
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

(№46)’̂
Відомості про роботодавця Державна установа “Катеринівська виправна колонія

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34541. с. Катеринівка. Сарненського району. Рівненської області, код ЄДРПОУ 
08564363.
місцезнаходження, _код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер

телефону.
Начальник державної установи Дорошко Валентин Володимирович, тел. (03655) 78-2-09. 
ка1епшіу5каук46@.ку5. gou.ua
телефаксу, адреса електронної пошти;_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

34541. с. Катеринівка. Сарненського району. Рівненської області____________
телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; місце виконання робіт підвищеної 
небезпеки та/або експлуатації
(03655) 78-2-09. ка1египіУ5каук46@,.кУ5.gou.ua 34541. с. Катеринівка. Сарненського 
району. Рівненської області

(застосування) мащин, механізмів, устаткування 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 

проводився_______
(дата проведення аудиту)

Я. Дорошко Валентин Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи -

підприємця)
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 експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
1.1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра,_________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)
Роботи по встановленню та технічному обслуговуванню інженерно-технічнних засобів

зв’язку, відео нагляду та сигналізації__________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки
Камери відео спостереження, відеореєстратори. засоби сигналізації, освітлення периметру 
та освітлення.
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
виконуються та/або



експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
робочих місць - 4, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -  4 __________

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

периметер основної огорожі службові приміщення установи
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних

підрозділів)
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які

виконуються та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
робочих місць - 4, в т.ч. на яких існує підвищений ризик 4________________

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травматизму

периметер основної огорожі службові приміщення установи 
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)
1.2. Роботи, в діючих електроустановках напругою понад 1000 В та в зоні дії струму 
високої частоти._______________ ____________ -

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки)

(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

____ З трансформаторні підстанції, 1980 р.в. та 1976 р.в., країна -  СРСР,
робочих місць - 2, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -  2_____________

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

Електро установки З трансформаторні підстанції. 1980 р.в. та 1976 р.в., країна -  СРСР,

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

тип або марка (за наявності), 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 існує підвищений ризик виникнення
травматизму___________________ ______________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних
підрозділів)

1. 3. Зварювальні роботи.
(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

Виготовлення товарів народного споживання шляхом зварювання
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

робочих місць - 1, в т.ч. на яких існує підвищений ризик -  1_________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення

травм.



будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які
виконуються та/або

Зварювальний апарат марки NLV 401-1У2 заводський №1080 1986 року випуску СРСР

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
ІНШІ відомості: В установі створено службу охорони прані. Функпії служби 

охорони праці в
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог 

законодавства з
установі покладено на інженера групи з охорони праці Шкляр Олександра Петровича, 
який пройшов
питань охорони праці, та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про 

навчання та перевірку знань у Державному підприємстві «Рівненський експертно- 
технічний центр Держпраці» Закону України “Про охорону праці” та нормативно-

правових актів з охорони праці.
проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів 
індивідуального захисту, нормативно - правової та матеріально - технічної бази, навчально - методичного 
забезпечення)
електро- та пожежної безпеки, санітарного та гігієнічного забезпечення, правил будови та 
безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів, посудин, що працюють під тиском, 
а також правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті (посвідчення № 4643-148-19, протоколи 
від 15.11.2019 року №148, Наказом № 26/ОД-20 від 10,02 2020 року створено постійно 
діючу комісію з перевірки знань з питань охорони праці персоналу у складі: голова комісії 
-  начальник установи Дорошко Валентин Володимирович посвідчення № 003\20 
протокол №01\20 ЗМУ МЮ від 27.01.2020 року), члени комісії -  помічник начальника 
установи з питань залучення засуджених до праці та трудової адаптації Мацишин Павло 
Миколайович (посвідчення№ №954-38-20; 954-38\б-20: 954-38\в-20; 954-38\г-20: ДП 
Рівненський ЕТЦ № протокол №38 від 29.05.2020 року), інженер з енерго та 
комунального забезпечення Боровик Василь Васильович (посвідчення №3 протокол №
ДП Рівненський ЕТЦ), інженер групи з охорони праці Шкляр Олександр Петрович 
(посвідчення № 4643-481-19, протокол від 15.11.2019 року.). Розроблено та затверджено 
наказом Положення про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. 
Наказом від 27.04.2018 року №68 затверджено та введено в дію інструкції з охорони 
праці. Під час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з 
питань охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони 
праці, в наявності є експлуатаційна документація на устаткування підвищеної небезпеки, 
працівнїШР^безпечені засобами індивідуального захисту згідно з нормами видачі, а саме 
бе1:и діе4е,ктрйчні. килимки діелектричні, рукавиці діелектричні, покажчики напруги. 
ДерекасвпзазШлення.костюми х/б,, захисні каски, захисні окуляри.

/ О

Дорошко В.В.
(ініціали та прізвище!

Управління Держпраці у Рівненській області

ЗАРЕЄСТРОВАНО
ВІД-Ї

Декларація зареєстрована 
територіальному органі Держпраці__

у журналі общку суб'єктів 
2 0 _  р. N _____

господарювання у



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.


