
Додаток 8

до Порядку (в редакцi'i Постанови
Кабiнету MiHicTpiB YKpa'l ни

вiд 7 лютого 2018 р, N9 48)

дЕклАрАцlя
вiдповiдностi матерiально-технiчноТ бази вимогам законодавства з питань охорони

працi

Вiдомостi про роботодавця: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
" l н вЕсти цl Й но-Будl в Ел ьнА ком пАн l я " l н вЕсткАп lтАл",
Юридична адреса,. ЗЗ027, PiBHeHcbKa обл., M.PiB_He, вул. Новобармацька, буд. 20,
Фактична адреса: ЗЗ027, PiBHeHcbKa обл., M.PiBHe, вул. Новобармацька, буд. 20.

еДРПОУ 35840455; КВЕД - 41.20 "Будiвництво житлових iнежитлових
будiвель".

!иректор - flавидчук lгор Валентинович, вiдповiдно до floBipeHocTi ТОВ "lБК
"lНВЕСТКАПlТАЛ" вiд 0 1.10,2020, уповноважую виконавчого директора Ткачука
,.Щмитра Володимировича бути представником Товариства у Bcix установах,
пiдприомствах, органiзацiях будь-якоi' пiдпорядкованостi та форми власностi,
перед yciMa фiзичними та юридичними особами, з будь-яких потань, пов'язаних з
господарською дiяльнiстю "lБК "|НВЕСТКАПlТАЛ" з yciMa правами
(повноваженнями), наданими керiвнику статусом Товариства за чинним
3аконодавством, перед юридичними та фiзичними особами. Для виконання цiеТ
довiреностi надаються повноваження: подавати та пiдписувати вiд Товариства
3аяви, пояснення тощо, одержувати необхiднi довiдки та документи, а також
виконувати Bci iншi дit'необхiднiдля виконання цiеi'довiреностi.Тел,(067) 384 8807.

[Мiсце (адреса) виконання робiт пiдвищено't'небезпеки таlабо експлуатацi'r
(застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищено'l небезпеки - об'екти
виконання будiвельних робiт на територi'r Украi'ни.

lнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноТ вiдповiдальностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоi' шкоди
(найменування страховоТ компанii',строк дi'r страхового полiсу, номер i дата його
видачi) - вiдсутнiй.

lнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi, !обровiльний
аудит з охорони працi не проводився.

Я, Ткачук ,Щмитро Володимирович, за flавiренiстю ТОВ "lБК "|НВЕСТКАПlТАЛ"
вiд 01.10.2020, цiою декларацiею пiдтверджую вiдповiднiсть матерiально-технiчноi'
бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони працl пiд час викона
ння таких робiт пiдвищеноi' небезпеки таlабо експлуатацii' (застосування) таких
машин, механiзмiв, устатковання пiдвищено'[ небезпеки:
- робоmu, шо вltконуюmься на вчсоmi пона0 1,3 меmра (п.3, dоOаmку 6, do ПоряOку в
реdакцii'посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bid 3 березня 2020 р. N.9 207);
- робоmч верхолазнi (п.11, dоdаmку 6, dо Поряdку в реOакцii'посmановu Кабiнеmу
MiHicmpiB YKpai'Hu eid 3 березня 2020 р, N9 207);
- робоmч в колоOязях, шурфах, mраншеях, коmлованах (п,5, )оdаmку 6,0о ПоряOку в
реOакцii посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bi) 3 березня 2020 р. N9 207);
- землянi робоmu, шо вuконуюmъся на елчбчнi понаd 2 Mempu або в зонi
розmашування пidземнuх комунiкацiй (п.6, dоOаmку 6, do ПоряOку в реOакцi|
посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bi) 3 березня 2020 р, N9 207);
- зберiеання балонiв iз сmчсненuм, зрidженuм еазом (п.14, )оdаmок 6, 0о Поряdку в
реOакцii'посmановч Кабiнеmу MiHicmpiB YKpai'Hu Bi) 3 березня 2020 р. N9 207);
- зварювалънi робоmч (п.15, )оdаmок 19, 0о ПоряOку в реdакцii'посmановч Кабiнеmу
MiHicmpiB YKpai'Hu Bi) 3 березня 2020 р, N9 207);

Кiлькiсть робочих мiсць - 7, у тому числi тих, на яких icHye пiдвищений ризик
виникнення травм - 6.

