
ДЕКЛАРАЦІЯ
Відповідності матеріально - технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці
Відомості про роботодавця:
Найменування : Приватне підприємство “Корадо”.
Місце знаходження: 33005, м.Рівне, ву.Олени Теліти,57/66, телефон(факс) 61-76-26; 
адреса електронної пошти: Davidenk. Vladimir @ ukr. net 
Ідентифікаційний код згідно ЄДРПОУ: 24174742.
Директор: Давиденко Володимир Володимирович
Вид діяльності за КВЕД : 43.22 -монтаж водопровідних мереж систем опалення та 

конденціювання. Клас професійного ризику -52.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Місце виконання робіт підвищеної небезпеки: об'єкти замовника в Україні. 
Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 

третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди: договір 
страхування № 018005-3103-0000001 від 18.02.2019 р. в ПрАТ СК “Євроінс Україна”.

Я, директор ПП “Корадо”, Давиденко Володимир Володимирович, цією деклара
цією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам за
конодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; 
зварювальні роботи.

Кількість працівників зайнятих на роботах підвищеної небезпеки становить 4 чоловік. 
Для виконання робіт створено структурний підрозділ -  будівельно-монтажна дільниця 
(наказ №6 від 05.02.2018 р.). Керівником робіт, відповідальним за охорону праці, без
печну експлуатацію обладнання при виконанні монтажних робіт систем 
газопостачання, відповідальним за проведення вхідного контролю, за ведення НТД, 
оперативний контроль призначений головний інженер ПП “Корадо” Давиденко 
Володимир Володимирович, котрий пройшов навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управ
ління Держпраці:
-Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки: 
протокол №76 від 15.06.2018 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Систем стандартів безпеки праці . Охорона праці і промис
лова безпека в будівництві”, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажуваль
них робіт”: протокол №76/6 від 11.06.2018 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил безпеки систем газопостачання”, 
“Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, “Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті” , “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових, або мобільних будівельних майданчиках”: протокол №76/в від 15.06.2018 р.; 
-Пройшов навчання та перевірку знань на ІУ-у групу з електробезпеки: протокол №76/а 
від 11.06.2018 р..
Відповідальний за дотримання вимог законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки на підприємстві - директор Давиденко Володимир Володимирович, 
котрий пройшов навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці:
-Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки: 
протокол №76 від 15.06.2018 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Систем стандартів безпеки праці . Охорона праці і промис-



лова безпека в будівництві”, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажуваль
них робіт”: протокол №76/6 від 11.06.2018 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил безпеки систем газопостачання”, 
“Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, “Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті” , “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових, або мобільних будівельних майданчиках”: протокол №76/в від 15.06.2018 р.; 
-Пройшов навчання та перевірку знань на ІУ-у групу з електробезпеки: протокол №76/а 
від 11.06.2018 р..
Відповідальним за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки призначений 
Давиденко Володимир Володимирович, головний інженер ПП “Корадо”., наказ №17-а від 
01.08.2017 р.
На підприємстві створено службу охорони праці: наказ №16 від 23.10.2018 р.
На підприємстві створено постійно діючу комісію по перевірці знань з питань охорони 
праці та правил безпеки систем газопостачання України: наказ № 12 від 23.10.2018 р.. 
Голова комісії:Давиденко Володимир Володимирови, директор, котрий пройшов 
навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці:
-Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки: 
протокол №76 від 15.06.2018 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи 
з інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті”, ДБНА.3.2-2-2009 “Систем стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис
лова безпека в будівництві”, Правил охорони праці під час вантажно-розвантажуваль
них робіт”: протокол №76/6 від 11.06.2018 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил безпеки систем газопостачання”, 
“Правил будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском”, “Правил 
охорони праці на автомобільному транспорті” , “Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових, або мобільних будівельних майданчиках”: протокол №76/в від 15.06.2018 р.; 
-Пройшов навчання та перевірку знань на ІУ-у групу з електробезпеки: протокол №76/а 
від 11.06.2018 р..
Член комісії: Давиденко Володимир Володимирович, головний інженер, котрий 
пройшов навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці.
Член комісії: Климець Юрій Олександрович, інженер з охорони праці, котрий 
пройшов навчання в ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці:
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, 
надання домедичної допомоги потерпілим, гігієни праці та електробезпеки:
протокол №105 від 17.08.2017 р.;
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил безпеки систем газопостачан

ня" та правил виконання газонебезпечних робіт. “Правил будови і безпечної експлуата
ції посудин, що працюють під тиском” та нормативних актів, що встановлюють вимоги 
до балонів , “Правил будови та безпечної експлуатації парових та водогрійних котлів” : 
протокол № 105/в від 17.08.2017 р.
- Пройшов навчання і виявив потрібні знання “Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями”, “Правил охорони праці під час роботи на висоті”, 
ДБНА.3.2-2-2009 “Систем стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова без
пека в будівництві”: протокол №105/6 від 17.08.2017 р.
Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки проходять навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці. Результат перевірки знань з питань охорони праці 
оформлюється протоколом засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці. 
Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці згідно протоколів №1,2,3 від 10.09.2018 р.
Відповідальним за організацію та безпечне виконання робіт на висоті, видачу наряд- 
допусків призначений головний інженер ПП “Корадо” Давиденко Володимир 
Володимирович.



В наявності є засоби індивідуального захисту від падіння працівників з висоти, а 
саме: пояси запобіжні, каски, огородження, знаки безпеки. Запобіжні пояси 
випробувано в лабораторії ДП “Рівненський ЕТЦ” Управління Держпраці.
Розроблені, переглянуті, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
по спеціальностях та за видами робіт згідно наказу № 06-а від 02.05.2018 р. 
Переглянуті та затверджені наказом № 06-а від 02.05.2018 р. положення, що діють на 
даний час на підприємстві:

Положення про службу з охорони праці;
Положення про систему управління охороною праці на підприємстві; 
Положення про вступний інструктаж з охорони праці;
Правила внутрішнього трудового розпорядку;
Положення про розробку інструкцій з охорони праці;
Положення про навчання з питань охорони праці;
Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту;
Положення про організацію вхідного та оперативного контролю якості БМР 
при газифікації об'єктів, 
та інші.

Працівники під час прийняття на роботу та періодично проходять на підприємстві 
інструктажі з питань охорони праці, надання домедичної допомоги потерпілим від 
нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуа
цій, пожеж і стихійних лих. Запис про проведення інструктажів робиться в Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники забезпечені, згідно діючих норм, спеціальним одягом та взуттям, засобами 
індивідуального захисту (окуляри захисці, навушники, запобіжні пояси, тощо). 
Експлуатаційна документація є в наявності.
Нормативно-правовими актами з охорони праці працівники забезпечені в повному 
обсязі.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання Управління 
Держпраці у Рівненській області.

В.В. Давиденко


