система управління охороною праці. Положення про систему 

управління охороною праці затверджене 10.02,2015. 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
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наявність служби охорони праці;
по підприємству від 19.11.2018 №16-ОП затверджене Положення про службу охорони праці.

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 №504-18-6, видане на підставі протоколу №504-18 від 16.11.2018 засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці ДП «ГНМІ Ь>):___________________________________
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», 7ТКНА.З .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);
Наказом по підприємству від 19.11.2018 №16-ОП затверджене Положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників підприємства. 
Наказами від 05.05.2018 №3-ОП. №4-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 
роботи з інструментом та пристроями». ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці». 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення»;

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.

Наказом по підприємству № 4-ОП від 05.02,2019 року призначено осіб, відповідальних за 
організацію і безпечне виконання робіт на висоті в т.ч. верхолазних: начальників відділів 
Серпутька О.В. Солопа О.М., експертів технічних Пукальчука В.В., Миронова С.І., інженера- 
дефектоскопіста Череваня Т.О, інженера-електрика Горшунова С.В.. які пройшли навчання та 
перевірку знань в ДП Навчально-курсовий комбінат АТВТ «Трест Південатоменергобуд» на 
право організації та безпечного виконання верхолазних робіт (Протокол №ОП-084-19 від 
14.03.2019р.') та отримали відповідні посвідчення.

Затверджено Перелік робіт, що виконуються за наряд-допусками. На підприємстві діє 
«Положення про порядок проведення робіт, на виконання яких необхідно видавати наряд- 
допуск».Наряди обліковуються в журналі обліку робіт за нарядами та розпорядженнями. 
Працівники підприємства проходять вступні інструктажі з охорони праці та інструктажі на 
робочих місцях у встановлені терміни, що реєструється в журналах реєстрації інструктажів з 
охорони праці на робочому місці. Допуск до самостійного виконання робіт проводиться після 
стажування, про що є відповідні записи в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на 
робочому місці.
Інструктаж працівників, що виконують верхолазні роботи проводиться згідно Інструкції з
охорони праці №18 під час виконання робіт на висоті.________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Працівники підприємства проходять періодичні медогляди та психофізіологічну_______
експертизу, а також забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту згідно галузевих норм та Мінімальних вимог безпеки і охорони праці при використанні
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці. На кожного працівника______
заведені особові картки обліку видачі спецодягу, спецвзуття та інших 313.

Персонал забезпечений захисними засобами згідно вимог НПАОП 00.0-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті»: запобіжними поясами лямковими та 
безлямковими. стропами, амортизаторами, страхувальними канатами та захисними касками. 
Захисні засоби пройшли випробування, про що зроблені відповідні записи в журналі обліку та 
зберігання засобів захисту.

Щоденний огляд перед використанням засобів захисту проводиться відповідальними 
особами, результати огляду заносяться в журнал.

засобів індивідуального захисту



______В наявності необхідні методологічні інструкції виконання робіт та експлуатаційна_______
експлуатаційної документації,

документація на обладнання, в тому числі на обладнання, що використовується при виконанні 
робіт підвищеної небезпеки. Розроблена та затверджена керівником підприємства Технологічна 
карта виконання верхолазних робіт.
_____ Підприємство забезпечено нормативно-правовою та матеріально-технічною базою
навчально-методичного забезпечення.
нормативно-правової та матеріально технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Р.М.Карпюк 
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в Управлінні
Держпраці у Рівненській області ..............— — ... _........... -і

Управління Держпраці у Рівненській області І
___________________ 2 0 ___ р. № _______________________ . --------------------- --------------------ЗАРЕЄСТРОВАНО

За к Ж _  Від. Ж .  .  2 0 / Й .

Примітки: 1. Фізична особа — підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання 
робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається
фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його 
прийняття та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби 
і мають відмітку в паспорті.”.


