
Додаток 8

до Порядку (в релакuiТ Постанови
Кабiнету М iHicTpiB УкраТни
вiд 7 лютого 2018 р. Nл 48)

ДЕКЛАРАЦIЯ
вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази вимогам законодавства з питань

охорони працi
Вiдомостi про роботолавця: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"IнвестиIliйно-булiвельна компанiя "IIlВЕСТКАПI'ГАЛ"о Юридична адреса ЗЗ027,
PiBHeHcbKa обл., M.PiBHe, вул. Новобармаuька,20, Юридична адреса: ЗЗ027,
PiBHeHcbKa обл., M.PiBHe, вул. Новобармацька,20.

СДРПОУ 35840455; КВЕД - 4|.20 "Будiвництво }китлових i нежитлових будiвельll.
!иректор * Давидчук Iгор Валентинович, вiдповiдно до Довiреностi ТОВ "IБК

"IНВЕСТКдПIТдЛ" вiд 0 1 . 1 0.2020, уповноважую виконавчого директора Ткачука
flмитра Володимировича бути прелставником 'Говариства у Bcix установах,
пiлприсмствах, органiзаuiях буль-якоТ пiдпорядкованостi та форми власностi,
перед yciMa фiзичними та юридичними особами, з будь-яких потань, пов'язаних з
господарською дiяльнiстю "IБК "IНВЕСТКАПIТАЛ" з yciMa правами
(повноваженнями), наданими керiвнику статусом Товариства за чинним
законодавством, перед юридичними та фiзичними особами. !ля виконання цiсТ
довiреrrостi надаються повнова}кення: подавати та пiдписувати вiд Товариства
заяви, пояснення тощо, одержувати необхiднi довiдки та документи, а також
виконуват,и Bci iншi дiТ необхiднi для виконання цiсТ довiреностi.Тел.(06'7) 384 8807.

мiсце (алреса) виконання робiт пiдвищеноi небезпеки таlабо експлуатацii
(застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеноТ небезпеки - об'скти
виконання будiвельних робiт на територiI УкраТни.

Iнформацiя про наявнiсть договору страхування цивiльноi вiдповiдальностi
перед третiми особами стосовно вiдшкодування наслiдкiв можливоТ шкоди
(найменування страховоТ компанiТ,строк дiТ страхового полiсу, номер i дата його
вилачi) - не укладався.

Iнформацiя про проведення добровiльного аудиту з охорони працi. {обровiльний аудит
з охорони працi не проводився.

Я, Ткачук !митро Володимирович, за Щавiренiстю ТОВ "IБК
"IНВЕСТКАПIТАЛ'О вiд 01.10.2020, цiею декларацiсю пiдтверджую вiдповiднiсть
матерiально-технiчноТ бази та умов працi вимогам законодавства з питань охорони
прачi пiд час викона ння таких робi,г пiдвищеноТ небезпеки таlабо експлуатацiТ
(застосування) таких машин, механiзмiв, устатковання пiдвищеноI небезпеки:
- звеDення,,ионmаJIс i Dемонmамс буduнкiв, споруd, злtiцнення tx аварiйнах часmuн (п,22,
dоdаmку б, do Поряdку в реdакцi|посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB YKpaiHu Bid 3 березня
2020 р. JVb 207);
- робоmu, u4о вuконуюmься за dопомоzою Jиеханiчнuх пiDiймачiв mо буdiвельнuх
пidйомнuкiв (п.2l, dоdаmку б, do Поряdкув реdакцii' посmановu Кабiнеmу MiHicmpiB
YKpaiHu Bid 3 березня 2020 р. Ne 207 )
- zатополуJуr'янi робоmu (п,25, dоdаmок б, do Поряdку в реdакцi|посmановu Кабiнеmу
MiHicmpiB YKpaiHu Bid 3 березня 2020 р. М 207 ),

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

Булiвлi i спорули (примiщення), виробничi об'скти (цехи, дiльницi, cTpyKTypHi
пiдроздiли),якi с в товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "IБК
"IНВЕСТКдПIТдЛ" - адмiнiстративнi примiIцеtlня та виробнича база знаходяться
За адреаою: 330l8, PiBHeHcbKa обл,, Рiвненський район, с.Нова Любомирка, вул.
Промислова, буд.4 та об'екти булiвництва.

