
ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з 

питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:
Фізична особа -  підприємець Полевік Юрій Миколайович
33024, Україна, м. Рівне, вул. Князя Острозького , буд. 12 кв. 70; тел. 0972788722;
Вид діяльності за КВЕД ДК 009-2010: Діяльність у сфері інші види роздрібної торгівлі 
поза магазинами. Код -  47.99; Ремонт і технічне обслуговування електронного й 
оптичного устаткування. Код -  33.13; Електромонтажні роботи. Код -  43.21; 
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій. Код -  42.22; Діяльність у 
сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в 
цих сферах. Код -  71.12; Ремонт і технічне обслуговування електричного 
устаткування. Код -  33.14; Установлення та монтаж машин і устаткування. Код -  
33.20; Обслуговування систем безпеки. Код -  80.20; Ремонт обладнання зв’язку. Код -  
95.12.
Код ЄДРПОУ - 2874508010
Р/р 26005054727470 ПАТ КБ Приватбанк м. Рівне, МФО 333391,
ІПН 2874508010
Страхове свідоцтво реєстраційний № АГ963803 від 07.11.2018р. Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань 
України, Відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Рівне, Рівненської області.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки в м. Рівне, Рівненської області та 
Західної України.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився
Я, фізична особа-підприємець Полевік Юрій Миколайович, цією декларацією 
підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам 
законодавства з питань охорони та промислової безпеки під час виконання таких робіт 
підвищеної небезпеки:

• роботи в колодязях;
• роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 м.

Без отримання відповідного дозволу.
Кількість працівників, зайнятих на роботах підвищеної небезпеки, становить 5 чоловік. 
Інші відомості:
Полевік Юрій Миколайович -  фізична особа-підприємець.
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праціі -  Закону України “Про 
охорону праці” та нормативно-правових актів до нього в ДП “Рівненський ЕТЦ” 
Держпраці. Протокол № 130 від 14.09.2018р. Пройшов навчання та перевірку знань на 
III групу з електробезпеки до 1000 В. Протокол від 29.08.2018р. в ДП “Рівненський 
ЕТЦ” Держпраці. Відповідальний за организацію та безпечне проведення робіт з 
підвищеною небезпекою на виробництві. Наказ № 4 від 15.10.2018р.
Розроблено та затверджено наказом № 3/2 від 08.10.2018р.:

Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці;
Положення про систему управління охороною праці;

- Положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань 
охорони праці;
Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони 
праці.

Наказом № 3/1 від 08.10.2018р. затверджено та введено в дію інструкції з охорони 
праці по спеціальностях та за видами робіт.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки пройшли навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці, Протокол № 1 від 15.10.2018р.



Всі працівники при влаштуванні на роботу проходят вступний інструктаж, під час 
роботи первинний, повторний та ін. Запис про проведення інструктажів робиться в 
Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки, забезпечені засобами 
індівідуального захисту згідно “Норм безплатної видачі спеціального одягу, 
спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних 
професій різних галузей промисловості”, наказ № 62 від 16.04.2009р. Міністерства 
праці та соціальної політики, а саме: спецодяг, спецвзуття, окуляри захисні, рукавиці 
робочі, запобіжні пояси, монтерські кігті, каскі, драбини.
Запобіжні пояси випробовуються в лабораторії ДП “Рівненський ЕТЦ” Держпраці. 
Наказом № 5 від 15.10.2018р. призначен відповідальний за своєчасне забезпечення і 
створення необхідного резерву працівників випробуваними захисними засобами та за 
правильне зберігання, своєчасні періодичні огляди і випробування, вилучення 
непридатних засобів, поповнення наявністі їх запасів і організацію обліку захисних 
засобів - фізична особа-підприємець Полевік Ю.М.
Періодичні випробування оформлюються протоколом. Результати періодичного 
огляду та випробувань заносяться в Журнал огляду та випробувань засобів захисту. 
Щоденний огляд проводиться і результати огляду заносяться в Журнал огляду та 
випробувань засобів захисту.

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

а роботах підвищеної небезпеки, пройшли медичний огляд і 
^^^п ідви щ ен ою  небезпекою.
^■'ф’Щ ртах підвищеної небезпеки забезпечені нормативно-

ні праці

Ю.М. Полевік
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