
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

Найменування юридичної особи: Державне підприємство «Підприємство
Державної кримінально-виконавчої служби України (№131)»
Місцезнаходження: 35331, вул Б. Штейнгеля 92е, с. Городок, Рівненського
району. Рівненської області 
Код згідно з ЄДРПОУ: 08680744
Прізвище, ім'я та по батькові керівника: Бондарук Валентин Миколайович 
Номер телефону, телефаксу,, адреса електронної пошти: тел.(0362) 61-27-12, Е- 
таіі: 612712@ukr.net
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки): 35331, вул Б. 
Штейнгеля 92е, с. Городок. Рівненського району. Рівненської області. 
Інформація про наявність договору страхування, цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:
Не потребує
Інформація, про проведення добровільного аудиту:
Не проводився

Я, Бондарук Валентин Миколайович -  директор Державного підприємства 
«Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№131)» 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов 
праці вимогам законодавства з питань охорони праці під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки без отримання відповідного дозволу:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в колодязях, замкнутому просторі (ємностях, топках).
- Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.
" Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним та інертним

газом.
- Зварювальні роботи,
- Ремонт, технічне обслуговування технологічних транспортних засобів.
-- Газополум’яні роботи.
- Експлуатація технологічних транспортних засобів:

mailto:612712@ukr.net


@ Автонавантажувача АП-4045Р, 1957 р.в., СРСР;
® Автонавантажувача ДВ-1733, 1986 р.в., Республіка Болгарія.

Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підеишений ризик 
виникнення травм:

25 робочих місць, з них на 11 існує підвищений ризик виникнення травм

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

Кількість будівель -6, а саме:
Механічна дільниця -  2 будівлі 
Тарна дільниця
Дільниця механічної обробки каменю
Тепловий пункт з встановленням теплогенераторів
Модуль-Кисловодськ

Інші відомості:

На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 6/ОД-18 від
14.05.2018 року положення з питань охорони праці:

Про службу з охорони праці
Про розробку інструкцій з охорони праці 
Про систему управління охороною праці 
Про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом 
Про порядок проведення навчання, інструктаж і перевірки знань з 

питань охорони праці
Про організацію попереднього і періодичного медичного оглядів 

працівників певних професій

На підприємстві розроблені та затверджені наказом № 5/ОД-18 від
04.05.2018 року інструкції з охороні праці по професіям та видам робіт згідно 
вимог типового положення.

№ інструкції 
3 охорони  

праці
Назва інструкції з охорони праці

1 Інструкція 3 охорони праці та правил поведінки спецконтингенту 
в установах виконання покарань. Вступний інструктаж.

12 При виконанні електрозварювальних робіт
17 При вантажно-розвантажувальних, транспортних і підсобних 

роботах
22 Для каменотеса
24 Для різноробочого тарної дільниці
25 Для різноробочого дільниці по виготовленню кованих виробів
35 Для зварювальника напівавтоматом



40 Для роботи 3 електроінструментом
42 Для водія автонавантажувача
43 Для газозварювальних робіт
44 Для столяра
53 На риштуваннях та помостах
55 Для роботи 3 мотопилою
56 При роботі в колодязях
60 Звільнення потерпілого від дії електричного струму
62 Для оператора верстату для різання каменю
63 При роботі на багатопильному верстаті
65 При роботі на круглопильному верстаті
66 При роботі на висоті
67 Кочегара

Проходження вступного, первинного, повторного, позапланового та 
цільового інструктажу фіксуються у журналах реєстрації інструктажів, де 
зазначаються: дата їх проведення, номери інструкцій, за якими проводився 
інструктаж, проставляються підписи осіб, які пройшли інструктаж.

Виконання робіт на висоті понад 1,3 метра, виконання робіт в колодязях, 
замкнутому просторі (ємностях, топках), робіт з розпилювання блоків 
природного каменю, зварювальних робіт, газополум’яних робіт, робіт з ремонту, 
технічного обслуговування технологічних транспортних засобів, робіт по 
зберіганню балонів із стисненим, вибухонебезпечним та інертним газом 
проводиться відповідно навченим персоналом під керівництвом, відповідальних 
осіб. Роботи проводяться на постійних та непостійних робочих місцях, які 
обладнані та обладнуються згідно вимог «Правил»

Відповідальними особами за дотримання вимог законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки під час виконання вищезазначених робіт є 
-  директор підприємства Бондарук Валентин Миколайович та головний інженер 
Деркач Юрій Степанович.

Відповідальною особою за справний стан і безпечну експлуатацію 
електрогосподарства є інженер інженерно-експлуатаційної групи Вишневський 
Вадим Петрович.

На підприємстві створені необхідні умови для безпечного виконання 
заявлених робіт. Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям, засобами 
індивідуального захисту (пояс страхувальний, захисні каски, захисні окуляри, 
захисні лицеві щитки, рукавиці, респіратори) згідно норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту.

На території підприємства облаштоване захищене від атмосферних опадів і 
сонячних променів місце для зберігання балонів з газами.



є  в наявності експлуатаційна документація на машини, механізми 
устаткування( паспорти, інструкції з експлуатації, схеми розміш;ення 
устаткування для виконання заявлених в декларації робіт).

Підприємство забезпечено законодавчими та нормативно-правовими 
актами з питань охорони праці, в тому числі необхіднріх для виконання заявлених 
в декларації робіт.

Для виконання функцій служби охорони праці залучений сторонній 
спеціаліст на договірних засадах - Нікитенко Валерій Миколайович, який має 
відповідну підготовку. Цивільно -  правовий договір від ЗО червня 2020 №06-01

На підприємстві наказом від 02.07.2020 року № 19/АГ-20 створена постійно 
діюча комісія з перевірки знань з питань охорони праці, члени якої пройшли 
навчання в ДП «Рівненський ЕТЦ» та мають посвідчення про перевірку знань.

№
п/и

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Посада № , дата посвідчення з 
охорони праці

М ісце проведення 
навчання

І Бондарук
Валентин
Миколайович

Директор
підприємства

№4248-140-19 
протокол №140/2 від 
28.10.2019 року

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

2 Деркач Юрій 
Степанович

Г оловний 
інженер

№4257-140-19 
протокол №140/2 від 
28.10.2019 року

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

3 Нікитенко
Валерій
Миколайович

Залучений
сторонній
спеціаліст

№4779-151-19 
протокол №151 від 
22.11.2019 року

ДП «Рівненський 
ЕТЦ»

Директор Підприємства

« »

Декларація зареєстрована

В.М. Бондарук
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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.


