
Відомості про 
роботодавця

ДЕІС1\РАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Товариство з обмеженою відповідальністю 

______________________«ІНВЕСТРЕМБУД»__________
(для юридичної особи: найменування

35221, Рівненська область, Демидівський район, с. Ільпибоки, вул. Набережна, будинок 19
юридичної особи, місцезнаходження,

_____________________________________40259121__________________________________ __
код згідно з ЄДРПОУ

_________________________ Дишкант Андрій Олександрович_________________________ __
прізвище, ім'я та по батькові керівника; 

097 700 00 88 , rielenergo@gmail.com
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти; 

На об’єктах замовнрдсів згідно укладених договорів.
місце виконання робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед 
третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди

_____________________________________не вимагається_____________________________________
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці

Проведений Державним підприємством «Західний експертно-технічний центр ДЕРЖПРАЦІ» 
Орган з інспектування. № 46.10.20.1002/1070 від 18 березня 2020 р.

(дата проведення аудиту) 
Дишкант Андрій ОлександровичЯ, _________________________

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця) 
цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-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, 
устатковання підвищеної небезпеки:

1) Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра;
2) Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах;
3) 3емляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 
підземних комунікацій;
4) Зварювальні роботи;
5) Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин;.
6) Газополум’яні роботи.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

Кількість робочих місць -  12, в т.ч. з підвищеною небезпекою - 9_____________________________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм.

Будівель -  1, приміщень -  2
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:rielenergo@gmail.com


Інші відомості Дишкант Андрій Олександрович, 
Маланюк Петро Ігорович._________

Ковальчук Олександр Вікторович,

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, відповідальних за дотримання

Система управління охороною праці на підприємстві функціонує та виконуються 
зобов’язання роботодавця у галузі охорони праці, зокрема;

- розроблені та введені в дію відповідні положення з охорони праці:
- цоложення про систему управління охороною праці;
- положення про службу охорони праці;
- положення про порядок проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці;
- цоложення про забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;
- положення про організацію попереднього і періодичних медичних оглядів;
- інструкції з охорони праці у відповідності до Положення про розробку інструкцій з 

охорони праці.
До управління охороною праці підприємства залучено керівників і спеціалістів згідно 

штатного розпису, а їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них 
функцій визначено посадовими інструкціями.

Керівник підприємства та інженерно-технічні працівники пройшли навчання і перевірку 
знань з питань охорони праці у встановленому порядку. На підприємстві наказом № 7 від 
24.02.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці у складі: 
голова комісії -  директор Дишкант О.М., члени комісії; технічний директор Меньшинін Т.Р. та 
заступник директора Шаповал О.М. пройшли перевірку знань з питань охорони праці (протокол 
№81-410-19 від 26.04.2019 р., виданий Навчально-виробничим центром "Професійна безпека") 
м. Київ.

Наказом № 9 від 24.02.2020 р. технічного директора Меньшиніна Т.Р. призначено 
відповідальним за стан охорони праці і безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки. 
Відповідальний пройшов навчання з питань охорони праці в комісії Навчально-виробничого 
центру "Професійна безпека" протокол № 81-410-19 від 26.04.2019 р.

Наказом № 10 від 24.02.2020 р. призначено відповідального за видачу нарядів-допусків на 
виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки технічного директора Меньшиніна Т.Р., 
наряди-допуски реєструються в журналі. Відповідальний пройшов навчання з питань охорони 
праці в комісії Навчально-виробничого центру "Професійна безпека" протокол № 81-410 -19 
від 26.04.2019 р.

Наказом № 5-ОП від 28.02.2020 р. створено бригади для зведення, монтажу і демонтажу 
будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин: монтажники будівельних конструкцій, 
арматурники, бетонувальники, муляри та підсобні робітники - 8 осіб, які пройшли відповідне 
навчання та перевірку знань з питань охорони праці (протокол № 1 від 27.02.2020 р., виданий 
комісією Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНВЕСТРЕМБУД" з перевірки знань 
працівників з питань охорони праці).

Наказом № 8 від 24.02.2020 р. призначено відповідальну особу за електрогосподарство 
технічного директора Меньшиніна Т.Р., який пройшов навчання та перевірку знань з 
підтвердженням відповідної групи з електробезпеки (V гр. до і вище 1000В) (протокол № 08- 
15Е від 23.07.2019 р., виданий ДП "Західний експертно-технічний центр Держпраці").