Будiвлi iспоруди (примiщення), виробничi об'окти (цехи, дiльницi, cTpyKTypHi
пiдроздiли),якi е в товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "lБК "|НВЕСТКАП|ТАЛ"



адмiнiстративнi примiщення та виробнича база знаходяться за адресою: зз0'
PiBHeHcbKa обл., Рiвненський район, с. Нова Любомирка, вул. ПроЙислова, буд
та об'окти будiвництва.

lншi вiдомостi:
на пiдприемствi функцiонуе система управлiння охороною працi. Керiвництво систем(

викону0 виконавчий директор Ткачук !.в., який пройшов навчання та перевiрку зна
3акону Украi'ни "Про охорону працi", законодавчих aKTiB з охорони працi,' j"дu,
домедичноТ допомоги потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки в ТоВ ',нвФ ''одз[,
тЕхнолОджl" (посвiдчення Ns 195-9-19 протокол вiд 14.о6.2о19 No 9).

На пiдприемствi створено службу охорони працi Функцii' служби охорони пра
згiдно нака3у по пiдприомству Ns2-оП вiд 14,о1.2о2О р., по*лuдено на iнженера
охорони працi Мельника Анатолiя Олександровича, якиЙ пройшов навчання
перевiрку знань в pETl-{ Управлiння !ержпрацi у Рiвненськiй областi з закоукратни "про охорону працi", законодавчих akii, з охорони працi, наданl
домедиЧноТ допОмогИ потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки, посвiд'ченt
Ns578-18_19 протокол вiд 22.о2.2о,19 Ns18, "Гiравил охорони працi пiд час роботиiHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пiд час виконання робiт rвисотi", "дБН д.3.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi, Охорона працiпромислова безпеки У будiвництвi", посвiдчення Ns57В-l вlб-l g, протокол в
18,02,2019 Ns18/б.

у тоВ "lБк "|нвЕсткАп|тАл" розроблено, затверджено та введено в дiю:згiднО нака3У Nsl-оП вiД 14,О1.2020р., Положення про систему управлiнrохороноЮ працi; згiднО наказУ Ns2-оП вiд 14.О1.202Ор., Положення про служ(
охорони працi; згiдно нака3у Nsg-оп вiд 14,о1.2о2Ор., iнструкцii' з охорони пра
за професiямИ та видаМи робiт, згiдно наказу Ns1O-оП вiд i 4.о1.2о2Ор., посuдо
iнструкцii'; згiдно нака3У Ns4-оП вiД 14.о1.2О2Ор,, Пол'оження про видачу .]

оформлення нарЯд-допусКу; згiднО наказУ Ns3-оП вiд 1 4,о1.2о2Ор., Гiопо*ення пtнавчання та перевiрку 3нань 3 питань охорони працi, Програма вступноl
iнструктажу та iнструктажу на робочому мiсцi.

на пiдприемствi о в наявностi та ведуться: Журнал реострацil'вступноliнструктажу 3 питань охорони працi; Журнал реестрацiт iнструктажiв з пrrа1.
охорони працi на робочому мiсцi; Журнал реострацiТ iнструкцiй з-охорони працi l
пiдприемствi; Журlал облiку видачi iнструкцiй з охорон'и' працi на пiдприомств
Журнал облiку робiт, що виконуються за нарядами i ро.порrдженнямиj Журна
видачi наряд-допускiв; Журнал приймання та огляду риштувань та помост
журнал облiку та видачi балонiв; Журнал облiку та зоерiгання зiсобiв захисту.На пiдприомствi, наказоМ Ns7-оП вiД 14.о1,2О2ОР. створенО комiсiю длперевiркИ 3наНь 3 ПитанЬ охорони працi у працiвникiв в складi: Голова KoMicil,
виконавчий директор Ткачук flмитро Володимирович (посвiдчення тов,,нв"оАзис тЕхнолоджl" Ns 195-9-19 протокол вiд 14.06.2019 Nq g 3акон YKpaiH
"Про. охоронУ прqцi" та нормативно-правових aKTiB до нього, з електробезпекt
посвiдчення Ns ,195-9-а-19, 

