
ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки щодо навчання з питань 
охорони працівників інших суб'єктів господарювання 

Відомості про роботодавця:
Державний навчальний заклад «Рівненський обласний навчальний центр 

підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів АПК».
Свідоцтво про державну реєстрацію - № 231282, видане Виконавчим 

комітетом Рівненської міської ради 01.06.2000 року.
Код згідно з ЄДРПОУ -  00914355.
Вид діяльності за К В ЕД - 85.59. -  Інші види освіти, н.в.і.у.
Керівник -  Юрчук Дмитро Олексійович, телефон - (067)360-03-11. 
Телефон - (0362) 26-14-34, факс - (0362) 62-06-59, електронна пошта: 

mcapc@ukr.net Адреса - 33028, м. Рівне, вул. Драгоманова, 27.
Договір страхування укладено з відкритим акціонерним товариством 

Національна акціонерна страхова компанія «Оранта».
Поліс № А1/9775547 від 12.02.2018 р.

Аудит з охорони праці проведено 12 березня 2018 року.
Я, Юрчук Дмитро Олексійович, цією декларацією підтверджую 

відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці та промислової безпеки під час навчання з питань охорони 
праці працівників інших суб’єктів господарювання.

(Ліцензія: Серія АГ, №508400, видана Міністерством освіти і науки, молоді 
та спорту України 29.04.2011р.)

Інші відомості:
Наказом від 02.01.2018 р. № 1 по ДНЗ «Рівненський ОНЦ АПК» 

призначено осіб відповідальних за:
• Організацію роботи з питань охорони праці -  Петрука Миколу 

Петровича (посвідчення № 383-17-4 від 06.10.2017 р.);
• Електрогосподарство -  Процькова Володимира Зіновійовича 

(посвідчення № 1756-61-16 від 25.05.2016 р.);
• Справний стан та безпечну експлуатацію газових та твердопаливних 

водогрійних котлів -  Стельмаха Олександра Петровича (посвідчення № 
2449-86-16 від 29.07.2016 р., №3553-12Б-17 від 22.09.2017р.).

Служба охорони праці забезпечена необхідними законодавчим та 
нормативно -  правовими актами. Розроблені відповідні положення, програми 
навчання, інструкції з охорони праці та інше. Проводяться інструктажі, 
ведеться необхідна облікова документація.

В навчальному центрі (м.Рівне) обладнаний кабінет з охорони праці, 
наявні законодавчі та нормативно -  правові акти з охорони праці. 
Демонструються засоби індивдуального захисту, пожежогасіння. На двох
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турнікетах відображені матеріали по основних програмних питаннях для 
навчання слухачів з охорони праці та пожежної безпеки. Наявна комп'ютерна 
ліцензійна програма для навчання та контролю знань з охорони праці. Діє два 
комп'ютерних класи на 15 посадочних місць кожен.

При проведенні занять використовується відеоапаратура, діапроектори, 
мультимедійні проектори, кодоскопи.

В навчальному закладі функціонує методичний кабінет, бібліотека і 
читальний зал, які укомплектовані достатньою кількістю підручників, 
посібників, періодичних видань та інформаційних матеріалів необхідних для 
успішного засвоєння знань з питань охорони праці і пожежної безпеки.

Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів 
господарювання проводять такі викладачі:

№
п/п

Прізвище, ім'я, по батькові № посвідчення

1 Юрчук Дмитро Олексійович № 383-17-10 
від 06.10.2017р.

2 Процьков Володимир Зіновійович № 383-17-7 
від 06.10.2017р.

3 Петрук Микола Петрович № 383-17-4 
від 06.10.2017р.

4 Пізнюр Ганна Леонтіївна №383-17-5 
від 06.10.2017р.

5 Самсонюк Володимир Андрійович № 383-17-9 
від 06.10.2017р.

6 Карманюк Іванна Петрівна № 150-12 
від 14.09.2012 р.

7 Грибок Віктор Іванович № 426
від 24.03.2017 р.

8 Карманюк Валерій Миколайович № 547-45-6 
від 28.12.2015 р.

9 Ситник Володимир Іванович № 547-45-9 
від 28.12.2015 о.

Викладачі проходять в установлені терміни навчання і перевірку знань

з питань охорони праці та з необхідних Правил в Головному навчально -  

методичному центрі Держпраці, а також в Рівненському експертно -  

технічному центрі Держпраці.

Наказом департаменту агропромислового розвитку Рівненської 

облдержадміністрації від 23.11.2017 р. № 65 створена постійнодіюча комісія 

по перевірці знань законодавства та нормативно -  правових актів з охорони 

праці посадових осіб з охорони праці.



Навчально -  матеріальна база та методичне забезпечення 
навчального центру в цілому відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці при навчанні з питань охорони праці працівників інших 
суб’єктів г о с п о д
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(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована в журналі обліку суб’єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці.
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