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань з підтвердженням 
відповідної групи з електробезпеки (III гр. до 1000В) (протокол № 02-08/4 від 09.08.2019 р., 
виданий ПП "Західний навчально-інформаційний центр з охорони праці та промислової 
безпеки").

Наказом № 11 від 25.02.2020 р. призначено директора Дишканта О.М. відповідальним за 
безпечне виконання робіт на висоті та допущено до виконання робіт на висоті працівників 
підприємства (монтажники будівельних конструкцій, арматурники, бетонувальники, 
електрозварник - 6 осіб). Дані працівники пройшли відповідне навчання (витяг з протоколу 
№ 01-06В від 24.09.2019 р., виданий ПП "Західний навчально-інформаційний центр з охорони 
праці та промислової безпеки" з перевірки знань НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті".



Наказом № 14 від 26.02.2020 р. призначено технічного директора Меньшиніна Т.Р. 
відповідальним за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами, який пройшов 
навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.80-18 "Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підйомних пристроїв і відповідного обладнання" (витяг з 
протоколу № 01-10В-20 від 22.01.2020 р., виданий ПП "Західний навчально-інформаційний 
центр з охорони праці та промислової безпеки).

Наказом № 16 від 28.02.2020 р. заступник директора Шаповал О.М. призначений 
відповідальним за безпечне виконання газополум'яних робіт, який пройшов навчання та 
перевірку знань НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання” (витяг з 
протоколу № 47-549-20 від 24.01.2020 р., виданий Навчально-виробничим центром 
"Професійна безпека", м.Київ).

Виконують газополум'яні роботи газозварники - 2 особи:
- протоколи № ВС-24/159-19 та № ВС-24/160-19 від 14.08.2019 р., копії посвідчень, видані 

атестаційною комісією ТзОВ НТЦ "Промінь".
Розроблені відповідні посадові інструкції та інструкції з охорони праці.
Ведуться необхідні журнали з питань охорони праці (реєстрації інструктажів, інструкцій з 

охорони праці, обліку видачі інструкцій, тош;о), розроблені і затверджені директором 
положення, посадові інструкції та інструкції з охорони праці по видах робіт.

Розроблені відповідні посадові інструкції та інструкції з охорони праці.
Особи, відповідальні за виконання заявлених робіт підвищеної небезпеки, видають 

наряди-допуски із реєстрацією їх в журналі.
Ведуться необхідні журнали з питань охорони праці (реєстрації інструктажів, інструкцій з 

охорони праці, обліку видачі інструкцій, тощо).
Для виконання робіт підвищеної небезпеки підприємство має матеріально-технічну базу, 

нормативну та технічну документацію, укомплектоване щтатом працівників відповідних 
професій і кваліфікацій, які виконуватимуть заявлені роботи підвищеної небезпеки.

Подані на розгляд документи та впроваджені заходи відповідають вимогам нормативних 
актів з охорони праці та промислової безпеки.

Система управління охороною праці Товариства з обмеженою відповідальністю 
"ШВЕСТРЕМБУД" забезпечує безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки.

Персонал, який виконує роботи підвищеної небезпеки, пройшов черговий медичний огляд 
у відповідності до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій (Наказ 
МОЗ України № 246 від 21.05.2007р.).

Підприємство забезпечено нормативно-правовими актами з питань охорони праці та 
промислової безпеки, а саме:
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. № 1107 "Про затвердження Порядку 
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки";
- НПАОП 0.00-4.21-04. "Типове положення про службу охорони праці";
- НПАОП 0.00-4.12-05 "Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань 
з питань охорони праці";
- НПАОП 0.00-3.07-09 "Норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та 
інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей 
промисловості;
- НПАОП 0.00-7.14-17 "Вимоги безпеки та захисту здоров'я під час використання виробничого 
обладнання працівниками";
-НПАОП 0.00-1.76-15 “Правила безпеки систем газопостачання”;
- НПАОП 0.00-1.81-18 "Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює 
під тиском";
- НПАОП 0.00-1.71-13 "Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями";
- НПАОП 0.00-1.15-07 "Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті";
- НПАОП 45.2-1.12-01 "Правила безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових 
підприємств";
- НПАОП 45.2-7.02-12 "Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека 
у будівництві" (ДБН);