дiйсне до 14.о6.2О22р., посвiдчення Ns 195-9-б-19 т
протокоЛ вiД 14.06,20,19 Ns 9-б "Правил охорони працi пiд час роботиiHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пiд час виконання робiт н
висотi", дБН д.3.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi
промислова безпека у будiвництвi", посвiдчення Ns 195-9-в-19 та протокол Bi,14.06.2019 Ns g-B "Правил безпеки систем газопостачання", "Правил охорони праt
пiд час експлуатацiт обладнання, що працюо пiд тиском""'правил охорони праl,
пiд ч.ас експлуатацii' вантажопiдiймальних KpaHiB", "Мiнiмальrr" вlrrог з охоронпрацi на тимчасоких або мобiльних будiвельних майданчиках" та iH ). Член
KoMicii': виконавець робiт Хiльчук Боцан Володимирович (посвiдчення то"нвФ"оА3ис тЕхнолод}l(l" Ns 196-9-19 протокол вiд 14.06.2о19 Nsg 3акон
Украi'нИ "ПрО охоронУ працi", законодавчих aKTiB з охорони працi, наданн
домедичноi' допомоги потерпiлим, гiгiони працi та електробезпеки,
електробезпеки, посвiдчення Ns 196-9-а-19 та протокол вiд l ц.оо.2019 Nsý
посвiдчеНня Ns ,l96-9-б-19 та протокол вiд 14.О6.2019 Ns 9-б "Правил охорони праL



пiд час роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пiд час
виконання робiт на висотi", ДБН Д.З.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi,
Охорона працi iпромислова безпека у будiвництвi", "Правил безпеки систем
газопостачання", "Правил ОП пiд час експлуатацii'обладнання, що працюе пiд
тиском", посвiдчення Nq 1 96-9-в-'1 9 та протокол вiд 14.06.2019 Ns 9-в "Правил
охорони працi пiд час експлуатацii'вантажопiдiймальних кранiв", "Мiнiмальних
вимог з охорони працi на тимчасоких або мобiльних будiвельних майданчиках" та
iH.).Ta iнженер зохорони працi Мельник Анатолiй Олександрович (посвiдчення
Рiвненського ETl-| Ns57B-,1B-,19 протокол вiд 22.02.2019 Ns 18 3акон Украi'ни "Про
охорону працi", законодавчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноi' допомоги
потерпiлим, гiгiени працi та електробезпеки, посвiдчення Ns57В-l В/б-19 та
протокол вiд 1В.02.2019 Nsl В/б "Правил охорони працi пiд час роботи з

iHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пiд час виконання робiт на
висотi", ДБН Д.3.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi. Охорона працi i

промислова безпека у будiвництвi", посвiдчення Ns57B-l B/B-19 та протокол вiд
22,02.2019 Ns,lB/B "Правил безпеки систем газопостачання", "Правил охорони працi
пiд час експлуатацii' обладнання, що працюе пiд тиском" та iH.).

На пiдприемствi наказом Ns1l -ОП вiд 17 .01 .2020р. призначено вiдповiдальним
за органiзацiю iбезпечне виконання робiт на висотi, в тому числi з риштувань та
верхолазнi роботи, виконавця робiт Хiльчука Богдана Володимировича, який
пройшов навчання та перевiрку знань з питань охорони працi в ТОВ "НВФ "ОАЗИС
ТЕХНОЛОДЖl" (посвiдчення Ns196-9-б-'19 та протокол вiд 14.06.2019 Ns 9-б )

Вlдповiдальним за видачу наряд-допускiв при виконаннi робiт пiдвищеноi'
небезпеки, згiдно наказу Ns4-ОП вiд 14.01.2020р, е виконавчий директор Ткачук
Д. В. Вiдповiдальним за безпечне виконання робiт в колодязях, траншеях,
котлованах та земляних робiт, що виконуються на глибинi понад 2 метри (наказ
Ns13-ОП вiд 17.01.2020р.), призначено виконавця робiт Хiльчука Б.В.
Вiдповiдальним за безпечне виконання зварювальних та газополум'яних робiт
(наказ Ns,15-ОП вiд ,17,01.2020р.), призначено виконавця робiт Нашильника О,М.,
Вiдповiдальним за справний стан та огляд риштувань пiд час експлуатацit'на
будiвельних об'ектах та вiдповiдальним за технiчний стан, зберiгання та щоденний
огляд запобiжних поясiв (наказ No 19-ОП та наказ Ns 20-ОП вiд 17,01,2020р.) -

