
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 Рівненський центр професійно-технічної освіти державної
___________________________________служби зайнятості ________________________

для юридичної особи; найменування юридичної особи,
вул. Пирогова.8. м. Рівне. 33001, код ЄДРПОУ 21087175 ______________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ
Директор - Псюк Володимир Іванович______________________________________________

, прізвище, ім'я та по батькові керівника,
_________________ тел.(0362')68-37-80. факс 68-37-95 E-mail: cpto@,cpto.ry.ua____________

номер телефону, 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 телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 
Олександрійське навчальне відділення Рівненського центру просЬесійно-технічної освіти 

місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
державної служби зайнятості 35320. Рівненська обл-Рівненський район, село Олександрія, 
вул. Санаторна. буд.16-А________________ ____________________________ _____________

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди_______немає

(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці аудит не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, Псюк Володимир Іванович,
(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. Зберігання балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом.(п.14
додатку 6 Порядку).

2. Зварювальні роботи (пі 5 додатку 6 Порядку).
(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 експлуатуються
Кількість робочих місць---9, V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення
травм - 9,
(застосовуються) без отримання відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує 
підвищений ризик виникнення травм.

Загальна площа приміщень навчального корпусу електрозварювальників ручного 
зварювання - 234 кв.м._________________________________ __________ _________________ ,

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

Інші відомості Лук’янчук В.Г. -  заступник директора з навчальної роботи -
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають

керівник служби охорони праці (посвідчення №5254-158-18: перевірка знань____________
за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки; 

законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці

та електробезпеки; протокол від 26.10.2018 ЛоІЗВ)

Юдін Ю.І. -  провідний інженер з охорони праці (посвідчення №222-6-18: перевірка 

знань законодавчих актів з охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни 

праці та електробезпеки; протокол від 19.01.2018 №6)

Корнійчук М.О. -  відповідальна особа за електрогосподарство (посвідчення №4467- 

137-15; перевірка знань 24.12.2019 №168 V група електробезпеки)

Сидорець О.В. -  завідувач Олександрійським навчальним відділенням -  

відповідальна особа з пожежної безпеки на об’єкті ( посвідчення 16№003347 про 

' проходження навчання та перевірки знань з пожежної безпеки; протокол від 29.11,2019 №39, 

посвідчення №2629-82-18; перевірка знань законодавчих актів з охорони праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки; протокол від 22.06.2018 

№82)

Бабич А.Д. -  механік -  відповідальна особа за експлуатацію та безпеку руху 

автотранспортних засобів (посвідчення №2628-82-18; перевірка знань законодавчих актів з 

охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки; 

протокол від 22.06.2018 №82. посвідчення №750-44-20 «Правила охорони праці на 

автомобільному транспорті». «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних 

робіт» протокол від 16.03.2020 №44 )

Крошний Зеновій Михайлович, майстер виробничого навчання -  відповідальний на 

об’єкті за роботу з інструментом та пристроями (посвідчення №4542-147-17; навчання і 

перевірка знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; 

ПРОТОКОЛ від 09.11.2017 №147)

Вітошко Сергій Іванович, майстер виробничого навчання -  відповідальний на об’єкті 

за роботу з інструментом та пристроями (посвідчення №4535-147-17; навчання і перевірка 

знань «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями»; протокол від 

09.11.2017 №147; витяг з протоколу №ЗЕ від 03.07.2020 р. засідання комісії КЗ «Навчально-



курсовий комбінат» POP, про перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів ШБЕЕС), НПАОП 40.1-1.07-01 Правил безпечної 

експлуатації електрозахисних засобів (ГІБЕЗ): ПТЕЕС: ПУЕ. (IV група з електробезпеки з 

допуском до робіт в електроустановках до 1000В))

Ільчук Василь Іванович -  відповідальний на об’єкті за зберігання балонів 

(посвідчення №1281-51/6-20, навчання і перевірка знань «Правила охорони праці під час 

експлуатації обладнання, що працює під тиском» протокол від 30.07.202020 №51/6: 

посвідчення №1066-43-20: перевірка знань законодавчих актів з охорони праці, надання 

домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки: протокол від 26.06.2020

№43) ____________________________________________________________________

______Витяг з протоколу №2Е від 28.02.2020 р. засідання комісії КЗ «Навчально-

курсовий комбінат» POP. ПРО перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). НПАОП 40.1-1.07-01 Правил безпечної 

експлуатації електрозахисних засобів (ПЕЕЗ); ПТЕЕС: ПУЕ у майстра виробничого навчання 

Торулі С.М. (III група з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до 1000В). 

робітника комплексного обслуговування й обслуговування будівель Врадинського В.О. (III 

група з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до 1000В). Витяг з 

протоколу №ЗЕ від 03.07.2020 р. засідання комісії КЗ «Навчально-курсовий комбінат» POP, 

про перевірку знань вимог НПАОП 40.1-1.28-98 Правил безпечної експлуатації 

електроустановок сцоживачів (ПБЕЕС). НПАОП 40.1-1.07-01 Правил безпечної експлуатації 

електрозахисних засобів (ПЕЕЗ); ПТЕЕС; ПУЕ у майстра виробничого навчання Баранця

І.М. (III група з електробезпеки з допуском до робіт в електроустановках до 1000В)_____

Згідно з пунктом 3.9 Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) наказом директора РЦПТО 

ДСЗ від 02.01.2020 року № 11 створена постійно діюча комісія з перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників Рівненського центру професійно-

технічної освіти державної служби зайнятості._______________________________________

