
Декларація
відповідності вимогам матеріально-технічної бази роботодавця 

вимогам законодавства з питань охорони праці га промислової безпеки 
ТО ВАРИСТВА З О БМ ЕЖ Е Н О Ю  ВІДП О В ІД А Л ЬН ІСТЮ  фірми «С НІ II ВІР»

Відомості про роботодавця:
Повна назва - Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Синевір».
Скорочена назва - ТзОВ фірма «Синевір»
33009. м. Рівне, пров. Робітничий 3.
Моб.тел. - 068-02-53-463
Вид діяльності за КВКД : 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і 
опалювальним устаткуванням і приладдям до нього

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і

промислових о б ’єктів
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й

устаткуванням
46.90 1 Ісспеціалізована оптова торгівля

Р\р2600601212400
Банк - ВАТ «КРЕДО БА Н К » м. Львів
МФО- 325365
Код С Д Р П О У - 22573179
Місце виконання робіт: м. Рівне та Рівненська область.
Державну реєстрацію стосовно соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань підприємство мас у відділенні виконавчої 
дирекції Фонду м. Рівне. Рівненської області. Страхове свідоцтво № 1715002082, дані 
видачі 31 травня 2001 року, взяття на облік як платника страхових внесків 2 квітня 2001 
року.

Я директор ТзОВ фірми «Синевір». Коровій В.Й.. цією декларацією підтверджую 
відповідальність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з 
питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки :
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 
метра, крім робіт верхолазних та скелелазних. що виконуються на висоті 5 метрів і більше 
над поверхнею грунту, з перекриття або робочого настилу та робіт, що виконуються за 
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних 
підйомників.
Кількість робочих місць, в тому числі на яких існує підвищений ризик виникнення травм 
становить 2 місця.
Інші відомості:
Коровій Володимир Йосипович - директор ТзОВ фірми «Синевір». Відповідальний за стан 
охорони праці на підприємстві - наказ

Наказом №  с и  від Ч а д  20( і  року створено постійно діючу комісію для 
перевірки знань з питань охррони праці:

Коровій В.Й. - директор, відповідальний за виконання робіт пройшов навчання і 
виявив потрібні знання з охорони праці :



-Закону України «Про охорону праці » та нормативно-правових актів до нього, а також 
на IV групу з електробезпеки в ДІЇ  «Рівненський НЇ'ІД» Держгіпромнагляду. Посвідчення 
№ 511-18-16

-«Правил охорони праці під час роботи з інструмен том та пристроями».
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. ДБНА. 3.2-2 год»
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». 
Посвідчення №  1210-40-16.

«Правил безпеки систем газопостачання та правил виконання газонебезпечних 
робіт.»
«Правил будови під тиском » нормативних актів, що в с т а н о в л ю ю т ь  вимоги до 

балонів. Посвідчення №  554-20-16 
Л обас В.ї. -  інженер з охорони праці . пройшов навчання та перевірку знань на IV 

електробезпека в ДП Рівненський ЕТІ \ Держгі рі і ром нагляду 1 (освідчення №  1990-700' 1 1. 
Пройшов навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

-Закону України «Про охорону праці >> та нормативно-правових актів до нього, а також 
на IV трупу з електробезпеки в ДП «Рівненський ЕТІД» Держгіпромнагляду.  .Посвідчення 
№  1990-70' в -16

-«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями».
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті. ДБНА. 3.2-2 год»
«Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві». 
Посвідчення №  1990-70 \б-16.

Пройшов навчання і виявив погрібні знання «Правил безпеки систем газопостачання 
та правил виконання газонебезпечних робіт.»

«Правил будови і безпечної  експлуатації посудин, що працюють під тиском».
«Нормативних актів, що встановлюють вимоїн до балонів.» «ПББЯ парових та
водогрійних котлів». «ГГББЕ підйомників».  «ПББЕ ліфтів». Посвідчення №  1996-70’в - 16 

О в с ін ч у к  М и к о л а  С е р г ій о в и ч  -  страховий експерт, пройшов навчання та перевірку 
знань на IV електробезпека в ДП Рівненський і і ! ’ Держгірпромнаглядч Посвідчення № 
2524-66.

- 1 Іройшов навчання та перевірку знань з нормативно-правових актів з питань охорони 
праці та соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.  Посвідчення № 
72-14. яке надає право проводити перевірку стану, умов і безпеки праці та проведення 
профілактичної  роботи з цих питань на підприємствах, в установах, організаціях 
незалежно від форм власності та видів господарської  діяльності,  у фізичних осіб, які 
відповідно до законодавства використовують найману працю, у складі відповідних 
комісій брати участь у перевірці знань з питань охорони праці працівників підприємств та 
вносити роботодавцям подання про порушення законодавства з охорони праці.
Розроблено та затверджено Наказом №  5 від 06.06.2016 року.

Положення про службу охорони праці.
Положення про комісію з питань охорони праці.
Положення про управління охороною праці.
Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці.
Положення про бригадира виробничої  бригади.
Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям 
та іншими засобами індивідуального захисту.

Наказом №  6 від 14.06.2017 рок\ затверджено 1 Іоложення про порядок видачі та 
оформлення наряду-допусків та введено в дію інструкції з питань охорони праці по 
спеціальностях та за видами робіт.
Працівники,зайняті  на роботах підвищеної  небезпеки, пройшли навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці.
Протоколи : №  1. №  2.



Запис про проведення інструктажів з охорони праці робиться у відповідних Журналах 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Працівники, зайняті на роботах на висоті, забезпечені засобами індивідуального 
захисту.Запобіжні паски випробовувано перед вводом в експлуатацію.
Дата огляду та випробовуваннь записана в Журналі огляду та випробовувань засобів 
захисту.

Працівники в повному обсязі забезпечені нормативно-правовими актами з охорони

Декларація зареєстрована у Журналі обліку суб»єктів господарювання в Управлінні 
Держпраці у Рівненській області 
«....... - » ...... — 2017р. № -........—

Управління Держпраці у Рівненській області 
ЗАРЕЄСТРОВАНО


