
Додаток 8 
до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 
від 7 лютого 2018 р. N 48)

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця ГОЛОВНЄ УПрДВЛІННЯ НдЦІОНаЛЬНОЇ П олІЦ ІЇ В РІВНСНСЬКІЙ

області__________________________________ _________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

м Рівне, вул. Хвильового, буд. 2, індекс 33028. код ЄДРПОУ 40108761____
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

тел.(0362)26-15-65 e-mail: info@rv.npu.gov.ua____ __________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

Самчук Валерій Петрович
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

_____м. Рівне, ВУЛ. Ст.Бандери 12-6_________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно 

відшкодування наслідків можливої шкоди ВІДСУТНІЙ
(найменування страхової компанії.

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
______________________ не Проводиться

(дата проведення аудиту)

Я, Самчук Валерій Петрович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підпшємця)

ЦІЄЮ декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час 
виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатадії (застосування) таких
машин. механізмів. устатковання підвищеної небезпеки:

Зварювальні роботи____________________________________________________
(найменування виду робіт- підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

Кількість робочих місць АТВ ІІЗ ГУНП в Рівненській області - ЗО, в тому числі на 
яких ІСНУЄ підвищений ризик виникнення травм-1.___________________

mailto:info@rv.npu.gov.ua


Кількість будівель і споруд АТВ ЦЗ ГУНП в Рівненській області: 13 будівель з них - 
адміністративне приміщення 16 кабінетів розташованих на другому поверсі над 
боксами для автомобільного транспорту разом майстернею в кількості 26, прохідна 1

устатковання 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, у 
тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень), виробничих 
об'єкті (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки; наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань 
охорони праці, експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально- 
технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Зварювальний апарат МІМІМАО-ІбО № партії 663В, рік випуску 1988_______

У Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області 
відповідальний за організацію праці вцілому начальник ГУНП полковник поліції 
Самчук Валерій Петрович.

Відповідальний служби охорони праці по ГУНП -  провідний спеціаліст ВПБ та 
ДНОП УЛМТЗ Літвінчук Микола Євгенович, призначений наказом № 24 о/с від 
31.01.2019.

Положенням про управління логістики та матеріально-технічного забезпечення 
ГУЬГП, визначено роботу служби охорони праці (наказ № 365 від 27.02.2017). 
Наказом № 673 від 08.04.2020 року призначено відповідальних за організацію роботи 
з питань охорони праці у підрозділах ГУНП в Рівненській області в 
автотранспортному відділенні ЦЗ відповідальний за організацію роботи з питань 
охорони праці - інженер 1 -ої категорії Солтан Любов Ярославівна;

Розроблені та затверджені наказом ГУНП від 08.04.2019 № 665 інструкції з 
охорони праці по професіях та видах робіт згідно з положенням. Експлуатаційна 
документація в наявності. Працівники забезпечені відповідними засобами 
індивідуального захисту відповідності до чинних нормативно-правових актів.

Інструкція з охорони праці для електрогазозварника АТВ ЦЗ № затверджена 
зазначеним наказом.

Наказом № 72 від 15.01.2019 року створена постійно діюча комісія щодо 
перевірки знань з питань охорони праці. Члени комісії пройшли навчання та перевірку 
знань відповідних Правил по охороні праці, електробезпеці, надання першої медичної 
допомоги та мають посвідчення про перевірку знань.

№
п/п

П різвищ е Ім'я по  
Батькові

п осада №  посвідчення  
,дата навчання з 

охор он и  праці

М ісце
проведення

навчання

1 Літвінчук
Микола

Євгенович

Провідний спеціаліст з охорони 
праці відділу пожежної безпеки

№6480-193-18, 
від 14.12.2018

Дп
Рівненський
ЕТЦ



та державного нагляду за 
охороною праці

2 Алконов
Володимир
Васильович

Провідний фахівець ЦЗ
№6467-193-18, 
від 14.12.2018

ДП
Рівненський
ЕТЦ

3 Ярмольчук
Юрій

Миколайович

Старший інспектор з особливих 
доручень відділу пожежної 
безпеки та державного нагляду 
за охороною праці

№6489-193-18, 
від 14.12.2018

ДП
Рівненський
ЕТЦ

4 Андрушенко
Олександр
Федорович

Начальник відділу УКП ГУНП в 
Рівненській області

№ 6468-193-18 
від 14.12.2018

ДП
Рівненський
ЕТЦ

5 Поліщук
Володимир
Вікторович

Старший інспектор ВПН УКЗ в 
Рівненській області

№ 98-3-19 від 
18.01.2019

ДП
Рівненський
ЕТЦ

6 Грабовська
Надія

Михайлівна

Провідний спеціаліст відділу 
розрахунково-касового 
обслуговування УФЗБО ГУНП в 
Рівненській області

№ 82-3-19, від 
18.012019

ДП
Рівненський
ЕТЦ

7 Самолюк
Галина

Валеріївна

Слідчий слідчого відділу ГУНП 
в Рівненській області

№ 102-3-19 від 
18.01.2019

ДП
Рівненський
ЕТЦ

з працівниками проводяться первинні, цільові та періодичні інструктажі з 
охорони праці у відповідності до вимог чинного законодавства.

Працівники забезпечені відповідним спецодягом та засобами індивідуального 
захисту, спеціальною маскою, вогнетривкими рукавицями, та засобами гігієни, миючі 
рідини, у відповідності до чинних нормативно-правових актів.

Забезпечено відповідальних праці^иків нормативно-правовою та матеріально- 
технічна базою.

Валерій САМЧУК
(ініціали та прізвище)(підпис)

ГлЬ'

Декларація зареєстрована у журт
_____________ 20__ р. N ______

ліку суб'єктів господарювання у територіальному органі Держпраці

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.".

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО 

зб .