Iншi вiдомостi:
На пiдприемствi функцiонуе система управлiння охороною праui. Керiвництво системою



виконуе виконавчий директор Ткачук д.в., який пройшов навчання та перевiрку знанI

Закону Украiни "Про охорону працi", законодавчих aKTiB з охорон1 прlц,_, н1t+анн,

доr.i"ч"оi' допоrоЙ поr.рпiлим, 
^гiгiсни 

прачi та елекТРОбеllеЦИ В ТОВ "НВФ "ОАЗИ(

ТвхнолоджI" (посвiдчення Ns l95-9-19 протокол вiд 14.06.2019 Jф 9).

На пiдприеЙствi створено службу охоро]{и прачi. PvHKuiT служби oxopoнI

працi, згiднЪ наказу по пiдприсмству Nq2-оП вiд l4.0l .2020р,, tlокладено n:

iнженера . оrоро"Й працi Мельника Анатолiя олексанцровича, який пройшоl

навчання та перёвiрпу йu"ь в PETI-\ Управлiння Щертспраui у Рiвненськiй областi l

ЗаконУ УкраТнй "Пъо- охоронУ працi", законодавчих aKTiB з охорони працi, наданнj

доr.д"ч"от допоrЬ." поЪ.рпiпЙr, гiгiсни працi та електрОбеЗПеКИ, ПОСВiДЧеННl

льszв-18-19 протокол uiд2).02.20l9 N918, "Правил охорони працi пiд qп. роботи
iHcTpyMeHToM та присТрояМИ", "IIравиЛ о*сtронИ працi пiд чаС виконання робi,г н,

ur.ori'', ,,дБН л.з'.2-2:2009 "Система стандартiв безttеки працi. Охорона праui

npor".nouu безпеки у будiвництвi", посвiдчення м578- 18/б_ l9, протокол Bi,

l 8.02 ,2019 м 1 8/б
у тоВ ,,IБК .,IнвЕсТкдпIтАЛ" розроблено, затверджено та введено в дlю:

згiднО наказУ .Jф1-.оП вiД 14.01 .202Ор., Положення про систему управлiнн
охороною працi; згiдно наказу N92-оП вiд l4.0l .2О2Oр., Положення про слуясб,

охоронИ працl; згiдно наказУ N93-оП вiд 14.01.2020p., Поq9це_ння про навчанн,l т

перЪвiрку 
^знанЬ з питань охорони працi, згiдно наказу Ns3-оП вiд 10.08.2020р

Положення про навчання та перевiрку знань з питань охорони праui, Програм

вступного iHbTpyKTaxcy та iнструктал<у на робочому мiсцi.Програм1_ р,Iц"оп
iнсiруктаяtу ,u 

- 
i".rруктажу ;; робЬчому мiсцi, згiдно наказу :Vi|-ОП Bi

I4.оi^',2о2Oр., iHcTPyKuii' з охоро"" Ърuцi за професiями та видами робiт; згiдн

накаЗУ Jю1O-оП вiд 1 1 .08,2020р., ПосаДовi ilлс'грУкцiТ 
-н; пiдприсмствi, наказом Л9 7-oIl вiд l4.01 ,2020р, створено комlсtю дл

перевiрки r"uп' з питанЬ охоронИ гrрачi у rrрачiвникiв в складi: l-олова KoMiciT

виконавчий директор Ткачук^!митро Володимирович (ч99rлiоrення тоВ'оНВ(
,,одзиС тЕхн'оЛоджI" лгq tqS-q-19 протокол вiд 14.06,2019 Jф 9 Закон УкраТн