призначено виконавця робiт Хiльчука Б.В. Наказом по ТОВ "lБК "lнвесткапiтал"
Ns19-ОП вiд 17 ,01.2020р,, створено комiсiю по прийманню риштувань в
експлуатацiю. Вiдповiдно до наказу Ns17-ОП вiд 17 ,01 .2020р. призначенi
вiдповiдальнi працiвники по нагляду за технiчним станом та експлуатацiею
обладнання, що працюо пiд тиском, вiдповiдальнi за справний технiчний стан
обладнання, що працюе пiд тиском, вiдповiдальнi за зберiгання, видачу та облiк
балонiв iз стисненим та зрiдженим газом, за органiзацiю постачання, ведення
журналу облiку

Працiвникам товариства проводяться первинний, повторний, позаплановий, цiльовий
iнструктажi з охорони працi. 3аписи про проведення iнструктажiв заносяться, особою, яка
проводить iнструктажi, до журналу реестрацii' iнструктажrв працi на робочому мiсцi. При
виконаннi робiт за наряд-допуском записи про проведення цiльового iнструктажу
заноситься, особою, яка проводить iнструктажi, до наряд-допуску,

Працiвники товариства пройшли спецiальне навчання та перевiрку знань
безпечних методiв працi в KoMicii' пiдприемства в об'омi, передбаченому
тематичними планами i програмами спецiального навчання, а також iнструкцiй з
охорони працi, додержання яких входить до l'xHix функцiональних обов'язкiв
(протокол Ns2-ОП вiд 20.1 0.2020р.).

Працiвники пiдприомства пройшли медичний огляд та забезпеченi спецодягом,
спецвзуттям та засобами iндивiдуального захисту (3l3) згiдно Типових галузевих
норм та Мiнiмальних вимог безпеки i охорони здоров'я при використаннi
працiвниками засобiв iндивiдуального захисту на робочому мiсцi, ведеться '[х облiк
в особистих картках облiку спецiального одягу, спецiального взуття та iнших
засобiв iнди вiдуального захисту.



е в наявностi засоби iндивiдуального захисту вiд падiння працiвникiв з висоти
(страхувальнi канати, пояси запобiжнi лямковi, пояси запобiжнi безлямковi, захиснi
огороження, захиснi каски, знаки безпеки), при роботах в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах (пояси рятувальнi з сигнальною мотузкою, протигази
iзолюючi шланговi), при виконаннi зварювальних робiт (захиснi 1_11итки та окуляри,
рукавицi брезентовi). Поясам та мотузкам проведено статичне випробовування
вiдповiдно до рекомендацiй завода виготовлювача. Bci засоби iндивiдуального
3ахисту зареострованi в Журналi облiку та зберiгання засобiв захисту.

Запис про проведення iнструктажiв робиться в Журналi реестрацii' iнструктажiв
з питань охорони працi на робочому мiсцi.

На пiдприемствi на все обладнання та пристро'[ е наявна експлуатацiйна документацiя
(пасторти, lнструкцi'[ з експлуатацii' заводу виготовлювача), в тому числi на обладнання,
що використовуеться при виконаннi робiт пiдищеноi' небезпеки.

В ТОВ "lБК "lнвесткапiтал" працiвники забезпеченi в повному об'емi
актами з охорони працl.

fl.В.Ткачук
(3а !овiренiстю ТОВ 'lБК' lНВЕСТКАПlТАЛ" вiд 0,1.10.2020)

2ОЦр.

трована в журналi облiку суб'ектiв господарювання у територiальному
20-p.Ns_

забезпечення виконання вимог Порядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищеноТ небезпеки та на експлуатацiю
(застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки.

2. Реестрацiйний номер облiковоt'картки платника податкiв не зазначаOться фiзичними особами, якi через
cBoi релiгiйнi переконання вiдмовляються вiд його прийняття та повiдомили проце вiдповiдному органу державноi'
податковоl'службимаютьвiдмiскувпаспортi, (Додаток8вредакцiiПостановиКМN948вiд07,02.2018)

ча

Примiтки: '1 . Фiзична особа-пiдприомець cBoi'M пiдписом

Управлiння ,Щержпраui у PiBHeHcbKiй областi

ЗАРЕ€СТРОВАНО


