
ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця.

Найменування юридичної особи: ПП «Маєток-В»

Місцезнаходження юридичної особи:

33024, Рівненська область, м. Рівне, вул. Корольова 2.

Код платника податків згідно з ЄДРПОУ: 37600871 

Прізвище, ім'я та по батькові керівника:

Гордіюк Юрій Васильович -  директор ПП «Маєток-В»

Номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти: 

тел.: 0362-68-20-44, моб. Тел: +38(096) 745-32-42. maetok-v@ukr.net 

Місце виконання робіт:

На території України

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми 

особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди - Відсутній 

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці -  Не проводився

Я, Гордіюк Юрій Васильович — директор ПП «Маєток-В» цією декларацією підтверджую 

відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони 

праці під час організації та здійснення видів робіт без отримання відповідного дозволу на 

основі декларації:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.

- Роботи верхолазні.

- Зварювальні роботи.

На підприємстві працює 9 чоловік з них 4 осіб виконують роботи підвищеної небезпеки, а 

саме: роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра, роботи верхолазні та зварювальні 

роботи.

Будівлі і споруди (приміщення):

- Оренда нежитлового приміщення площею 120 кв.м., за адресою 

м.Рівне, вул.. Транспортна, 14

- Оренда приміщення офісного 79 кв.м., за адресою м.Рівне, вул.. Корольова, 2

mailto:maetok-v@ukr.net


Інші відомості.

Відповідальний за створення на ПП «Маєток-В» умов праці відповідно до законодавства з 

охорони праці, а також забезпечення додержання вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки у галузі охорони праці -  директор - Гордіюк Юрій Васильович, протокол 

№ 18 від 22.02.2019р.

На ПП «Маєток-В» функціонує служба охорони праці від 25.02.2019р., наказ №1/ОП.

Відповідальний за охороною праці та функціонування системи управління охороною праці на 

ПП «Маєток-В» - інженер з охорони праці Кузьмич Василь Васильович -  призначений наказом від 

25.02.2019р. № 2/ОП. Протокол №18 від 22.02.2019р.

На ПП «Маєток-В» розроблені та затверджені інструкції з ОП по професіях і видам робіт 

наказ №4/ОП від 25.02.2019р.

На підприємстві з працівниками і слухачами проводяться інструктажі з охорони праці 

(вступний, первинний, повторний, позаплапновий, цільовий)-зареєєстровані у відповідних 

журналах.

Всі працівники ПП «Маєток-В» пройшли навчання і перевірку знань з питань охорони праці 

протокол №2 від 26.02.2019р.

Посадові особи ПП «Маєток-В» проходять попередньє (під час приняття на роботу) та 

періодичне (1 раз на 3 роки; 1 раз на рік - відповідальний за електрогосподарство) навчання і 

перевірку знань з питань охорони праці в ДП «Рівненський експертно-технічний центр»з охорони 

праці.

Комісія з перевірки знань з охорони праці провела навчання і перевірку знань працівників які 

виконують роботи на висоті. Протокол №1 від 26.02.2019р.

Відповідальний за організацію і безпечне виконання робіт на висоті на ПП «Маєток-В» - 

Мамчур Руслан Миколайович призначений наказом від 19.02.2019р. №5/ОП. Протокол 18/6 від 

18.02.19р.

Відповідальний за видачу наряд-допусків на виконання робіт на висоті на ПП «Маєток-В» - 

Мамчур Руслан Миколайович -  протокол №18 від 22.02.2019р.

На ПП «Маєток-В» створена постійно діюча комісія з питань охорони праці наказ № 3/ОП від 

26.02.2019р.

Склад ПДК:

Гордіюк Ю.В. -  директор -  голова комісії, протокол № 18, 18/6, 18/в від 22.02.2019р. 

Кузьмич В.В. -  головний інженер -  члени комісії, протокол №18, 18/6, 18/в від 22.02.2019р. 

Мамчур Р.М. -  механік -  члени комісії, протокол №18, 18/6, 18/в від 22.02.2019р.

На підприємстві наявні експлуатаційні документи:

паспорт на риштування (технологічний процес на монтаж і демонтаж риштувань)



На ПП «Маєток-В» для проведення робіт, що виконуються на висоті понад 1,3м видаються 

засоби індивідуального захисту:

- Каска (№ 1, 2, 3)

- запобіжний пояс безлямковий (інд.зав. № 810520, № 810521, № 810515, № 810089, № 

' 810535, №810518)

Пояси випробувані Акт №412 від 21.02.2019 р. Результати періодичного огляду поясів 

занесені до журналу обліку та зберігання засобів захисту.

Відповідальний за видачу наряд-допусків на виконання верхолазних робіт на ПП «Маєток-В» 

- Мамчур Руслан Миколайович -  протокол №18 від 22.02.2019р.

На ПП «Маєток-В» для проведення верхолазних робіт видаються засоби індивідуального 

захисту:

- запобіжний пояс лямковий (інд.зав. № 240117)

- Каска (№1,2,3)

- Карабін з фіксатором

Строп канат з амортизатором (Статичне розривне навантаження не менше 15кН)

Пояси випробувані Акт №412 від 21.02.2019 р. Результати періодичного огляду поясів 

занесені до журналу обліку та зберігання засобів захисту.

У ПП «Маєток-В» наказом №6/ОП від 26.02.2019р. призначено механіка Мамчур Р.М. 

відповідальним за справний технічний стан та безпечну експлуатацію зварювального обладнання, 

який пройшов навчання та перевірку знань:

ОП, ПБЕЕС, ПТЕЕС, ПУЕ, ПЕЕС має 4-ту групу з ел. Безпеки, згідно посвідчення 

№ 93-3/а-16 від 18.02.2019р. комісії ДП «Рівненський ЕТЦ»

На ПП «Маєток-В» для виконання зварювальних робіт працюють електрогазозварники:

- які мають відповідне посвідчення про первинне навчання;

- здали екзамен з ОП протокол №3 від 26.02.2019р. , мають 2 групу допуску з 

електробезпеки, згідно протоколу перевірки знань з електробезпеки № 1 від 27.02.2019р.

- пройшли профмедогляд, довідки в наявності.

Електрозварники забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, та індивідуальними засобами 

захисту відповідно до « Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, 

спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту» затверджений наказом 

Держпраці №53 від 24.03.2008р., а саме:

- Лицевий щиток 

Распіратор

Вогнестійкий костюм 

Рукавиці



У ПП «Маєток-В» розроблені відповідні інструкції:

з ОП для електрозварника ручного зварювання;

посадова інструкція відповідальної особи за безпечну експлуатацію та справний 

технічний стан зварювального обладнання;

Для виконання робіт ПП «Маєток-В» має обладнання: 

для виконання зварювальних робіт:

- Апарат для ручної зварки АКС/-209/348

Виміри опору ізоляції струмопровідних струмопровідних частин і кабелів живлення згідно 

протоколу № 24 від 18.02.2019р. проводила електротехнічна лабораторія Колективного 

підприємства «КТБ» дозвіл № 3359.09.30-74.30.0 чинний до 10.11.2021р.

На ПП «Маєток-В» наявні нормативно-правові акти з охорони праці та промислової

На підприємстві розроблені наступні навчально-методичні документи. Розроблене 

положення про організацію виконання робіт підвищеної небезпеки, про навчання та перевірку 

знань з охорони праці, програми навчання.

безпеки.

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному

органі Держпраці 

№

20__р.

Управління Д ерж праці у  Рівненській області
ЗАРЕЄСТРОВАНО


