
ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази роботодавця вимогам
законодавства з пптань охорони прачi та промисловоi безпеки

Вiдомостi про роботодавця:,Щержавне пiдприемство <<РiвненськиЙ

експертно_технiчний центр ,ЩержпрацЬ), 33028о м. PiBHe, вул. Лермонтовап бУД.

7, сдпоу 22560691, IПН Т5606917|67, КВЕД -80.42.0 OcBiTa дорослих та

iншi види освiти.

,Щиректор - Карпюк Роман МиколайовиtI
Тел./факс (0362) 26-58-90
E-mail office@dnop.rovno.ua
Мiсце (адреса) виконання робiт пiдвищеноi небезпеки - Щержавне

пiдприемство <<Рiвненський експертно-технiчний центр,ЩержпрацЬ, 33028,
м. PiBHe, вул. Лермонтовq буд. Т

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi
вiдповiда.lrьностi переД третiмИ особами стосовно вiдшкодуваннянаслiдкiв
можливоi шкоди (найменування cTpaxoBoi компанii, строк дii страхового

полiсу, номер i дата його видачi) IIАТ Страхова компанiЯ <<YHiKа>>

Ns 018162lЗ3OLl0000007 вiд 01 .02.201-6р.
я, Карпюк Роман Миколайович, цiею декларацiею пiдтверджую

вiдповiднiсть матерiа.пьно-технiчноi бази та умов працi вимогам законодавства

з питанЬ охорони працi пiд час виконаннrI таких робiт пiдвищеноi

небезпеки: навчання з питань охорони працi працiвникiв iнших субОектiв

господарювання
Кiлькiсть булiвель i спорул (примiщень):

вбудовано-прибудованого примiщення загальною

Свiдоцтво про право власностi вiд 27.05.2002р.

Iншi вiдомостi:
,Щиректор, Карпюк Роман Миколайович, пройшов навчання та пеРеВiРКУ

знань з питанъ охорони працi в Щп <<головний навчально-методичний центр>

24.09.201-5 р.
На пiдприемствi створено службу охорони працi. Функцii служби

охорони працi, згiдно наказу по пiдприемству вiд 04.01 .20tб Nч 11-к, виконус за

сумiсництвом iнжонер Штепанек олена В'ячеславiвна, яка пройшла навчанIш

,Ь ,r.p.uipKy знанъ В KoMicii Управлiння .Щержпрацi у PiBHeHcbKil"t областi

Закону УкраiЪи <Про охорону працЬ> та нормативно-правових aKTiB до нього,

протокол вiд 02.||.2015 Ng 6, кПравил охорони працi пiд час роботи з

iHcTpyMeHToM та пристроями), <<Правил охорони працi пiд час виконання робiт
на висотЬ>, дБн 3.2.2-2оо9 кОхорона працi i промислова безпека в

будiвництвЬ, <<Правил безпеки систем г€}зопостачання), протокоп вiд

02.tL.2015 Jф ба.
У ДП <<Рiвненсъкий ЕТЦ) розроблено, затверджено та введено в дiю:
- згiднО нак€вУ вiд 31.03.2005 Ns 2-оП <<Положення про службу охорони

працi>, <<положення про порядок проведення навчання i перевiрки знань з

питанъ охорони працi);



- згiдно наказу вiд 04..01.2016 М 10 iнструкцii з охорони працi та
Перелiк iнструкцiй;

- згiдно наrcзу вiд 1 1.06.2004 }lb 1-ОП <<Положення про порядок
проведення робiт, на виконаннrI яких необхiдно видавати наряд-допуск));

на пiдприqмствi ведуться: Журнал реестрацii всryпного iHcTpykTaжy з
питань охорони працiо Журнали реестрацii iнструктажiв з питань охорони працi
на робочому мiсцi, Журнал ресстрацii iнструкцiй з охорони працi на
пiдприемствi, Журна.гr облiку видачi iнструкцiй з охорони п|ацi на
пiдприемствi, Журнали облiку робiт, що виконуються за нарядами i
розпорядженнями>>, Журнали облiку та зберiгання засобiв захисту.