''Про охоронУ прuцi"' та нормативно-правовиХ aKTiB до нього, з електробезпекt

поiвiдчення Jф l'95-9-a- 19, дiи.". до l +.ОО .2О22р,, посвiдчення N9l95-9-б- 19 Т

nporonon вiд 14.о6.2о19 Jrfs9-б "Правил охор,они працi пiд час роботи з iHcTpyMeHTo
.;u пр".rроями", "Правил o*opo,i" гlрачi пiл час виконання робiт на висот'", ДБ]

А.зi-2-200g "Система стандартiв безпеки праui. Охорона працi ] 1пл9ц"9по,
б..п"пu у будiвництвi", посвiдчення Nsl95-9-B-l9 та протокол вiд 14.06.20l9 лъ 9,

"Правил бЪзпеки систеМ газопостачання"' "Праllrл охорони працi .ni{ ч?,

.пaппуurацiТ обладнання, що працюс пiд тиском", "Правил охорони прачi пiд чt

aпaппуurацiТ вантаlкопiдiйruпr""* KpaHiB", "Мiнiмальних вимог з охорони прашi г

тимчасоких або мобiльних булiвельних майданчиках" та iH.).Члени koMici

виконавець Хiльчук Богдан Ёопод"*ирович (посвiдченчя _ 
тов "нвФ"одзи

тЕхнолоджI" лпtqо-q-tq протокоjliд 14.06.20|9 М 9 Закону УкраТнИ "Пt
охорону працi", законода.вчих aKTiB з охорони працi, надання домедичноТ допомоl
поторпlлим, гlгlсни працl та електробезгlеки, з еJIектробезпеКИ, ПОСВiДЧеННЯ Nql9l
g-a-fq та протокол вjд 14.06,2о1,9 М9, посвiдчення J.fg196-9-б-19 та протокол в

14.06.20l9^J\Ъ9-б''ПpaвилoxopoНИпpaцiпiдЧaсpoбoтизiнстpyМеНToМ
пристроями", "Правил охорони прачi гLiд час виконання робiт на висотi", дБ
i.з.z-z-z009 "Сйстема стандартiв безllеки прачi. Охорона прачi _i промислоl
бaaпaпu у булiвництвi", "ПравиЛ безпеки систеМ газопостачання", "I1равил оГI п

час експЛуатачii обладнання, що працюс пiд тиском", посвiдчення ЛЪl96-9-в-19 "

протокоЛ вlД 14.06 .20|9 J\Ъ 9-в "Правил охорони |Pa.ui пiд час експлуатаL

uu"ruпrоПiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроiв i вiдповiдного обладнання
.'МiнiмаЛьниХ вимоГ з охороНи працi на тийчасокиХ або мобiльних будiвельнr

майданчиках" та iH.). та iнженер зохорони працi Мельник Анатолiй Олексанлровl
(посвiдчення PiBH.".onoгo ETIj J\ъ57в-18-19 протокол вiд 22,02.2019 лЬ l8 ЗакС

irкратни "про охорону працi", законодавчих akTiB з охорони працi, наданl

дойaд"ч"оТ допомо." i,оr.рпiлим, гiгiсни працi та електробезпеки, посвiдченl



Jф578-18/б-19 та протокол вiд 18.02.2019 Jфl8/б "Правил охорони працi пiд час
роботи з iHcTpyMeHToM та пристроями", "Правил охорони працi пiд час виконання
робiт на висотi", ДБН А.З.2-2-2009 "Система стандартiв безпеки працi. охорона
працi i промислова безпека у булiвI-1ицтвi", посвiдчення Jф578-18/B-l9 та протокол
вiд 22.02.20l9 J\Ъl8/в "ГIравил безпеки систем газопостачання", "Правил охорони
прачi пiд чаi експлуатацiТ обладнання, що працюс пiд тиском" та iH.).

