
Додаток 8 

до Порядку

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 лютого 2021р. № 77)

ДЕКЛАРАЦІЯ 

відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Первинна +

Оновлена до декларації 

реєстраційний номер

Відомості про роботодавця 

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «РІВНЕНСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
Україна, 33001, Рівненська обл.,м. Рівне, ВУЛИЦЯ ДВОРЕЦЬКА, будинок 116.____________
місцезнаходження,

08564400___________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Каламбет Володимир Олександрович_________________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

+38(036У226-65-60, si@rv.kvs.gov.ua
номер телефону, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:

за місцезнаходженням роботодавця 33001, м. Рівне, вул. Дворецька 116;
(адреса)

та/або за постійним місцезнаходженням об’єкта
(адреса)

або за місцем виконання робіт/експлуатації, що змінюється _____________-_______________
(регіон, область тощо)

та підстави (за договорами, за контрактами тощо, що зберігаються у роботодавця)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності -у  разі 
добровільного страхування) відповідно до Закону України “Про страхування”

договір не вимагається_______________________________________________________________
(за наявності -  найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата видачі або “договір

не вимагається”)

Я, Каламбет Володимир Олександрович 
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи)
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці
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вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання 
таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки:
1. Зварювальні, газополумяні. а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із 
застосуванням відкритого полум’я.ґп. 19 Додатоку 2 Група Б).
2. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.(п.20 Д одатоку 2 Група Б);

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,
3. Усі типи машин та устатковання. що наведені у підпунктах 1 і 2 пункту 2 Технічного 
регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від ЗО 
січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України. 2013 р„ № 9, ст. 344), що не зазначені у групі
А. .(п.1 Додатоку 2 Група Б);__________________________________________________________
та/або машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки,

-напівавтомат зварювальний Kaiser MAG-175R, 2015 р.в., Китай;
- інвертор зварювальний «Дніпро-М» ММА 250, 2017 р.в., Китай;
- рейсмусний верстат типу PC-ЗА. виробництва верстатобудівного заводу ім. Дзержинського, 
м.Городок Хмельницької області, 1958 р.в.,

комбінований деревообробний станок КДС, виробництва Белебеєвський 
машинобудівельний завод, м.Белебей Башкирської АРСР, 1958 р.в.;
- точильно-шліфовальний верстат ТШН-400. 1972 р.в.;
- верстат свердлильний 2 Н -  118, Молодеченський верстатобудівельний завод, 1984 р.в..
тип або марка (за наявності),які, виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання 

відповідного дозволу).

Відповідно до статті 13 Закону України “Про охорону праці” проведено аудит охорони 
праці та вжито заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих 
факторів

Наказ № 101/АГ-21 від 18.06.2021 р., ^исндрок аудиту № 1 від 22.06.2021 р.._______________
(номер наказу про проведення аудиту, ноі^ер^а/йата висновку за результатами проведеного аудиту про 
дотримання вимог законодавства про охорону/йраці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених 
машин, механізмів, устатковання підвищеіюї/^^езпеки).

(ä 20 2/р. В.О. Каламбет
(Мдпис) (ініціали та прізвище керівника юридичної особи або 

фізичної особи - підприємця)

Декларація зареєстрована у територіальному opiräffi3, 

_______________ 2 0 ___ р. № _________________ .

гфзщпраці у Рівненській області j
; , £Jg ЄС Т Р р  В А Н О

R i n

Примітка. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними У  
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття т а /  
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті.”. /


