
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства 

з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця
___ Державна установа «Рівненський слідчий ізолятор»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи.
3300і, м. Рівне. вул.Дворецька і і 6. _ ______________ ___________________
місце її державної реєстрації.
код ЄДРПОУ 08564400. КВЕД 84.23._____________________________  _________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД,
начальник .Ткачук Юрій Анатолійович .тел. (0362) 26-94-56. vigz-sizo@,ukr.net____________
прізвище, ім 'я та по батькові керівника_для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і 
номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника податків (не 
зазначається фізичними особами, які через свої ' релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної 
податкової служби і мають відмітку в паспорті); номер телефону, теле(|)аксу, адреса електронної поїнні
33001,м. Рівне, вул.Дворецька. 116_________ _̂________________________________________
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки)

1н(формація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особа.ми стосовно відшкодування наслідків .можливої шкоди: підприє.мство не _  _
належить до об'єктів підвищеної небезпеки._____________________________ __________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу .номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводився._
(дата проведення аудиту)

Я. Ткачук Юрій Атолійович -  начальник державної установи «Рівненський слідчий___
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприєїмця) 

Ізолятор» цією декларацією підтверджую вілповілність .матеріально-технічної бази та ум( ; із 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання таких робі і' 
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механіз.мів. 
устаткований підвищеної небезпеки:
1. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0.1 МВт.(п,8 Додаток 7. до
Порядку (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від З березня 2020 № 207)),____
(найменування вид)' робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки:
- котел паровий Е-1,0-0,9 Г-3, 199.3 р.в..Україна;__________ _̂__________________________
- котел водогрійний НИИСТУ-5, 1980 р.в., СРСР;_____________________________________
; котел водогрійний НИИСТУ-5. 1 983 р.в., СРСР ~ 2 штуки.____________________________
їх марка, номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються 
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу.
робочих .місць - 2, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -  2.___________________________
КІЛЬКІСТЬ робочих місць, в тому числі тих, на яких існут гіі.'івишений рнаик винекнення травм;
котельня установи, розміщена за адресою: 33001 м.Рівне, вул. Дворецька 116_____________
і будівель, споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
Кохно Микола Слізарович, інженер групи з охорони праці, є відповідальним за створення 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці
безпечних і нешкідливих умов праці, та здійснює організацію з питань охорони праці.____
та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інформації про проведення навчання, інструктаж) з 
питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та 
матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення.
Наказом по установі від 24.01.2020. № 09/ОД-2'0 створена Служба охорони праці в особі
інженера групи з охорони праці Кохно Миколи Єлізаровича.___________________________
Наказом по установі від 24.01.2020. № 08/ОД-20 затверджено та введено в дію:___________



«Положення про систему управління охороною праці»;
«Положення про службу охорони праці»

- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»:
- «Положення про порядок видачі і користуванням спецодягом, спецівзуттям та засобами
індивідуального захисту»; ____________________________________________________
- «Положення про розробку інструкцій з охорони п р а ц і» .____________________________
Наказом по установі від 22.11.2018. № 08/0Д-20 затверджено та введено в дію:___________
- «Положення про медичний огляд працівників певних категорій».

Начальник установи. Ткачук Юрій Анатолійович, пройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. (Протокол від 08.04.2019 
р. № 197/2-18, посвідчення № 6565-197-18).__________________________________________

Наказом по установі від 17.02.2020 № 13/ОД-20 створено постійно діючу комісію з
перевірки знань з питань охорони праці у працівників установи:_________________________
Голова комісії: - заступник начальника СІЗО з режиму і охорони та оперативної роботи 
Собчук Сергій Миколайович. (Пройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та виявив 
потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 6564-197>18, протокол JN'̂  197/3- 
18 від 21,06.2019 року)._________________________________________
Членів комісії: - начальник відділу інженерно-технічних засобів охорони, зв’язку і 
інформатизації Пророк Ярослав Станіславович.Шройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» 
та виявив потрібці знання законодавчих актів з. охорони праці, надання домедичної допомоги 
потерпілим, гігієни праці та електробезпеки. Посвідчення № 2873-199-19. протокол № РР.Ч 
від 22.11.2019 р.);_______
- інженер групи з охорони праці Кохно Микола Єлізарович. Шройшов навчання в ДП 
«Рівненський ЕТЦ» та виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання 
домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки, (посвідчення № 777-24- 
18, протокол №24 від 02.03.2018 року), «Правила безпеки систем газопостачання». «Правила 
охорони праці під час експлуатації обладнання, яке працює під тиском», посвідчення № 
5315-166-19, протокол №166 від 20.12.2019 року):
- інженер ( з енерго - та комунального забезпечення ) відділу інженерного та господарського 
забезпечення Вельгош Ігор Михайлович. ЇПройшов навчання в ДП «Рівненський ЕТЦя га 
виявив потрібні знання.«Правил безпеки систем газопостачання». «Правил охорони праці під 
час експлуатації обладнання, яке працює під'тиском», посвідчення №5731-172-18, протокол 
№ 172 від 16.11.2018 року).

Наказом начальника установи №50/АГ-20 від 29.04.2020 року відповідальним за 
здійснення контролю за дотримання належного технічного стану та експлатацію котлів та 
ремонту у відповідності до вимог експлуатаційної документації, а також за дотриманням 
норм охорони праці при виконанні робіт у котельні призначено Вельгоша Ігора 
Михайловича___________________________________________________________________

Працівники що працюють в котельні установи (оператори котлів) проходять навчання 
та перевірку знань вимог інструкцій з охорони праці та виробничих інструкцій про що 
складаються відповідні протоколи.

Працівникам установи під час прийняття на роботу та періодично проводяться 
інструктажі з питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці.

Наказом начальника установи №25/ОД-17 затверджені інструкції з охорони праці по
професіям і видам робіт, в тому числі:______________________________________________
-№13 Інструкція з охорони праці для оператора котельні;______________________________
-№50 Інструкція з охорони праці для кочегара.____________________ ___________________
-№51 Інструкція з охорони праці для працівників що виконують роботи на 
електрообладнанні.



з

в  наявності експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки, 
забезпечені засобами захисту згідно з нормами видачі, (оператор котельні -працівники

костюм бавовняний, черевики, рукавиці, захисні окуляри), діє кабінет з охорони праці, який
забезпечено законодавчими та нормативно-правовими актами з питань охорони праці._____

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки.___________________________________________________

ІА іЧ ̂ А.? ■

(підпис.
Ю.А.Ткачук

(ініціали та прізвище)

5. Д -г'-'
і '  _  -  .  г  Л

Ч . ^1 •Декларація зареєстрована у журналі обліку субєктів господарювання у територіальному
органі'Дєржгіриромнагляду
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і: Управління Держпраці у Рівненській області
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