Згідно із статтею 15 Закону України «Про охорону праці» наказом директора РЦПТО 

ДСЗ №55 від 19.02.2020 р. призначено склад служби охорони праці в Рівненському центрі

професійно-технічної освіти державної служби зайнятості.____________________________
наявністю служби охорони праці,

Згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці працівників та слухачів 

Рівненського Центру ПТО ДСЗ затвердженого наказом в.о. директора №156 від 23 липня 

2020 РОКУ розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами 

робіт, зокрема при зберіганні балонів із стисненим, зрідженим, вибухонебезпечним газом та 

при виконанні зварювальних робіт, що декларуються.__________________________________,



Для дотримання виммог з охорони праці при зберіганні балонів із стисненим, 

зрідженим, вибухонебезпечним газом та .при виконанні зварювальних робіт наказом 

директора РІШТО ДСЗ від 29.09.2020 року №210 затверджені інструкції з охорони праці та

пожежної безпеки:__________________________________________________________

Інструкція з охорони праці №41 інструкція з охорони праці для електрогазозварника: 

Інструкція з охорони праці №СР/126 інструкція з охорони праці під час експлуатації

та зберігання газових балонів;____________________________________________________,

Інструкція № 15-ПБ інструкція про заходи пожежної безпеки при проведенні вогневих 

робіт у Рівненському центрі професійно-технічної освіти ДСЗ

Наказом №116 від 12,06.2019 року затверджено перелік інструкцій з охорони праці по 

видах робіт для працівників та слухачів Рівненського центру ПТО ДСЗ:

Інструкція з охорони праці при електродуговому зварюванні -  № СР/20:

Інструкція з охорони праці при виконанні електрозварювальних робіт № СР/65 

Інструкція з охорони праці під час газополум’яної обробки металів №СР/107

Згідно з розділом 6 Типового положення про порядок проведення навчання і 

перевірки знань з питань охорони праці працівники РЦПТО ДСЗ під час прийняття на роботу 

та періодично проходять інструктажі з питань охорони праці, надання домедйчної допомоги 

потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні 

аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих (вступний, первинний, повторний, позаплановий.

цільовий),________________________________________________________________________

______Записи про проведення вступного інструктажу вносяться до журналу реєстрації

вступного інструктажу з питань охорони праці,________________________________________

______Записи про проведення первинного, повторного, позапланового та цільового

інструктажів вносяться до журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці на

робочому місці_________________________________________________________________

Проведення інструктажів їх черговість, регламентується веденням журналу 

інструктажів під час прийому на роботу та журналів інструктажів з ОП на робочому

місці.____________________________________________________________________________
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про охорону праці» працівники та слухачі при 

виконанні робіт, що декларуються забезпечені спеціальним одягом (костюм зварника -  15 

комплектів; рукавиці брезентові - 15). спеціальним взуттям, іншими засобами

індивідуального захисту ІЗІЗІІмаска зварника «хамелеон» -  9). мийними та

знешкоджувальними засобами. Працівникам РЦПТО ДСЗ видаються безплатно за



встановленими нормами спеціальний одяг. спеціальне взуття та інші 

313._______________________________________________ __
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,

Усі працівники РЦПТО ДСЗ під час прийняття на роботу та періодично (згідно з 

Актом визначення категорій працівників, які підлягають попередньому та періодичному 

медоглядам) проходять медичні огляди.

У РЦПТО ДСЗ є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці:_____________

Конституція України (зі змінами):______________________________________________

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (зі змінами);_________

Кодекс законів про працю України (зі змінами);_______________________ _________

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від

23.09.1999 № 1105-ХІУ Гзі змінами):________________________________________________

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та 

аварій на виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019

№ 337:___________________________________________________________________________

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджений

постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 (зі змінами): __________

Типове положення про службу охорони праці (НПАОП 0.00-4.35-04: зі змінами); 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці (НПАОП 0.00-4.15-98; зі

змінами):_____ ___________________________________________________________________

Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства, затверджене 

наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого

нагляду від 21.03.2007 № 55:____________________________________________________ ,

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань

ОХОРОНИ праці (НПАОП 0 .0 0 -4 .1 2 - 0 5 ) :_________________________________________ _

Правила охорони праці на автомобільному транспорті (НПАОП 0.00-1.62-12):_____

Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями (НПАОП 0.00-

1.71-13):_________________________ _______________________________________________

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А.01.001-2014):____________________

Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском

(НПАОП 0.00-1.81-18):___________________________________________________________

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками

засобів індивідуального захисту на робочому місці (НПАОП 0.00-7.17-18):______________

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (НПАОП 0.00-4.01-08)



охорони пращЗагальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями 

праиівників(НПАОП 0.00-7.11-12

Обладнані кабінети з охорони праці для проведення вступного первинного та 

повторного інструктажів з питань охорони праці. Навчальний заклад забезпечений у 

достатній кількості нормативною, технічною та навчальною літературою. Навчально- 

методичне забезпечення включає необхідні державні стандарти освіти, технічні засоби 

навчання , власні методичні розробки. Бібліотечний фонд РЦПТО ДСЗ налічує достатню 

кількість законодавчих та нормативних документів, нормативно-правових актів з охорони 

праці, стандартів тощо в паперовому вигляді та на електронних носіях. Бібліотечний фонд

також постійно поповнюється поновлюється за рахунок періодичних

видань.

Забезпечено доступ працівників РЦПТО ДСЗ до законодавчої бази через мережу

Інтернет._____________________________________________________ ____________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони праці 

та промислової безпеки._______________________________________________________
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

В.І. Псюк
(ініціали та прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці_______________ 20__ р. № _____________ _______ .

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, 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.