Працiвники пiдприемства проходять попереднi та перiодичнi медогляди
згiдно Порядку проведення медоглядiв працiвникiв певних категорiй i
Положення про медогляди кандидатiв у водiI та водiiЪ транспортних засобiв. в
органiзацii здiйснюеться професiйний добiр працюючих У вiдповiдностi з
перелiком робiт де е потреба У професiйному доборi. Працiвники пiдприемства
забезпеченi спецодягом, спецвзуттям, засобами iндивiдуального захисту
вiдповiдно до встановлених законодавством Норм.

начально-методичний вiддiл проводить навчанпя та перевiрку знань
наступних нормативно-правових aKTiB з питань охорони працi:

- Закон Украiъи <про охорону праць> та нормативно-правовi акти до нього;

- кПравила безпеки систем г€lзопостачання);
- кправила будови i безпечноi експлуатацii посудин, що працюють пiд тиском);
- <правила технiчноi експлуатацii електроустановок споживачiв>>;
- <Правила безпечIrоi експлуатацiI електроустановок споживачiв>>;
- <<Правила улаштуванIuI електроустановою);
- <<Правила експлуатацii електрозахисних з асобiв>> ;- <<правила охорони працi пiд час розробки родовищ корисних коп€лдин
вiдкритим способом));
- <правила будови та безпечноI експлуатацii котлiв з тиском пари не бiльше
0,07 мПа (0,7 кгс/см2), водогрiйних котлiв, водопiдiгрiвачiв з температурою
нагрiву води не вище 1150С">>;

- <<Правила будови та безпечноi експлуатацiТ парових та водогрiйних котлiв>>;

- <Правила будови i безпечноi експrryатацii, трубопроводiв пари та гарячоi
води)>;

- кПравила охорони працi пiд час експлуатацii тепломеханiчного обладнання
електростанцiй, теплових мереж i тепловикористовувЕrльних установок);

- <ПРаВИла бУдови i безпечноi експлуатацii вантажопiдiймапьних KpaHiB>>;
- <<Правила будови та безпечноi експлуатацii пiдйомникiв>>;
- <Правила охорони працi пiд час вантажно-розвантажув€tльних робiт>;
- кПравила будови i безпечноi експлуатацii навантажувачiв>>;
- <Правила будови та безпечноi експлуатацii лiфтiв>;
- <Правила охорони працi пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями);



- кПравила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi>;
- ДБН Л.З.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i
промислова безпека у будiвництвЬ>

- <Правила технiчноi експJIуатацii теплових установок i мереж>>

- кПравила охорони працi на автомобiльному транспортЬ;
також навчально-методичний вiддiл проводить навчаннrI по багатьох

iнших нормативно-правих актах з охорони працi, якi е в покажчику НПДОП.
ЩI <Рiвненський експертно-технiчний центр .ЩержпрацЬ внесений до

перелiку суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють навчання з питань охорони
працi посадових осiб. Мае Свiдоцтво, видане lщ <головний навч€lльно-
методичний центр>.

на Bci вищевказанi види навчань е розробленi та затвердженi тематичнi
плани i програми, якi погодженi. з Управлiнням .щержпрацi у Рiвненськiй
областi.

Виробничi об'скти
(матерiально-технiчна база навчально-методичного вiддiлу)

ль Найменування
примiщень

кiлькiсть
примiщень

Площа, Mz Число
посадкових

мiсць

l Аудиторii 2 100 60

2 Кабiнети 1 2з 4

J технiчна бiблiотека 1 10 1

Всього заг. площа 1зз

Iнформацiя про посадових осiб, якi залучаються до навчального
процесу та пройшли навчання i перевiрку знань з питань охорони працi:

лlъ

зl
п

Прiзвище, iм'я,
по батьковi, piK

народжепня

OcBiTa Стаж

роботи
(poKiB)

Мiсце роботи, посада {е i коли проходIrв
Iавчапня з питань

оп
l 2 J 4 5 6

l Антонюк Т.В. Вища,

УкраiЪський

уlriверситет водного
господарства

2з ,ЩП кРiвненський
ЕТЦ)

Ексгtерт технiчний,
начальник вiддiлу

ДП <ГНМЦ)

посвiдчення ЛЬОП
269-15-2 вiд
24.06.20|5 р.

