
ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці
Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ВАЙТ»
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

50074, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вул. Гетьманська,
будинок 3, приміщення 110.________________________________________________

місцезнаходження,
______________________________ код ЄДРПОУ 37215550________________________

код згідно з ЄДРПОУ,
__________________ директор Потопа Іван Андрійович_______________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
tovvait@gmail.com
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 об'єктах замовника та згідно договорів підряду на території України
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 укладався_______________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 
26.11.2019р.______________________________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я, Потопа Іван Андрійович_________________________________
(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, 
устатковання підвищеної небезпеки: Земляні роботи, що виконуються на 
глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;
Зварювальні роботи; Роботи, що виконуються за допомогою механічних
підіймачів та будівельних підйомників; Будівництво, ремонт,
експлуатація та ліквідація підземних споруд, не пов'язаних з видобутком
корисних копалин.

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани, колиски для підіймання працівників, а саме:
Кран автомобільний гідравлічний з телескопічною стрілою QY7 0K,
2008р.в., Китай; Колиска підвісна ЛП-3-500 зав.№15, 2020 р.в. , Україна

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної

mailto:tovvait@gmail.com


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: 15, в тому числі тих, на яких існує

кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик
підвищений ризик виникнення травм: 12___________________________________

виникнення травм
________________ кількість будівель і споруд (приміщень) - 1,__________

будівель і споруд (приміщень), 
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів): 2 
(виробнича база за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, 
вул. Гетьманська, будинок 3, приміщення 110._____________________________

виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості: Відповідальна особа за дотримання вимог законодавства з
(прізвище, ім’я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог законодавства з питань охорони

праці та промислової безпеки;

питань охорони праці та промислової безпеки - директор Потопа І.А., 
пройшов загальний курс з охорони праці та спеціальне навчання у ТОВ 
«ОНЦ «Регіонбуд», про що свідчать видані посвідчення встановленого 
зразка та витяги протоколів.
Відповідальні за безпечну експлуатацію заявленого обладнання: 
Вантажопідіймальні крани та машини, підйомники та колиски для 
підіймання працівників - директор з автотранспонрту Шинкарьов О.В.
Служба з пиитань охорони праці створена та функціонує відповідно до 
типового положення, затвердженого наказом керівника, функції служби 
охорони праці покладені на директор Потопа І.А..
Керівники структурних підрозділів, в яких виконуються заявлені роботи 
підвищеної небезпеки та персонал, що їх виконує, пройшли навчання в 
навчальних закладах.
Працівники зайняті при виконанні робіт підвищеної небезпеки, навчені та 
мають відповідні посвідчення та свідоцтва, отримані у відповідних 
навчальних закладах.
Наказ № 1-ОП від 28.11.2017р. про створення служби з охорони праці на 
підприємстві. Наказ № 1-ОП/20 від 08.01.2020р. про затвердження плану 
професійно-технічного навчання персоналу на 2020 рік та затвердження 
складу комісій з перевірки знань з питань охорони праці за напрямками. 
Наказ № 2-0П/20 від 08.01,2020р. про актуалізацію переліку норматив но- 
правових документів з ОП._________________________________________________
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

Для організації виконання правових,____організаційно-технічних,
санітарно-гігієнічних,_____соціально-____економічних____ і____ лікувально-
профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасних випадків, 
професійних захворювань і аварій та відповідно до вимог Закону України 
«Про охорону праці» на підприємстві у 2 02 0 році перегляну та структура 
служби (наказ № 5-0П/20 від 08-01.2020р.).

На підприємстві ведуться наступні журнали:
- реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;
- реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- реєстрації посадових та інструкцій з охорони праці:
- видачі інструкцій з охорони праці;
- реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання побі г підвищеної 

небезпеки:
- -видачі нарядів:



- реєстрації аварій та інші.
Працівники, які задіяні під час виконання заявлених робіт підвищеної 
небезпеки та які експлуатують заявлені машини, механізми, устатквоання 
підвищеної небезпеки:
Вареник Сергій Юрійович - газорізальник;
Ніколенко Володимир Миколайович - слюсар-ремонтник;
Приходько О.С. - каменяр-монтажник;
Кріков Ю.А. - муляр-монтажник;
Каплічний О.В. - -електрогазозварник;
Соляник С.П. - стропальник;
Сухін Р.О., Борисенко К.В. - машиністи автокрану.
Мають відповідну кваліфікацію та пройшли спеціальне навчання з питань 
охорони праці у відповідному навчальному центрі, про що свідчать видані 
посвідчення встановленого зразка.
Експлуатаційна____документація____ (паспорти,____ сертифікати,____протоколи
випробувань та інш.) на обладнання в наявності. ТО, ПТО, проведено 
своєчасно із залучення спеціальної організації.

