
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця Державне підприємство «Підприємсво ДКВС України
(№46 )»______________________________ (для юридичної особи: найменування юридичної особи,
34541. с. Катеринівка, Сарненського району. Рівненської області, код ЄДРПОУ 08680709
місцезнаходження, код платника податків згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер

телефону.
Директор підприємства Крат Віктор Євгенович, тел. (03655) 78-2-09. каїешпіузкаук

телефаксу, адреса електронної пошти; для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові
46(а),.куз.gou.ua ____________________ ________________________________________

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 експлуатації 

(застосування) машин, 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. Крат Віктор Євгенович____________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця)

ЦІЄЮ декларацією цідтверджую 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. Устаткування напругою понад 1000 В (електричне устаткування електричних 
станцій).
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки
трансформаторна підстанція., КТП-607 ТМ -  1000 1976 р.в.. країна - 
ЄРЄР, __________

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 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 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
одна будівля підстанції___________________________________
будівель і ецоруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

2. Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
Котли парові Е-1.0-0.9Р.З О ) заводський №3401. реєстраційний № 3474. 2010 року 
виготовлення Україна ; Е-1.0-0.9Р.ЗО) заводський №3358 резстрацьшний № 3358. 2009 
року виготовлення Україна



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,
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,
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,
одна будівля котельні
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, етруктурних 
підрозділів)

3. Вантажопідіймальн крани та машин.
Кран козловий марки ККС-12,5-32 заводеький номер 96 реєетраційний № 6415 1989 

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

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу, 
робочих міець - 1,
в т.ч. на яких іенує 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 

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.
Площадка екладу готової продукції. Переміщення та навантаження та розвантаження 
вантажів ( готової продукції та сировини )

4^Технологічні транспортні засоби
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або мащин механізмів, устаткування підвищеної 
небезпеки

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 
Переміщення вантажів та продукції у виробничих майстернях та на території 
підприєметва.

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 
експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Автомобільний навантажувач марки 40814 вантажопідйомніетю 5 тон заводський №38217 
1991 року випуску У країна
Інші відомості: Функції служби охорони праці підприємства, згідно договору, виконує 
начальник виробничо-технічного відділу Сівач Василь Олександрович 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання вимог законодавства з 
. ЯКИЙ пройшов навчання та перевірку знань у Державному
питань охорони праці, та промислової безпеки, наявність служби охорони праці, інструкцій, інформації про 
підприємстві «Рівненеький екепертно-технічний центр Держпраці» Закону України “ЇІро 
охорону

проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, експлуатаційної документації, засобів
індивідуального

працю” та нормативно - правових актів з охорони праці, електро- та пожежної безпеки, 
еанітарного та гігієнічного забезпечення,

захисту, норматршно - правової та матеріально - технічної бази, навчально - методичного забезпечення)



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 № протокол від 
29.05.2020 року №38 ). Наказом від 19.05.2020 року №8/ОД-20 створено постійно діючу 
комісію з перевірки знань з питань охорони праці персоналу у складі: голова комісії -  
директор підприємства Крат Віктор Євгенович (посвідчення № від 29.05.2020року 
протокол №38 Рівненський експертно-технічний центр Держпраці). члени комісії -  
начальник виробничо-технічного сектору Сівач Василь Олександрович ('посвідчення № 
від 29.05.2020року протокол №38 Рівненський експертно-технічний центр Держпраці). 
начальник планово-економічного сектору Вакулко Світлана Іванівна посвідчення №005\20 
від 27.01.2020року протокол № 01\20 Західного міжрегіонального управління з ПВКП та 
ПМЮ . Розроблено та затверджено наказом Положення про проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони прац.). Розроблено та затверджено наказом Положення 
про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці. Розроблено та 
затверджено Наказом по підприємству розроблено та затверджено положення про 
енергетичну службу та призначено особу відповідальну за електрогосподарство . Наказом 
від 27.04.2018 року №68 затверджено та введено в дію інструкції з охорони праці для 
чергового електрика при виконанні робіт в електроустановках напругою понад ІОООв. Під 
час прийняття на роботу та періодично працівникам проводяться інструктажі з питань 
охорони праці з записами в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці. 
Проведено атестацію робочих місць машиніста (кочегара) котельні, та верстатника 
деревообробних матеріалів. В наявності є експлуатаційна документація на устаткування 
підвищеної небезпеки. На кожному об’єкті є куточки з охорони праці. Працівники 
забезпечені засобами індивідуального захисту згідно з нормами видачі, а саме 
випробувані та повірені боти діелектричні, килимки діелектричні, рукавиці діелектричні, 
покажчики напруги, переносні заземлення.костюми х/б. . захисні каски, захисні окуляри 
які знаходяться в кожному приміщенні електроустановок. На підстанції нанесено 
попереджувальні знаки є в наявності знаки для використання в приміщеннях при
проведенні робіт.

іМ. п:
о з А ~ 20 ^  р.

Упрявлік”

В. Є. Крат 
(ініціали та прізвище)

. івненській область

За Лй .. 8І;г- 2! . ^ !

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів^шс^юдарювання у територіальн' 
Держпраці_________________ 20__р. N ______ .

органі

Примітки: 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку 
персональних даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на 
виконання робі і підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) мащин, 
механізмів, устаткування 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.