2 Павлюк В.В. Вища,

рiвненський
державний технiчний

14 ,ЩП <Рiвненський
ЕТЦ)

!П кГНМЩ>



унiверситет Експерт технiчний 24.07.2015 р,

J Герасимчук Т.В. Вища

Львiвський медичний
iнститут

30 ЩП кРiвненський
ЕТЦD

Лiкар-психофiзiолог

Украihська
вiйськово-

меди.Iна академiя

17.11.2015 р.

4 Коломiець А.Л. Вища,

киiъський
полiтехнiчний

iнститут

50 ,ЩП <Рiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний

ДП (ГНМЦD

03.042013 р.

5 Нiтовський Б.В. Вища, Рiвнеський

державний
гуrианiтарний

унiверситет

lз ,ЩП кРiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний

ДП (ГНМЦ)

03.09.2015 р.

6 Янiшевський о.В. Вища,

УкраiЪський iнститут
iнженерiв водного

господарства

JJ ,ЩI <<Рiвненський

ЕТЦ)),

Начальник вiддiлу

ДП (ГНМЦ)

20.02.20lЗ р.

7 Таргонiй О.Р. Вища,

УкраiЪський iнститут
iнженерiв водного

господарства

з2 .ЩП кРiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний ,

нач€lльник

лабораторii

ДП (ГНМЦ>>

26.03.201,4р.

8 Овчаренко В.М. Вища,

,Щнiпропетровський
хiмiко-технологiчний

iнститут

40 ,ЩП кРiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний,
начальник вiддiлу

ДП (ГНМЦ)

24.04.201,З р.

9 Мулик С.Р. Вища,

УкраiЪський iнститут
iнженерiв водного

господарства

з4 .ЩП кРiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний

ДП <ГНМЦ)

08.042015 р.

l0 Солоп о.М. Вища,

Нацiональний
аграрний унiверситет

25 ,ЩП кРiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний

ДП (ГНМЦ>

07.10.2015 р.

1l Веремейчик В.О. Вища,

львiвськилi
полiтехнiчний

iнститут

45 ,ЩП <Рiвненський
ЕТЦ)

Експерт технiчний
начальник
лабораторiТ

ДП (ГНМЦ>

07.10.2015 р.



.Що лекцiй залучаютъся (за погодженням) державнi iнспектори Управлiння

.Щержпрацi у Рiвненськiй областi, працiвники ГУ ДСНС Украiни у Рiвненськiй
областiо працiвники ФССВНВ у Рiвненськiй областi.

наявнiсть технiчного забезпечення

назва технiчпих засобiв
навчання та наочного

обладнання

Тип (марка, назва) Загальна

кiлькiсть

Комп'ютерна

TexHiKa

Ноубук l
Комп'ютери рiзних модифiкацiй 13

Принтер лазерний Сапоп LBP-810 aJ

Проектор ToSHIBA л
J

Телевiзор PANASONIK 2

Вiдеомагнiтофон PANASONIK l

DVD програвач PANASONIK 2

Навчальнi вiдеофiльми з питань
охорони працi

1. "Модель системи управлiння
охороною працi".

1

2. "Обережно, JIЕП. Лiфти. Автоклави". 1

З. "Щього могло б не статися" 1

4. Пожежна безпека 1

5. Гiгiена працi l

6. Охоронапрацi
7, Електробезпека
8. Надання першоТдопомоги при

травмах
9. Надання першоiдопомоги при

ураженнi електрострумом
10. Обережно колодязi!
1 1. Смертельний кисень.