На пiдприемствi наказом j\Ь1l-ОП вiд l'7.01.2020p. призначено вiдповiдальним
за органiзацiю i безпечне виконання робiт на висотi, в тому числi з риштувань та
ВерХолазнi роботи, виконавця робiт Хiльчука Богдана Володимировича, який
проЙtilов навчання та перевiрку знань з питань охорони працi в ТОВ "НВФ "ОАЗИС'ГЕХLlОjIОЛЖI" (посвiдчення Ns196-б-l9 та гIротокол вiд l4.06,2019 Jф 9_б ),

вiдповiдальним за видачу наряд-догlускiв при виконаннi робiт пiдвищенот
небезпеки, згiдно наказу М4-ОП вiд l4.01.2020p, е виконавчий директор Ткачук
Д.В.. Вiдповiдальним за безпечне виконання робiт в колод язях, траншеях,
котлованах та земляних робiт, що виконуються на глибинi понад 2 метри (наказ
Nsl3-ОП вiд 17.01 .2020р.), призначено виконавця робiт Хiльчука Б.В..
вiдповiдальним за безпечне виконання зварювальних та газополум'яних робiт
(наказ Л9l5-ОП вiд l7.0l,2020р.), призначено виконавця робiт Хiльчука Б.В..
вiдповiдальним за справний стан та огляд риштувань пiд час експлуатачiт на
булiвельних об'сктах та вiдповiдальним за технiчний стан, зберiгання та щоденний
огляд запобiжних поясiв (наказ JФ 19-ОП та наказ Ns 20-ОП вiд l7.01.2020p.)
призначено виконавця робiт Хiльчука Б.В.. Наказом по ТОВ "IБК "Iнвесткапiтал"
J\Ъl9-ОП вiд 17,01.2020р,, створено комiсiю по прийманню риштувань в
ексПлуатацiю. Вiдповiдно до наказу N917-ОП вiд 17.0l .2020р. призначенi
вiдповiдальнi працiвники по нагляду за технiчним станом та експлуатацiсю
обладнання, що працюс пiд тиском. вi/tповiдальнi за справний технiчний стан
обладнання, що працюс пiд тиском, вiдповiдальнi за зберiгання, видачу та облiк
балонiв iз стисненим та зрiдясеним газом, за органiзацiю постачання, ведення
х(урналу облiку. Вiдповiдно до наказу Jф 1 8-ОП вiд 12.08 .2020р. призначенi
вiдповiдальнi працiвники, якi здiйснюють нагляд за утриманням та безпечною
експлуатацiсю вантажопiдiймальних KpaHiB, пiдiймальних пристроТв, вiдповiдного
обладнання, працiвники вiдповiдальнi за уl,римання обладнання у справному cTaHi
'га за безпечне проведення робir, вантажоIliдtiймальними кранами та вiдповiдним
об.паднанням, в тому числi механi,-l1-1их пiдiймачiв та булiвельних пiдйомникiв,
Наявним механiзмам та обладнанню в установленi термiни проводяться необхiднi
технiчнi огляди та експертнi обстелt9ння. Обладнання знаходиться у справному
cTaHi.

. На пiдприемствi е в наявностi ,га ведуться: Журнал реестрашiТ вступного
iHcT'pyKTaxcy з питань охорони прашi; Жургrал ресстрацiТ iнструктаясiв з питань
оХорони працi на робочому мiсшi; Журнал ресстрацiТ iнструкцiй з охорони працi на
пiдttрисмствi; Журнал облiку видачi iнструкшiй з охорони працi на пiдприсмствi;
Журнал облiку робiт, що виконуються за нарядами i розпорядженнями; Журнал
виДачi наряд-допускiв; Журнал приймання та огляду риштувань та помосту;
Журнал облiку та видачi балонiв; Журнал облiку та зберiгання засобiв захисту,

Працiвникам товариства проводяться первинний, повторний, позаплановий, цiльовий
iнструктажi з охорони працi. Записи про проведення iHcTpyKTaжiB заносяться, особою, яка
проводить iнструктажi, до журналу ресс,грачiТ iHcT,pyKTaя<iB прашi на робочому мiсцi. При
виконаннi робiт за нарял-допуском записи про проведення цiльовог,о iнструктажу
заноситься, особою, яка проводить iHcTpyKTaжi, до наряд-допуску.

