
ДЕКЛАРАЦІЯ

Відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам  
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки

Відомості про роботодавця:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД-ПРОЕКТ», 33013, 
Рівненська обл., м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 66, код ЄДРПОУ: 40803090, 
основний КВЕД: 4Е20- Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Директор -  Хаєцький Олександр Олегович, тел. +380970965601, E-mail: 
го у п о db @ gm аі 1. с о і п . Виконання робіт підвищеної небезпеки за адресою: м. 
Рівне, вул. Еіебесної Сотні, 66.

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
(найменування страхової компанї, строк дії страхового полісу, номер і дата 
його видачі) -  у ТОВ «ІНТЕР БУД-ПРОЕКТ» на даний час відсутні об’єкти 
підвищеної небезпеки, працівники підприємства застраховані у Фонді 
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві відповідно до 
Закону Україна «Про загальнообов’язкове соціальне страхування».

Я, Хаєцький Олександр Олегович, цією декларацією підтверджую 
відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства 
з питань охорони праці під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки 
або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки:
- ремонтні, монтажні, будівельні та інші роботи, що виконуються понад 1,3 

метра, крім робіт верхолазних та скелелазних, що виконуються на висоті 5 
метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу та 
робіт, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок, 
механічних підіймачів та будівельних підйомників без отримання відповідного 
дозволу.

Кількість робочих місць, тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм складає в підприємстві -  14 місць.



Інші відомості:

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД- ПРОЕКТ» 
створено службу охорони праці. Функції служби охорони праці, згідно наказу 
№ 10 від 20 січня 2017р., покладено на інженера з охорони праці Серпутько 
Наталію Миколаївну, яка пройшла навчання та перевірку знань Закону України 
«Про охорону праці», «Правил з охорони праці під час виконання робіт на 
висоті» посвідчення № 4102-134-16 від 03.11.16р. №134.

Розроблені, затверджені та введені в дію згідно наказу № 4 від 20 січня 
2017р. інструкції з охорони праці.

Наказом № 1 від 20 січня 2017р. затверджено «Положення про систему 
управління охороною праці», наказом № 2 від 20 січня 2017р. затверджено 
«Положення про службу охорони праці», наказом № 3 від 20 січня 2017р. 
затверджено «Положення про навчання та перевірку знань з питань охорони 
праці», наказом № 4/А від 20 січня 2017р. затверджено «Положення про 
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту».

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД-ПРОЕКТ» 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 та 
збереження засобів захисту; Журнал обліку видачі та повернення засобів 
захисту; Журнал періодичного огляду вантажопідіймальних кранів, механізмів, 
підкранових колій; Журнал приймання та огляду риштувань та помосту; 
Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної та техногенної безпеки; 
Журнал обліку вогнегасників на о б ’єкті.

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД-ПРОЕКТ» 
наказом № 13 від 20 січня 2017р. створено постійно - діючу комісію для 
перевірки знань з питань охорони праці в складі:

Голова комісії -  директор Хаєцький Олександр Олегович (посвідчення 1357- 
53-17 від 10.05.2017 № 53/2 Державна служба України з питань праці 
Рівненського ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та 
нормативно-правових актів до нього, «Правил охорони праці під час виконання 
робіт на висоті»).
Члени комісії - Устянчук Ю.С. -  головний інженер (посвідчення 2252 від 
11.07.2016 № 79-6. Державна служба України з питань праці Рівненського ЕТЦ 
про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»);

- Серпутько Н. М. -  інженер з охорони праці (посвідчення 4102 -134-16 від 
03.11.2016р. № 134. Державна служба України з питань праці Рівненського 
ЕТЦ про перевірку знань Закону України «Про охорону праці» та нормативно- 
правових актів до нього, «Правил охорони праці під час виконання робіт на 
висоті»).



На даний час в Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД- 
ПРОЕКТ» відсутні роботи потребуючі наряд- допуск.

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД-ПРОЕКТ» є в 
наявності засоби індивідуального захисту - захисні каски, спецодяг, монтажні 
пояси. Всі засобрі захисту зареєстровані в „Журналі обліку засобів 
індивідуального захисту” . У Товаристві проводиться огляд та випробування 
такелажних засобів механізмів та пристроїв згідно протокола № 333 від 24 
березня 2017р.

В товаристві відповідальним за організацію і безпечне виконання робіт на 
висоті призначено головного інженера -  Устянчука Ю. С.

Працівники, зайняті на роботах на висоті пройшли навчання й перевірку 
знань з питань охорони праці, згідно протокола № 3 від 24. 05. 2017р.

Запис про проведення інструктажів робиться в Журналі реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР БУД-ПРОЕКТ» 
забезпечено в повному об’ємі нормативно-правовими актами з охорони праці та 
що року поповнюється новими .

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання в 
управлінні Держпраці у Рівненській області.
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