Навчально-контролюючий
програмний комIuIекс

Автоекзаменатор ОООхорона працi" 10

Модульна програма навчання "Охорона працi дlя посадових осiб та
спецiалiстiв"

1

Стенди

1. "Охорона працi". 1

2. "Системауправлiння охороною
працi".

2

З. "Види iHcTpyKTaжiB". 1

4. 'ОЕлектробезпека". 2
5. "Надання першоТдолiкарrrяноТ

допомоги".
2



6. "Пожежна безпека". 1

7. "Порядок розслiдування та облiку
нещаоних випадкiв на виробництвi".

2

8. "Органiзацiя охорони працi на
пiдприемствi".

2

9. "Засоби захисту працюючих". 1

10. О'Посудини,Iцо працюють пiд
тиском"

l

1 1.О'Безпека в газовому господарствi" 1

1 2."Вантажопiдiйма.пьнi механiзми" 1

Плакати "Охорона працi" та
"Правила безпеки при виконаннi робiт

пiдвищеноi небезпеки"

200

технiчна бiблiотека Навчально-методична, довiдкова
лiтераryра

1 500

Виставка ,Щокументацiя по об О ектах пiдвищеноТ
небезпеки

l

Виставка "Засоби iндивiдуального захисry" 65

Ламiнатор SKY 2

Фантом - тренФкер дJIя
вiдпрацювання навикiв по
оживленню потерпiлого "Максим III - 01"

1

Слайди НПАОП (рiзнi) 10

Наявнiсть законодавчих та нормативно-правових aKTiB з охорони працi

лt
з/п

Назва

(навчальних посiбникiв, нормативно-правових акгiв, спецiальних
Правил, методик тощо)

кiлькiсть

примiр-никiв

1 2 J

1 Правила булови i безпечноi ексIuц/атацii посудин, що праIцоrg15 пИ
тиском

20

2. Правшlа безпеки систем газопостачання 20

a
J. Правила безпечноi ексшý/атацiТ електроустановок споживачiв 20

4. Правила технiчноi ексIшуатацii електроустановок споживачiв 20

5. Правила улаштування електроустановок 20

6, Правила експлуатацiТ електрозахисних засобiв 20



7, 20

8. Правила булови i безпечноТ експлуатацiТ вантажопiдiймальних
KpaHiB

20

9. Правила будови i безпечноТ експлуатацii пiдйомникiв 20

10. правила булови i безпечнот експлуатацii наванталсувJчь 20

11 Правшrа будови i безпечноi ексIшуатацiТ парових та водогрiИних
котлiв

20

|2. Правила будови i безпечноi ексшrуатацiТ па@
пари не бiльше 0,07 МПq водогрiйних котлiв, водопiдiгрiвачiв з
температурою нагрiву води не вище l 15 С

20

1з. Правшlа будови i безпечноТ ексIIJIуатацiТ трубопроводiв пари та
гарячоi води

20

14. <Правшlа охорони працi пiд час експJц/атацii
обладнання електростанцiй, теIIJIових
теIшовикористовув{tльних установою);

теIUIомеханlчного
мереж 1

20

l5. правила охорони працi пiд час роботи з iнструйентом та
пристроями

20

l6. ДБН А.3.2-2-2009 <Система стандартiв безпеки працi. Охорона
працi i промислова безпека у будiвництвi>

10

|7. Правила охорони працi пiд час виконання робiт на висотi 30

18. Правила булови i безпечноi ексшIуатацiiлiфтiв 20

19. Типова iнструкцiя по органiзацii безпечного lедення
газопебезпечних робiт

20

20, Iнструкцiя з безпечного ведення вогневих робiт
виб5rхопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'сктах

,'1"у^}

на 20

Щиректо
дпж

{.ýffi

rh
tlb 

-
Р.М.Карпюк

вана у журналi облiку субlектiв господарювання в
у Рiвненськiй областi.

Управлiнвя ,Щержпрачi у PiBHeHcbKifi областi

ЗАРЕССТРОВАНО2016 р. N

rrl

g,у,!оffi-utц.,42. , a%a/oL. zdбp,


