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ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань oxopo^

праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою зідпсв'дальністю ” ЕКОВІД 
33018, Рівненська обл., м. Рівне, вул..Курчатова24А.код ЄЛРПОУ 13974947 
Директор ; Козлишин Микола Іванович 
тел.0679675072 ; електронна пошта ekowid@ukr net

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:Рівненська обл.

інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди:відсутня

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці: не проводиться

Я,Козлишин Микола Іванович цією декларацією підтверджую відповідність матеріальн 
технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці та 
промислової безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або 
експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпекі-

-роботи , що виконуються на висоті понад 1,3 метра:
-зварювальні роботи,
-монтаж , демонтаж, налагодження, ремонт , технічне обслуговування , реконструкція 
машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки : 
вантажопідіймальних кранів та машин, підйомників та колисок для підіймання 
працівників;
-зберігання балонів із стисненим і зрідженим газом

Кількість робочих місць -ЗО В тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм-15.

Адміністративна будівля , складські та виробничі приміщення знаходяться за адресою 
м.Рівне, вул .Курчатова 24А,

Для виконання робіт наявні інструменти , та інвентар: інвертори для ручного зварювані 
А\Л/971350 , АРС-250 (Р112), АРС-250 (Р112),

Інші відомості
Директор товариства Козлишин Микола Іванович пройшов навчання та перевірку знаг 

3 Закону України «Про охорону праці» посвідчення № 586-19-18, протокол про перевірку 
знань N919 від 23,02.18 , «Правил будови і безпечної експлуатації посудин ,що працюют
під тиском», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт » 
посвідчення N9-586-19/в-18, протокол про перевірку знань N9 19-в від 23.02,2018 р , 
«Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті,ДБНА.3.2-2-2009, «Система 
стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека в будівництві» посвідченн 
N9586-19/6-18 протокол N919/6 від 19.02 2018 р. , ,

В товаристві створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці . згідно 
наказу N93 від 23.02.2018 р покладено на майстра виробничої дільниці Паршакова 
Бориса Анатолійовича , який пройшов навчання та перевірку знань Закону України "Про 
охорону праці "посвідчення N9 584-19-18, протокол про перевірку знань N° 19 від 
23.02.2018р.; "Правил з охорони праці під час виконання робіт на висоті" посвідчення N° 
584-19/6-18, протокол про перевірку знань №19/6 від 19 02,2018р :
"Правил безпеки системи газопостачання"Правил будови і безпечної експлуатації 
посудин , що працюють під тиском» . "Правил будови та безпечної експлуатації парових 
та водогрійних котлів Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних роб



", "Правил охорони праці на автомобільному транспорті " посвідчення N° 584-19. 
протокол про перевірку знань № 19/в від 23,02.2018"р.

Розроблені , затверджені та введені в дію згідно наказу N9 2 від 2020 р. інстр\ 
охорони праці:
- з пожежної безпеки,

- для осіб відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів краї 
-ПІД час виконання робіт ручним електроінструментом.
- інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті і верхолазних роботах,
- при експлуатації балонів,
-для стропальників , які обслуговують вантажопідйомні крани,
- інструкції про заходи пожежної безпеки ПІД час проведення тимчасових 
електрозварювальних робіт,
- для електрозварників ручного зварювання.
- для газозварників(газорізальників),
- для слюсаря ремонтника.
- інструкції про заходи пожежної безпеки під час проведення тимчасових 
газозварювальних робіт,
- стандарти підприємства з охорони праці

Наказом N° 1 від 06,01 2020 р. затверджено " Положення про службу охорони праці' 
та затверджено " Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони праї 
Проводяться інструктажі вступні , періодичні та позачергові Запис про проведення 
інструктажів робиться в Журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 
робочому місці.