Працiвники товариства пройшли спецiальне навчання та перевiрку знань
безпечних методiв працi в KoMiciT пiдприемства в об'смi, передбаченому
тематичними планами i програмами спецiального навчання, а також iнструкцiй з
охорони працi, додержання яких входиl,ь до TxHix функцiональних обов'язкiв
(протокол ЛЪ2-ОП вiд 20. l 0.2020р.).

Праuiвники пiдприсмства пройшли медичний огляд, психофiзiологiчне
обстеження та забезпеченi спецодягом, спецвзуттям та засобами iндивiдуального



захисту (зIз) згiдно Типових галузевих. норм та Мiнiмальних вимог безпеки 1

о*оро"" iдоров'я при використаннi прашiвниками засобiв iндивiдуального захисту
на робочому'мiсцi, Ьедеrьс' Тх облiк в особистих картках облiку спецiального одяt,у,

спецiального взуття та iнших засобiв iндивiдуального захисту.
ПерсонаЛ iабезпечениЙ засобамИ iндивiдуального захисту вiд . 

падiння
праuiйикiв з висоти (страхувальнi канати, пояси запобiяtнi лямковi, пояси

запобiжнi безлямковi, за*йс"i огороження, захиснi каски, знаки безпеки) та

спецодягом, спецвзуттям та ,ншийи засобами iндивiдуального захисту згiдно
галузевиХ норМ.(окуляри захисtli, рукавичi комбiнованi, респiратори пилозахиснi,
каски, сигнальнl жилети, спецlальне взу,гтя,га одяг). ГIоясам та мотузкам проведено
статичне випробовування вiдповiдно до рекомендацiй завода виготовлювача. Bci
засобИ iндивiлуального захисту заресстрованi в Журналi облiку та зберiгання
засобiв захисту.

запис npo проведення iнструктая<iв робиться в Журналi ресстрацiт iHcTpykTarkiB

з питань охорони працi на робочому Micui.
Пiдприемсмво забезпечено в повному об'емi норматиВно-правовоЮ

документацlею для виконання робiт та матерiально-технiчною базою.
Ъа пiдприемствi на все обладнання та приСтроI е наявна експлуатацiйна документашiЯ

(пасторти, iнструкцiт з експлуатацii заводу виготовлювача), в тому числi на обладнання, що
використо и виконаннi робiт пiдищеноТ небезпеки.

[.В.Ткачук
За Щовiренiстю ТОВ "lБК" IНВЕСТКАПIТАЛ" вiд 0l.l0.2020)

!екларачiя заресстрована в }курналi облiку суб'ектiв господарювання
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Примiтки: l. Фiзична особа-пiдпри€jмсllЬ cBol'M пiдгtисом надае згоду на обробку персонаJlьних даних з MeToIo

забезпечення виконання виlчIог 1-Iорядку видачi дозволiв на виконання робiт пiдвищенот небезгlеки та на

експлуатацiю (застосування) машин, механiзмiв, устаткування пiдвищенот небезпеки.

2. Реестраrriйний номер облiковот картки плаl,ника податкiв не зазначасться фiзичними особами, якi через

свот релiгiйнi переконання вiдмовляlоться вiд його прийняття та повiдомили проце вiдповiдному органу

дер>кiвнот податковот слуiкби N4ають вiдмir,ку в ttаспор,гi. ( Щодат,ок 8 в редакttiТ Посr,анtlвt,r КМ Nc 48 вiд

07.02.20l 8)

I

у територlальному

,lсl,кiй област i 1

о, /ý,э


