
Д ЕКЛ АРАЦ ІЯ  
відповідності матеріально-технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

__________ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВК ВІНКОР»_________________________
49000. м. Дніпро, вул. Андрія Фабра. буд. 2. оф. 1. ЄДРПОУ 41395843._______

місцезнаходження,код згідно з ЄДРПОУ,
____________________ Директор Коровін Валентин Михайлович.____________

прізвище, ім'я та по батькові керівника; 
_____________________ 050 425 72 11. korovinvm @vinkor.ua____________

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
для фізичної особи —  підприємця: прізвище, ім’я та по батькові, серія і номер паспорта.

■ким J коди виданий, місце і проживання, {^ьь£Триідійний номер облікової KufjiKH платника

податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;
_________________територія 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 договір добровільного страхування відповідальності перед 
третіми особами не укладався; згідно додатку 1 до порядкута правил проведення 
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно постанови КМУ №
1788 від 16.08.2002 р.. підприємство не с об'єктом підвищеної небезпеки_______ __
(найменування страхової компанії, строк дії страхового полісу, номер і дата його 
видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони
п р ац і 16 листопада 2020 р. _________________________

(дата проведення аудиту)
____________Я, Коровін Валентин Михайлович _______________________

(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
устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності),

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються,
- Технологічні транспортні засоби:

Екскаватор і усеничний УОЬУО ЕС250РЦ 2018р.в.. Корея, державний номерний знак
- Т09810АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 007860 від 20.05.2020р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;



Екскаватор гусеничний УиЬУО ЬСіииРЦ 20І8р.в.. Корея, державний номерний знак
- Т09956АЕ, свідоцтво про реєстрацію АЕ 008040 від 20.10.2020р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;

Екскаватор гусеничний VOLVO EC300DL. 2017р.в.. Південна Корея, державний 
номерний знак - Т08806АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 006670 від 04.12.2018р. видане 
Головним управлінням Держпраці у  Дніпропетровській області;

Екскаватор гусеничний VOLVO EC360BLC. 2012р.в.. Корея, державний номерний 
знак - Т09320АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 007325 від 05.08.2019р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;

Навантажувач фронтальний VOLVO L120GZ. 2018р.в.. Китай, державний номерний 
знак - Т08836АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 006729 від 17.12.2018р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.

Навантажувач фронтальний VOLVO L150G. 2013 р.в.. Швеція, державний номерний 
знак - Т08805АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 006669 від 04.12.2018р. видане Головним 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області згідно з договорами оренди № 01/09 
від 01.09.2020р. з ТОВ «ВК ВІНКОР-ТРАНС».

Екскаватор-навантажувач. NEW HOLLAND B115-4PS , 2008 p., Італія, державний 
номерний знак - Т09366АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ 007385 від 27.09.2019р. видане 
Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області.

та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць: 10. на яких існує ризик виникнення травм; 10_______________
кількість робочих місць, в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 
виникнення травм
Місцезнаходження юридичної особи; м. Дніпро, вул. Андрія Фабра, буд. 2. оф. 1. згідно з 
Договором суборенди нежитлового приміщення № 2 від 01.03.2019 р. з ТОВ «АФ «Паритет 
Капітал»._____ _______
будівель і споруд (приміщень),виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних 
підрозділів)

ІНШІ ВІДОМОСТІ:
Посадові особи Підприємства мають вищу освіту і пройшли навчання та перевірку 

знань з питань охорони праці у встановленому порядку:
_______ Директор Коровій В.М-, директор технічний Попов В С начальник відділу охорони
праці Осипова О.В. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м. 
Запоріжжя навчання з загального курсу охорони праці та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-95 від 09.09.2020 p.).
_____ Директор Коровін В.М.. директор технічний Попов B.C.. начальник віпділу охорони
праці Осипова О.В. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м. 
Запоріжжя навчання НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів». «Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол № 
20-89 від 07.09.2020 p.). присвоєні IV групи з електробезпеки (до і вище 1000 В).