експлуатаційної документації,
Робітники підприємства забезпечені спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, в т.ч.:____________
- огороджувальна стрічка (червоно-біла шириною 100 мм);
- зварювальний щиток із захисним світлофільтром (Україна);
- захисні каски інв. №№ 8-14, 2019 р. виготовлення (Україна);
- Каска захисна, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. № 01, 02, 03 - 3 од.; 
2019 р. виготовлення, Україна;
- Навушники протишумні СОМЗ-1, 2019 р. виготовлення, Україна - 5 од.;
- Черевики «Лідер» 2х шаровий пуп метносок. 2 019 р. виготовлення - 6 
пар;
- Чоботи Монза пуп метносок, 2019 р. виготовлення, Україна - 6 пар;
- Рукавиці шкіряні комбіновані, 2019 р.виготовлення, Україна - 10 
пар;
- Костюм «Робочий ІІ», виробник OZON, 2019 р. виготовлення, Росія - 5 
од.
- редуктор пропановий БП0-5-10 ДМ, грудня 2019 р.в, Україна - 1 од.;
- редуктор кисневий одноступеневий для газополум'яного обладнання 
БК0-50ДМ, вересня 2019 р. в., Україна - 1 од;
- газовий різак Р1 Донмет 142, липня 2019 р.в., Україна- 1 од.;
- трансформатор зварювальний СТШ-250 У2, листопада 2019 р. 
виготовлення (Україна) та інш.

Працівники забезпечені спецодягом та спецвзуттям в повному обсязі.
____У підприємстві ведеться Журнал обліку та зберігання засобів
захисту.__________________________________________________________________

ТОВ «ВАЙТ» забезпечено нормативно-правовою документацію, що 
розповсюджується на роботи підвищеної небезпеки, які декларуються, в 
т.ч.:______________________________________________________________________
- Закон України «Про охорони праці»;___________________________________
- «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та 
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки» (постанова КМУ від 26.10.2011 р. № 1107);______
- НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою»;_________
- 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 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони 
праці»;_________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем 
нормативних актів з охорону праці, що діють на підприємстві»;______



НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення
роботодавцями охорони праці працівників»;_____________________________

НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимо-ги безпеки і охорони здоров'я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому
місці»;_________________________________________________________________

НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з
інструментом та пристроями»;____

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 2 8.52- 1.31-13 «Правила охорони праці під час зварювання
металів»;
- НПАОП 0.00-1 .81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання»
- НПАОП 40.1-1. 21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок
споживачів»;

НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»;
«Правила улаштування електроустановок»;______________________________
«Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»;_______
НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні».____________
Матеріально-технічна____база____ТОВ____«БАЙТ»____відповідає____вимогам

законодавства з питань охорони праці і дозволяє дотримуватися вимог 
нормативно-правових актів з охорони праці, під час виконання робіт, які
декларуються. _____________________________________________________

У ТОВ «БАЙТ» є кабінет охорони праці оснащений: комп'ютерами, 
програмним забезпеченням для персональних комп'ютерів, навчальними та 
наочними посібниками з охорони праці, актами законодавства та 
державними міжгалузевими та галузевими нормативними актами про охорону 
праці, методичною і довідковою літературою, навчальними програмами, 
необхідними для проведення навчання, інструктажу та консультацій 
працівників з питань трудового законодавства, охорони праці, перевірки 
знань з питань охорони праці. __________________________________

територіальному органі Держпраці 
/J 2 0 ^ р .  N

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, устатковаи^Л'.ігі;д)^іц^ної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки і]Латййкапой-4;т '̂4в не зазначається 
фізичними особами, які через свої релігі/шї/ ік^щконані^^ідмовляються від 
його прийняття та повідомили про це віцДовідном^О^^ну'державної 
податкової служби і мають відмітку В па|спррті г'ле%;,