В товаристві є в наявності та ведуться :
- Журнал реєстрації вступного інструктажу :
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці на підприємстві;
- Журнал обліку робіт , що виконуються за нарядами і розпорядженнями;
- Журнал видачі наряд -  допусків,
- Журнал періодичного огляду тари та змінних вантажопідйомних пристроїв ;
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
В товаристві наказом N93 від 23.02.2018 створено постійно діючу комісію для 

перевірки знань з питань охорони праці;
Голова комісії -  директор Козлишин М.І 
Члени комісії

-  заступник директора Хміль В О пройшов навчання та перевірку знань з Закону
України «Про охорону праці» посвідчення № 585-19-18, протокол про перевірку знань № 
від 23.02.18 , «Правил будови і безпечної експлуатації посудин ,що працюють під
тиском», «Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт » 
посвідчення N9-585-19/6-18, протокол про перевірку знань № 19-в від 23.02.2018 р., « 
правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», «Правил охорони 
праці ПІД час виконання робіт на висоті, ДБНА З 2-2-2009, «Система стандартів безпеки 
праці,Охорона праці і промислова безпека в будівництві» посвідчення №585-19/6-18 
протокол №19/6 ВІД 19.02,2018 р.

Майстер виробничої ДІЛЬНИЦ І Паршаков Борис Анатолійович , який пройшов навчанн 
та перевірку знань Закону України "Про охорону праці "посвідчення № 584-19-18, 
протокол про перевірку знань N9 19 від 23,02.2018р.; "Правил з охорони праці’ під час 
виконання робіт на висоті " посвідчення № 584-19/6-18, протокол про перевірку знан 
№19/6 ВІД 19,02 2018р ,

"Правил безпеки системи газопостачання"Правил будови і безпечної експлуатації по
судин , що працюють ПІД тиском» , "Правил будови та безпечної експлуатації парових та 
водогрійних КОТЛІВ Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт 
"Правил охорони праці на автомобільному транспорті " посвідчення № 584-19/В-18, 
протокол про перевірку знань № 19/в від 23.02.2018"р.

-майстер Колеснік Вадим Іванович, який пройшов навчання та перевірку знань 
" Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт ", "Правил охорої



праці ПІД час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних пристроїв і 
відповідного обладнання " .»Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових або 
мобільних будівельних майданчиках» посвідчення N° 3273-98-18, протокол про 
перевірку знань № 98 від 25.07.2018р.

-майстер Циганенко Микола Валерійович, який пройшов навчання та перевірку 
знань " Правил охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт ", "Правил 
охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів , підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання " .»Мінімальних вимог з охорони праці на 
тимчасових або мобільних будівельних майданчиках» посвідчення N° 3840-128-19, 
протокол про перевірку знань N° 128 від 13.10.2019р., а також законодавчих актів з 
охорони праці,надання медичної допомоги потерпілим , гігієни праці та електробезпеки 
Посвідчення N° 4615-147-19, протокол про перевірку знань N° 147 від 15.11.2019р.

В товаристві відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт по 
виготовленню а також здійснення вхідного контролю та приймально- здавальних 
випробувань призначено заступника директора Хміль В.О. наказ № З від 23.02. 2018 р.

Працівники , зайняті на роботах пройшли навчання та перевірку знань з питань 
охорони праці, згідно протоколу № 2 від 06.01.2020 р.

Товариство забезпечено в повному обсязі нормативно -  правовими актами з 
питань охорони праці.

На підприємстві наявні технологічні карти та технічні умови на проведення ремонтних 
та монтажних робіт.

Працівники товариства мають відповідну кваліфікацію . пройшли медичний огляд та 
психофізіологічну експертизу .забезпечені спецодягом та засобами індивідуального 
захисту в повному обсязі . Пояси запобіжні , каски , драбини використовують за 
призначенням, зберігаються у технічно справному стані та проводиться їх технічне 
обслуговування , ремонт , а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог 
законодавства та документів з експлуатації виробників.

Матеріально-технічна б а з а ^ ^ і^ ш р ^  вимогам законодавства з питань охорони праці 
та промислової безпеки.

Директор ТзОВ «Ековід» М.І.Козлишин

/5 гой’р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці_______________ 20____ р. N _________ .

1 Управління Дєажпраці у Рівненській області
З&РВ^^СТРОВАНО

І За № ^ - $ 3 . від. >- 20«^ р.

Примітки_



І-

Примітки; 1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних 
даних з метою забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.