Директор Коровін В.М.. директор технічний Попов B.C.. начальник відділу охорони 
праці Осипова О.В. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м. 
Запоріжжя навчання НПАОП 0.00-1.62-12 «Правил охорони праці на автомобільному 
транспорті» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20- 
91 від 08.08.2020 ре

директор Коровін В.М.. директор технічний Попов B.C.. начальник відділу охорони 
праці Осипова О.В. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м. 
Запоріжжя най чанна ІШАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки 
родовищ корисних копалин відкритим способом» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці 
у Запорізькій області (протокол № 20-90 від 08.08.2020 p.).

Директор Коровін В.М.. директор технічний Попов B.C.. начальник вілпілу охорони 
праці Осипова О.В. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м.



Запоріжжя навчання НПАОП 45.2-7.1)2-12. ДЬН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки 
праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві» та перевірку знань в комісії ГУ 
Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-86 від 07.09.2020 p.).

Директор Коровін В.М.. директор технічний Попов B.C.. начальник відділу охорони 
прані Осипова O B. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м. 
Запоріжжя навчання НПАОП 0 00-1 80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та 
перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області (протокол № 20-94 від
09.09.2020 ре

директор Коровін В.М.. директор технічний Попов B.C.. начальник відділу охорони 
праці Осипова О.В. пройшли у ТОВ «Учбовий центр з охорони праці «ПРЕСТИЖ» м. 
Запоріжжя навчання НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» та перевірку знань в комісії ГУ Держпраці у Запорізькій області 
(протокол № 20-93 від 09.09.2020 p.).

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за 
безпечне проведення робіт підвищеної небезпеки:

Наказом № 123 від 14.09.2020 р. Директора технічного Попова B.C. призначено 
відповідальною особою за безпечну експлуатацію транспортних засобів, організацію 
перевірки технічного стану, обслуговування та ремонту транспортних засобів.

Наказом № 121 від 14.09.2020 р. Директора технічного Попова B.C. призначено 
відповідальною особою з охорони праці.

Наказом № 122 від 14.09.2020 р. відповідальним за справний стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства призначений Директор технічний Попов B.C.,

Наказом № 126 від 14.09..2020 р. Директора технічного Попова B.C. призначено 
ві плові пальним за організацію та контролю безпечного ведення відкритих гірничих робот. 
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки,

_______ На підприємстві діє Служба охорони пращ. Наказом № 17 від 05.10.2017 р. створена
служба охорони праці, керівником Служби охорони праці призначена Осипова О.В.

наявністю служби охорони праці,
_______ На підприємстві створена Комісія з перевірки знань з питань охорони праці (наказ
№ 128 від 14.09.2020 p.). Голова комісії - Директор Коровін В.М.. члени комісії - Директор 
технічний Попов B.C.. Начальник відділу охорони праці Осипова О.В.

_______ На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію:
- «Положення про службу охорони праці» (наказ № 17 від 05.10.2017 p.);
- «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці» (наказ № 20 від 05.10.2020 p.).
- «Перелік питань вступного інструктажу з охорони праці» та «Програму вступного 

інструктажу з охорони праці» (наказ № 18 від 05.10.2017 p.).
- «Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, спеціальним 

взуттям та засобами ін пиві дуального захисту на TOB «ВК ВІНКОР» (наказ № 136 від
16.09.2020 рЛ

_______ Працівники підприємства у встановлені терміни проходять інструктажі з питань
охорони праці - вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий. Завершуються 
інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих навичок безпечних методів праці, 
особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу реєстрації інструктажів з 
питань охорони праці на робочому місці.

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні 
журнали:

журнали реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:

з



журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці; 
журнали реєстрації інструкцій з питань охорони праці на підприємстві; 
журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці на підприємстві; 
бортові журнали;
журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.

