
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «Вендорс-Україна»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи.

49000, м. Дніпро, пров. Кар’єрний, 13. ЄДРПОУ 32794030, Директор -  Тополянський 
Владислав Володимирович

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ прізвище, ім’я та по батькові керівника.

e-mail: office@vnds.com.ua, тел. +38(056)7345342___________________________________
номер телефону телефаксу, адреса електронної пошти) 

для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

На території України, згідно договорів підряду
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, усталювання підвищеної небезпеки)

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

(найменування страхової компанії, строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився

(дата проведення аудиту)

Я. Тополянський Владислав Володимирович
(прізвище, ім ’я та по батькові керівника юридичної особи  

або 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, усталювання підвищеної небезпеки: а саме:
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах. 
замкнутому просторі (ємностях)
Роботи, шо в и к о н у ю т ь с я  на висоті понад 1,3 метра;
Зварювальні роботи______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.
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устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення.

країна походження, які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу.

Кількість робочих МІСЦЬ - 8. У тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  5

кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

1 адміністративна будівля, побутове приміщення, адреси де будуть виконуватись роботи: 
м. Харків, в у л . Конторська. 14. офіс 13: Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Геологічна, 
14. офіс 53______________________________________________________________________

будівель і споруд (приміщень), »иробничих о б ’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:office@vnds.com.ua


Інші відомості Директор Тополянський В.В.. виконроб Лаврентьев В.В.. пройшли навчання
і __ДП__«Придніпровський ЕТІІ» Законів України «Про охорону праці». «Про
загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». «Про об‘єкти пі тттштттеної небезпеки», 
прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці та перевірку знань 
комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу 
№3-17/3 від 09.02.2017).________________________________
Головний інженер Мозгальов С.В. пройшов навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» Законів 
України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове державне соціальне страхування». 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно до них нормативно-правових 
актів з охорони праці та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 32-18 від 14.06.2018)._________________

Директор Тополянський В.В.. головний інженер Мозгальов С.В. виконроб Лаврентьєв В.В. 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» з «Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правил пожежної безпеки України» та перевірку знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 44-18 від
25.07.2018) (IV група з електробезпеки у кожного).__________________
Директор Тополянський В.В.. виконроб Лаврентьєв В.В.. пройшли навчання в ДП 
«Придніпровський ЕТЦ» з НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони п р атті під час виконання 
робіт на висоті» та перевірку знань комісією Головного управління Держпраці у
Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 5-17 від 16.02.2017).__________________
Директор Тополянський В.В.. головний інженер Мозгальов С.В. виконроб Лаврентьєв В.В. 
пройшли навчання в ДП «Придніпровський ЕТЦ» з НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (витяг з протоколу № 1-17 від
27.01.2017)_________________________________________________________
Начальник відділу технічної експлуатації телекомунікаційних мереж (Полтавська обл.) 
Литовка О.В. провідний інженер лінійних споруд електрозв’язку та абонентських пристроїв 
Калюкін О.В.. начальник відділу технічної експлуатації телекомунікаційних мереж 
(Харківська обл.) П’яних О.С. пройшли навчання в ФОП Макаров Д.В. з НПАОП 0.00-5.11- 
85 «Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» та перевірку 
знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 
07.01-19 від 23.01.2019). пройшли навчання в ФОП Макаров Д.В. з НПАОП 0.00-1.15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» та перевірку знань комісією 
Головного управління Держпраці у Запорізькій області (витяг з протоколу № 21.01-19 від
28.01.2019). а також Законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов‘язкове 
державне соціальне страхування», «Про об‘єкти підвищеної небезпеки», прийнятих 
відповідно до них нормативно-правових актів з охорони праці (протокол засідання комісії 
підприємства з перевірки знань з питань охорони праці від 10.01.2019 № 10/01).
Накази про призначення відповідальних:
Наказом № 22 від 20.01.2017 призначено відповідального за безпечне проведення робіт, що 
виконуються на висоті понад 1.3 метра. Лаврентьєва Віталія Валентиновича.
Наказом № 12 від 20.01.2017 призначено відповідального за безпечне виконання 
газонебезпечних та зварювальних робіт Лаврентьєва Віталія Валентиновича.
Наказом № 7 від 04.06.2018 призначено відповідальних за безпечне проведення земляних 
робіт, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних 
комунікацій, робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, 
колекторах, замкнутому просторі (ємностях), а також газонебезпечних робіт:
- начальника віллілу технічної експлуатації телекомунікаційних мереж (Полтавська область)
-  Литовку Олександра Васильовича.
- начальника ві гтлілу технічної експлуатації телекомунікаційних мереж (Харківська область)
- П’яних Олександра Сергійовича.



