
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,

50045, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. Купріна, буд. 128.
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
01.10.2020р.

(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:

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Вантажопідіймальні крани, підйомники, а саме:__________________________
вантажний спеціальний автопідйомник модель BISON TKA35KS, на базі MAN 
18.220, 2001р.в., Німеччина.____________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,
кран пневмоколісний DEMAG AC 25, 2 000р.в., Німеччина.__________________

тип або марка (за наявності),номер партії, 

дата виготовлення, країна походження, які виконуються, та/або

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу
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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. Купріна, 12 8._______________________________________________________

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, підйомники - директор з автотранспорту 
Шинкарьов О.В.
Служба з питань 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 експлуатують заявлені машини, 
механізми, устатковання підвищеної небезпеки та персонал, що їх 
виконує, пройшли навчання в навчальних закладах.
Працівники зайняті при експлуатації заявлених машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки 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 робіт підвищеної 

небезпеки:
- -видачі нарядів:
- реєстрації аварій та інші.



Працівники, які експлуатують заявлені машини, механізми, устатковання
підвищеної небезпеки:
Ніколенко Володимир Миколайович - слюсар-ремонтник;
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.:____________
- захисні каски інв. №№ 8-14, 2019 р. виготовлення (Україна);
- Каска захисна, виробник ТОВ «ПРОМСІЗ», інв. № 01, 02, 03 до3-

і

.;
2019 р. виготовлення, Україна;
- Навушники протишумні СОМЗ-1, 2019 р. виготовлення, Україна д.о5- ;
- 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. 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 вимоги 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 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного
обладнання»

Матеріально-технічна база ТОВ «ВАЙТ» 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^урудового законодавства, охорони праці, перевірки 
знань з питаша^-ег^ород^и праці._____________________________________________

нзрмя'їивно-правової^ та матеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці
■// 2 0^7 р . N з/*### /А-________________ _________•

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.
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.

у Дніпропетровський ооласті