_______ На підприємстві розроблені, затверджені та введені в дію наказом № 128 від
14.09.2020 р. інструкції з охорони праці., в тому числі: Інструкція з охорони праці № 32 для 
Водія екскаватора-навантажувача; Інструкція з охорони праці № 33 для Водія самоскида; 
Інструкція з охорони праці № 34 для Водія автотранспортних засобів; Інструкція з охорони 
праці № 35 для Машиніст екскаватора одноковшевого; Інструкція з охорони праці № 35 для 
Водія навантажувача фронтального._______________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

_______ Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:
Артюх Олександр Олексійович пройшли навчання та має Посвідчення Тракториста- 
машиніста. Серія АС № 044207. видано ЩТН Луганської ОДА 20.07.2011р.

Гилім Денис Володимирович пройшли навчання та мас Посвідчення водія ВАЛ 344720. 
видано Брянківське РБГУ РБР м. Стаханов УДА УМВС в Луганській обл. 27.04.2010р. 
категорія транспортних засобів С та C l- 

Гилім Кирило Володимирович пройшли навчання та має Посвідчення Тракториста- 
машиніста. Серія АС № 044221. видано ІДТН Луганської ОДА 12.07.2011р. Посвідчення 
водія ВАЕ 150376. видано ВРЕР м.Алчевськ при УДАІ УМВС в Луганській обл. 08.06.2011р. 
категорія транспортних засобів С.

Долженков Роман Олександрович пройшли навчання та Посвідчення водія АІА № 155900. 
видяно ДАІМВС-УВС МРЗО г. Алчевск 27.05.1998 г. категорія транспортних засобів С.

Ізмайлович Леонід Леонідович пройшли навчання та має Посвідчення Тракгориста- 
машиніста. Серія АС № 044210. видано ІДТН Луганської ОДА 20.07.2011р.

Попов Павло Сергійович пройшли навчання та має Посвідчення Тракториста-машиніста. 
Серія АС № 044220. видано ІДТН Луганської ОДА 12.07.2011р. Посвідчення водія ВВВ 
050607. видано ВРЕР м.Алчевськ 29.04.2008р. категорія транспортних засобів С.
Собуцький Володимир Миколайович пройшли навчання та має Посвідчення Тракториста- 

машиніста. Серія АС № 044212. видано ІДТН Луганської ОДА 20.07.2011р. Посвідчення 
водія ВВВ 050618. видано РЕВ МРВ ДАІ м.Алчевськ 29.04.2008р. категорія транспортних 
засобів С.
Собуцький Олександр Миколайович пройшли навчання та має Посвідчення Тракториста- 

машиніста. Серія АС № 044209. видано ІДТІІ Луганської ОДА 20.07.2011р. Посвідчення 
водія ВАЕ 337184, видано ВРЕР м.Алчевськ при УДАІ УМВС в Луганській обл. 27.09.2011р. 
категорія транспортних засобів С.

Чуйков Володимир Олександрович пройшли навчання та має Посвідчення Тракториста- 
мзпгиніста. Серія АС № 044250. видано ІДТН Луганської ОДА 20.07.2011р. Посвівдчення 
водія ВАА 658872. видано ВРЕР м. Алчевськ в Луганській обл. 01.10.2010р. категорія 
транспортних засобів С.

Шульга Руслан Васильович пройшли навчання та має Посвідчення водія ВВВ 050554. 
видано РЕВ МРВ ДАІ м. Алчевськ 25.04.2008р. категорія транспортних засобів С.

_____ Працівники пройшли навчання та перевірку знань з загального курсу охорони праці )
в обсязі виконуваних робіт в комісії підприємства (протокол № 1 від 16.09.2020 p.). 
Інструкцій з охорони праці за професіями в комісії підприємства (протокол № 2 від
16.09.2020 p. ). Правил охорони праці на автомобільному транспорті (НЛАОП 0.00-1.62-12) в 
обсязі виконуваних робіт (протокол № 4 від 16.09.2020 p.). Правила охорони праці під час 
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом" ( НПАОП 0 00-1.24-10) в обсязі 
виконуваних робіт (протокол № 5 від 16.09.2020 p.). Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 в об”ємі виконуванних робіт (протокол 
№ 3 від 16.09.2020 p.).



TOB «BK ВІНКОР» має:
ДОЗВІЛ № 1326.17.12 із строком дії з 22.11.2017р. до 21.11 2022р. на виконання робіт 
підвищеної небезпеки, а саме:

- Газонебезпечні роботи.
- Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, 

замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).
- Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування 

підземних комунікацій.
- Роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з 

перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і 
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.