Наказом № 8 від 04.06.2018 призначено відповідальних за видачу нарядів-п о п у с к і в  робіт з 
підвищеною небезпекою та відповідальним за безпечне виконання робіт, що виконуються за 
нарядом-допуском:
- начальника відділу технічної експлуатації телекомунікаційних мереж (Полтавська область)
-  Литовку Олександра Васильовича.
- начальника відділу технічної експлуатації телекомунікаційних мереж (Харківська область)
- П’яних Олександра Сергійовича._________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

На підприємстві ТОВ «Вендорс-Україна» у відповідності до вимог ст. 13 Закону України 
«Про охорону праці» створена служба охорони праці. Наказом № 1 від 20.01.2017 функції 
служби охорони праці на підприємстві директор поклав на себе.

наявністю служби охорони праці,

Ня підприємстві наказом № 2 від 20.01.2017 створено постійно д і ю ч у  комісію з перевірки 
знань з питань охорони праці працівників підприємства в наступному складі:
Голова комісії:
Тополянський Владислав Володимирович -  директор 
Члени комісії:
Мозгальов Сергій Володимирович -  головний інженер 
Лаврентьєв Віталій Валентинович -  виконавець робіт.
Відпові дальність за організацію навчання покладено на Мозгальова Сергія Володимировича. 
Наказом № 1/08-РП від 10.08.2018 затверджені: переглянуте Положення про службу охорони 
праці. Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони 
праці. Положення про систему управління охороною праці. Програму навчання посадових 
осіб і спеціалістів з «Питань охорони праці і промислової безпеки», переглянуті інструкції: 
Інструкція дії для працівників при наданні домедичної допомоги потерпілим від нещасних 
випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і 
стихійних лих.
Інструкція з охорони праці:
Інструкція з охорони праці при роботі з електроінструментом;
Інструкція з охорони праці для роботи на висоті;
Інструкція з охорони праці для монтажника зв’язку - кабельника;
Інструкція з охорони праці для електрозварника.
Інструкція з охорони праці для монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних 
конструкцій.
Перелік журналів з охорони праці:
______- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань ОП;
 - журнал реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці;
 - журнал реєстрації інструкцій з ОП;
 - журнал обліку видачі інструкцій з ОП на підприємстві;
 - журнал ведення протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань ОП;
 - журнал обліку перевірки знань з ТБ у  персонала з групою № 1 за правилами
електробезпеки;
 - журнал реєстрації нарядів-допусків на проведення робіт з підвищеною небезпекою;
 - журнал реєстрації осіб, шо потерпіли від нещасних випадків;
г_____ журнал реєстрації аварій;

Журнал обліку електроінструменту (Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів);

Журнал обліку прогиаварійних і протипожежних тренувань (Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів);

Оперативний журнал (Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів); 
Журнал обліку відмов і аварій в роботі електрообладнання і мереж (Правил безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів);



 - Журнал обліку захисних засобів (Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів);
______- Журнал реєстрації протоколів випробування засобів захисту і інструменту з
ізолювальними ручками, переносних світильників, знижувальних трансформаторів; журнал 
випробувань засобів захисту із діелектричних матеріалів. (Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів);
 - Журнал обліку робіт за нарядами і розпорядженнями. (Правил безпечної експлуатації
електроустановок споживачів).____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці.