- Зберігання балонів із стисненим та зрідженим газом.
- Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх аварійних частин.

Газонебезпечні роботи.
- Зварювальні, газополум’яні, наплавні роботи.
- Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

ДОЗВІЛ № 1325.17.12 із строком дії з 22.11.2017р. до 21.11,2022р. на експлуатацію 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- Посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа.
ДОЗВІЛ № 0130.19.12 із строком дії з 23.01.2019р. до 23.01.2024р. на виконання робіт 

підвищеної небезпеки, а саме:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, технічне обслуговування машин, механізмів, 

устаткування підвищеної небезпеки, а.саме:
- Парові та водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт;
- Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад 0,05 МПа і температурою 

нагріву вище ніж 110 °С.
- Вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, підйомники та колиски для підіймання 

працівників.
ДОЗВІЛ №0096.19.12 із строком дії з 16.01.2019р. до 16.01.2024р. на експлуатацію 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- вантажнопдіймальні машини (таль ручний ланцюговий GUTMAN KLE-1000 2018р.в. (2 
од.), Румунія; лебідка електрична ЛМ 2,0, 2017р.в.,Україна)
ДОЗВІЛ №0178 19.12 із строком дії з 30.01 2019р. до 30 01.2024р. на експлуатацію 
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- вантажнопдіймальні машини (таль ручний ланцюговий GUTMAN KLE-3000 2018р.в., 
Румунія; лебідка електрична ЛМ 3,2,2017р.в. (2 од),Україна)

_____ На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти.
керівництва з експлуатації заводов-виробників. інструкції з користування на всі технологічні 
транспортні засоби, що декларуються). Перед реєстрацієй та раз на рік проводиться 
технічний огляд спеціалістами Придніпровського ЕТЦ (АКТ державного технічного огляду 
13.05.2020р.. АКТ державного технічного огляду від 11.09.2020. АКТ державного технічного 
огляду 19.08.2020р.).

експлуатаційної документації,

Робітники________забезпечені________санітарно-побутовими________приміщеннями.
Працівники забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального (каска, 
сигнальними жилетами, захисні окуляри та інш.) згідно Державних Норм безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту 
працівникам та Положення про порядок забезпечення робітників спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям та засобами індивідуального захисту на TOB «ВК ВІНКОР» (наказ №
136 від 16.09.2020 p.).

засобів індивідуального захисту,



На підставі «Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв 
транспортних засобів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України та 
Міністерством внутрішніх справ України від 05.06.2000 р. № 124/345. працівники 
Підприємства проходять періодичні медичні, наркологічні та психіатричні огляди у 2020 р. в 
ТОВ «Чорноморський Медичний Центр». КНМ «Наркологічний Диспансер м. Маріуполь». 
КНМ «Психіатрична Лікарня м. Маріуполь».

_______ У наявності нормативно-правова база: Закон України «Про охорону прані». Правила
пожежної безпеки в Україні, 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 0.00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення 
п р я н івників спеціальним одягом, спеціальним в з у т т я м  та іншими засобами індивідуального 
захисту»; НПАОП 45.2-7.02-12. ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. 
Охорона праці і промислова безпека у будівництві». НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила 
безпечної експлуатації електроустановок споживачів». «Правила охорони праці під час
розробки родовищ корисних копалин відкритим способом»_______ ( НПАОП 0.00-1.24-10).
«Правилами охорони, праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» ( НПАОП 0.00-1.75- 
15). «Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (НПАОП 0.00-1.62-12).

TOB « ВК ВІНКОР» з TOB «ЕТС» має Договір № S216 від 02.09.2020р. про надання 
послуг з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань 
охорони праці та промислової безпеки.

Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною літературою та наглядними 
посібниками. С необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-правової таматеріально-технічної бази, навчально-методичного забезпечення)

В.М. Коровін

(ініціали та прізвище)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 20я^>. № / 2/ 6 ,

Примітки:!. 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.
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