Електрозварник Багрянцев A.C. пройшов атестацію в TQB «Пуско-налагоджувальне 
підприємство «Коксохімтепломережа» згідно НПАОП 0.00-1.16-96; ДСТУ-НБВ.2.5-68:2012; 
ДБН.В-2.5-20-2001; НПАОП 0.00-1.76-15; НПАОП 0.00-1.81-18; ДСТУ Б.В.2.6-199:2014; 
ДСТУ Б.В.2.6-200;2014; СНиП ІІІ-18-75(р.З-8). СНиП 3.03.01-87 (п.4.78-4.134) (протокол 
№202 від 07.09.2018) присвоєно професію електрогазозварник 4 розряду (посвідчення 
№8073 дійсне до 07.09.2020)
Електромонтажники: Родік Ігор Євгенович, Марчишин Євген Анатолійович, монтажники 
зв'язку - кабельники: Могильов Юрій Володимирович, Єамарин Андрій Віталійович, 
Ількевич Станіслав Петрович, електрозварник Багрянцев Артур Сергійович пройшли 
навчання та перевірку знань комісією підприємства згідно загального курсу з охорони праці, 
нормативної документації з охорони праці, інструкцій з охорони праці та техніки безпеки, 
електробезпеки та пожежної безпеки в обсязі робіт, що виконуються (протокол №13/09 від
13.09.2018).
Електромонтажники: Родік Ігор Євгенович. Дроздов Михайло Іванович, Марчишин Євген 
Анатолійович, монтажники зв'язку - кабельники: Могильов Юрій Володимирович. Сметанін 
Юрій Олександрович. Випов Іван Сергійович. Самарин Андрій. Ількевич Станіслав 
Петрович, електрозварник Багрянцев Артур Сергійович пройшли навчання та перевірку 
знань комісією підприємства НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні 
робіт на висоті» (протокол №14/09 від 14.09.2018). НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція 
з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт» (протокол №11/01-1 від 11.01.2019). 
В наявності необхідна експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі на 
обладнання, що використовується при виконанні заявлених робіт підвищеної небезпеки.
Для виконання робіт працівники використовують справне обладнання та інструмент. 
Працівники товариства забезпечені засобами індивідуального захисту: пояси запобіжні типів 
ПЛ та ПБ дата придбання 23.01.2017 (акт проведення випробування поясів від 21.09.2018). 
каски дата придбання 20.04.2017. захисні окуляри дата придбання -  01.02.2018, спеціальне 
взуття дата придбання 29.03.2018. напівкомбенізони дата придбання 15.01.2018, протигази 
шлангові ПІТІ-1 -  3 од., інтерферометр шахтний ШИ-11.________________________

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту

При виконанні робіт, що декларуються застосовуються: Апарат зварювальний Fuiikura 22S 
"Kit-A" Standart; драбина трансформер 4x5 - (повірка 21.09.2018). набір слюсарного 
інструменту та інш. Пояси запобіжні, каски, драбини використовують за призначенням. 
зберігають у технічно справному стані та проходять технічне обслуговування, ремонт, 
експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.

Нормативно-правові акти своєчасно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих 
видань:
Закон України «Про охорону праці».
Постанова КМУ №1107 від 26.10.11р. «Порядок видачі дозволів на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки».
Закон України «Про об‘єкти підвищеної небезпеки».
НПАОП 0.00-2.01-05 Перелік робіт з підвищеною небезпекою.



НПАОП 0.00-1.15-07. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті.
НПАОП 40.1-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів.
НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання.
НПАОП 0.00-1.59-87 Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, т о  пряиюють під 
тиском.
НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних 
робіт
НПАОП 0.00-1.16-96 Правила атестації зварників.
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про навчання з питань охорони пряпі 
НПАОП 0.00-4.09-07 Типове положення про комісію з питань охорони пратті пі ттпригмг.тйя 
НПАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці.
НПАОП 0.00-6.03-93 Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів, що 
діють на підприємстві.
Підприємеїво має комплект СНиП. ДБН відповідно до замовлених видів робіт.

пос иками, стендами, плакатами, інструкціями з охорони праці тощо, розроблені 
про ми навчання, тестові білети по професіям з перевірки знань з питань охорони прятті.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці 20-х-̂ іЬ.

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.

ство має куточок з охорони праці, обладнаний наглядовими

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

підпис)
В.В. Тополянський
(ініціали та прізвище)

№ / Я

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.”


