
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ВІНІЛ»__________________________________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49057, м. Дніпро пр. Богдана Хмельницького, 174, ЄДРПОУ 25513976_________________________
місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

генеральний директор Акулов Володимир Анатолійович, тел. (056) 736-86-54, e-mail: 
referent@lanita.com.ua____________________________________________________________________

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;
м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 174, та пр. Богдана Хмельницького, 153_______________

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 згідно Додатку 1 до порядку та_____
правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами згідно________
постанови кабінету міністрів України № 1788 від 16.08.2002р. зі змінами №75 від 11.02.2016р, 
в_ редакції від 04.03.2016р. страхування не проводиться, так як підприємство не є об’єктом______
підвищеної небезпеки____________________________________________________________________

(найменування страхової компанії

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 10 вересня 2020 року
(дата проведення аудиту)

Я, Акулов Володимир Анатолійович_________________________________________________
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки:

Роботи , що виконуються на висоті понад 1.3 метра; роботи в колодязях, траншеях- 
котлованах ; роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000В (до 1000 В включно) і 
в зонах дії_струму високої частоти; зберігання балонів із стисненим, зрідженим, отруйним,
вибухонебезпечним газом; зварювальні роботи

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки
Технологічне устаткування та його елементи систем постачання зрідженого газу суб’єктам 
господарювання, а саме:_____________________________________

та/або машин, механізмів,устаткування підвищеної небезпеки)

- Підземний газопровід високого тиску 0219мм, l=14,9 м, Ст, від місця врізки до виходу з 
землі, 2003р, Україна;;

- Наземний газопровід високого тиску 0200мм, l=6,75 м, Ст, 0100мм, l=0,45 м, Ст, від виходу 
з землі до ТТТРП. 2003р, Україна;
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087мм, 1=8,85 м, від точок врізки в газопровід високого тиску 0200мм,що йде на ШРП до спуски в 
землю Гст.4, 2003р, Україна;

- Підземний газопровід високого тиску 089мм, 1=38,8 м, Ст, від спуску в землю Гст.4 до 
виходу з землі Гст5, 2003р, Україна;

- Наземний газопровід високого тиску 089мм, 1=0,95 м, Ст, 0100мм, 1=0,56 м, Ст, від виходу з 
землі Гст5 до засувки, крану, де проходить межа обслуговування, 2003р, Україна;

- Наземний газопровід середнього тиску 0200мм, 1=2,75 м, Ст, від ШРП до спуску до землі 
Гст2, 2007р, Україна;

- Підземний газопровід середнього тиску 0219мм, 1=39,2 м, Ст, від спуску до землі Гст2 до 
виходу з землі Гст3, 2007р, Україна;

- Наземний газопровід середнього тиску 0200мм, 1=2,67 м, Ст, від виходу з землі Гст3 до 
засувки, де проходить межа обслуговування, 2008р, Україна;

- Шафовий газорегуляторний пункт -  3 шт, 2007;
- Засувка Ду200 -3шт; Ду100 -2 шт; Ду89 -1шт.
Газовикористовуюче обладнання потужністю понад 0,1 МВт, а саме:
- Установка термічного допалювання (УТД) з охолоджуючим агрегатом WK-TNV 32- 2 од., 

2011 р.в., Німеччина;
- Установка термічного допалювання (УТД) з охолоджуючим агрегатом WK-TNV 12, 2008 

р.в., Німеччина;
-Маслостанція ДВВ-4,0/750-МДГГ-400Б, 2011 р.в., Німеччина.
Устаткування напругою понад 1000В (електричне устаткування електричних станцій і мереж, 

технологічного обладнання), а саме:_______________________
тип,або марка (за наявності),номер партії, дата виготовлення, країна походження,

- Трансформаторна підстанція ТОВ «ВІНІЛ» КТП 4*1000кВА - 6/0,4кВ, 4 трансформатори 
ТМЗ-1000/6, зав. Номер 258712, 264374, 268305, 268336, рік виготовлення1989, 1991, 2000, 2000, 
країна виробник -Україна;

- Трансформаторна підстанція автобази ТОВ «ВІНІЛ» КТП 2*630кВА - 6/0,4кВ, 2 
трансформатори ТМЗ-630/6, зав. Номер 348652, 316987 рік виготовлення1988,1980р.в., країна 
виробник - Україна.

Вантажопідіймальні крани, а саме:
- Кран автомобільний з гідравлічним приводом КС -  4574 А, заводський номер -  00470, 

реєстраційний номер-72684, вантажопідіймальність - 22,5т., 2003 р. в., країна виробник -Україна.
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -45, на яких існує підвищений ризик виникнення травм - 38, кількість __
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд (приміщень),

будівель і споруд (приміщень)-4__________________________________________________________
виробничих об’єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

Інші відомості:

Генеральний директор - Акулов Володимир Анатолійович пройшов навчання, а саме:________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування», «Про об’єкти підвищеної небезпеки»- витяг з Протоколу Державного підприємства 
«Придніпровський експертно-технічний центр Держпраці (ДП «Придніпровський ЕТЦ»)» №87-18 
від 29 листопада 2018р.
- з питань пожежної безпеки посадових осіб і фахівців - витяг з Протоколу Дочірнього 
підприємства. «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД»» № 1371 від 15 листопада 2018р.
Перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області 
Головний інженер - Байрак Олександр Миколайович пройшов навчання та перевірку знань 
нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а саме:__________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих



відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий 
комбінат «СЕФЕТІ»» № 193 від 18 вересня 2020р.____________________________________________
- з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) - витяг з Протоколу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Агенція незалежного інспектування «Експерт»» №17 від 09 жовтня
2020 року_______________________________________________________________________________
-НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №970 від 30серпня 2018р._______
- «Законодавство про охорону праці» («Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів» - НПАОП 40.1-1.21-98; Правила технічної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила пожежної безпеки України» ( розділ 4 п.1) - витяг з Протоколу ТОВ 
«Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» №179 від 16 вересня 2020р. (IV гр. з електробезпеки до 1000
В )_________________________________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» - витяг з Протоколу ТОВ 
«Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» №169 від 26 серпня 2020р.___________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» №587 від 14 червня 2018року.__________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №761 від 16 липня 2018року.____________
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №774 від 25 липня 2018року.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - витяг з 
Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 143 від 11 серпня 2020р.
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 93 від 16 червня 2020р.
- НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Головний енергетик -  Костюков Володимир Ілліч пройшов навчання та перевірку знань 
нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а саме:__________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий 
комбінат «СЕФЕТІ»» № 177 від 15 вересня 2020р.
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №970 від 30серпня 2018р._______
- Законодавство про охорону праці: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила пожежної безпеки України» (розділ 4.п.1.) - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат 
«СЕФЕТІ»» № 103 від 02 липня 2020р._ (Угр. з електробезпеки до та. вище 1000 В).
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» - витяг з Протоколу Дочірнього 
підприємства, «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД»» № 982 від 27серпня 2018р.___________________________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього пі дприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» №587 від 14 червня 2018року.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - витяг з 
Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 143 від 11 серпня 2020р.



- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 93 від 16 червня 2020р._____________

Головний механік Павлов Олександр Вікторович пройшов навчання та перевірку знань 
нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а саме:__________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки»- витяг з Протоколу ТОВ 
«Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 99 від 01 липня 2020р.____________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №970 від 30серпня 2018р._______
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 780 від 23 липня 2018р. (ІУгр. з 
електробезпеки до 1000 В)._______________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання України - витяг з Протоколу 
Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ 
«Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1140 від 01 жовтня 2018р.______________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» №587 від 14 червня 2018року.__________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» - 
витяг з Протоколу Дочірнього підприємства. «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №761 від 16 липня 2018року.
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №774 від 25 липня 2018року.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - витяг з 
Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 143 від 11 серпня 2020р.
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 93 від 16 червня 2020р.

Начальник автотранспортної дільниці Кобченко Віталій Володимирович пройшов навчання 
та перевірку знань нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а 
саме:___________________________________________________________________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» №587 від 04 вересня 2019року. ______
- з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців витяг з Протоколу Дочірнього 
підприємства, «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД»» № 1185 від 18 вересня 2019 року.
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1146 від 28 серпня 2019р.
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього пі дприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» № 1183 від 30 серпня 2019року.



- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1158 від 06 вересня 2019 року_________
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1168 від 04 вересня 2019 року._________

Інженер з охорони праці та пожежної безпеки Лазебнік Інна Володимирівна пройшла 
навчання та перевірку знань нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а 
саме:___________________________________________________________________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» № 1349 від 21 жовтня 2019 року._______________________________________________
- з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців витяг з Протоколу Дочірнього 
підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД»» № 1283 від 11 жовтня 2019 року.______________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1274 від 02 жовтня 2019р._____
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; Правила 
будови електроустановок; НПАОП 40.1-1.32-01 Електрообладнання спеціальних установок; 
НПАОП 40.1-1.07-01 Правила експлуатації електрозахисних засобів; Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів, Правила пожежної безпеки витяг з Протоколу 
Дочірнього підприємства. «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ 
«Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1295 від 09 жовтня 2019р. (IV гр. з електробезпеки до та 
вище 1000 В)
- НПАОП 0.00-1.76-15 Правила безпеки систем газопостачання України - витяг з Протоколу 

Дочірнього підприємства, «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ 
«Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1285 від 08 жовтня 2019р.______________________________
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» № 1330 від 16 жовтня 2019 року
- НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт » - 
витяг з Протоколу Дочірнього підприємства, «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1323 від 11 жовтня 2019року.
- НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1325 від 15 жовтня 2019 року
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
витяг з Протоколу Дочірнього підприємства, «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 1310 від 15 жовтня 2019 року.
- НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт._

Уповноважена особа від трудового колективу з питань охорони праці Тарасов Володимир 
Васильович пройшов навчання та перевірку знань нормативно-правових та законодавчих актів з 
охорони праці, а саме:___________________________________________________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих



відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий 
комбінат «СЕФЕТІ»» № 177 від 15 вересня 2020р.____________________________________________
- з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) - витяг з Протоколу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Агенція незалежного інспектування «Експерт»» № 17 від 09 жовтня 
2020 року._______________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 68 від 22 травня 2020 р._____
- НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 780 від 23 липня 2018р. (ІУгр. з 
електробезпеки до 1000 В)._______________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - витяг з 
Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 143 від 11 серпня 2020р.____________________
- НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» - 
витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ» № 93 від 16 червня 2020р._____________

Начальник електротехнічної дільниці Вітренко Дмитро Миколайович пройшов навчання та 
перевірку знань нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а 
саме:___________________________________________________________________________________
- Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та прийнятих 
відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий 
комбінат «СЕФЕТІ»» № 177 від 15 вересня 2020р.____________________________________________
- з питань пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) - витяг з Протоколу Товариства з 
обмеженою відповідальністю «Агенція незалежного інспектування «Експерт»» №16 від 11 вересня 
2020 р.
- Законодавство про охорону праці: НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів»; 
«Правила пожежної безпеки України» (розділ 4.п.1.) - витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат 
«СЕФЕТІ»» № 103 від 02 липня 2020р.(У гр. з електробезпеки до та вище 1000 В) .
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього пі дприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» № 966 від 29 серпня 2018 року.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 152 від 02 березня 2018 року.

Начальник теплотехнічної дільниці Дем’яновський Євгеній Володимирович пройшов 
навчання та перевірку знань нормативно-правових та законодавчих актів з охорони праці, а 
саме:___________________________________________________________________________________
- НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під 
тиском» - витяг з Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий 
комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» №970 від 30серпня 2018р._______
- НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання» - витяг з Протоколу ТОВ 
«Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» №169 від 26 серпня 2020р.
- НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» - витяг з Протоколу Дочірнього пі дприємства 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД»» № 966 від 29 серпня 2018 року.
- НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» - витяг з 
Протоколу Дочірнього підприємства «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія «УКРБУД»» № 152 від 02 березня 2018 року.



Наказом №11 від 15.01.2020р. головного енергетика Костюкова Володимира Ілліча 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за електрогосподарство на підприємстві, який пройшов 
навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»», а перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області: Законодавство про охорону праці, НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної 
експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила пожежної безпеки України» (розділ 4.п.1.) - 
витяг з Протоколу ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»» № 103 від 02 липня 2020р._____________

Наказом №126 від 10.04.2019 головного енергетика Костюкова Володимира Ілліча атестованого 
на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- призначено 
відповідальною особою за зберігання та своєчасне випробовування засобів електрозахисту на 
підприємстві.____________________________________________________________________________

Наказом № 244 від 28.09.2020 року головного енергетика Костюкова Володимира Ілліча 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за газове господарство та безпечне користування системами 
газозабезпечення на підприємстві, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.76-15, витяг з Протоколу № 982 від 27серпня 2018р.

Наказом № 243 від 28.09.2020 року головного механіка Павлова Олександра Вікторовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за справний стан, безпечну експлуатацію інструменту та 
приспособлень на. підприємстві, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13, витяг з Протоколу № 93 від 16 червня 
2020р

Наказом № 246 від 28.09.2020 року головного механіка Павлова Олександра Вікторовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за перевірку, ремонт та випробування газозварювальної та 
газорізальної апаратури на підприємстві, перевірка знань комісією Головного управління 
Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.71-13, витяг з Протоколу № 93 від 16 
червня 2020р

Наказом № 245 від 28.09.2020 року головного механіка Павлова Олександра Вікторовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті на підприємстві, який 
пройшов навчання в ТОВ «Учбовий комбінат «СЕФЕТІ»», а перевірка знань комісією Головного 
управління Держпраці у Дніпропетровській області НПАОП 0.00-1.15-07, витяг з Протоколу № 
143 від 11 серпня 2020р

Наказом №125 від 10.04.2020р. головного інженер Байрак Олександра Миколайовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за виконання робіт підвищеної небезпеки, право видання і 
узгодження наряду-допуску.

Наказом № 120 від 10.04.2019р. головного інженер Байрак Олександра Миколайовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою за дотримання вимог законодавчих та нормативно правових 
актів з охорони праці на підприємстві.

Наказом № 124 від 10.04.2020р. головного механіка Павлова Олександра Вікторовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП-



призначено відповідальною особою по нагляду за утриманням та безпечну експлуатацію
посудин, що працюють під тиском, перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області - НПАОП 0.00-1.81-18, витяг з Протоколу № 970 від 30серпня 2018р.

Наказом №123 від 10.04.2019р головного механіка Павлова Олександра Вікторовича 
атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці та НПАОП- 
призначено відповідальною особою по нагляду за утриманням та безпечною експлуатацію 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання - НПАОП 0.00
1.80-18, витяг з протоколу №587 від 14 червня 2018року.____________________________________

Наказом № 314 від 03.10.2019р начальника автотранспортної дільниці Кобченко Віталія 
Володимировича атестованого на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони 
праці та НПАОП- призначено відповідальною особою за безпечну експлуатацію, безпечне 
проведення робіт по переміщенню вантажів вантажопідіймальним краном (автомобільним 
краном) - НПАОП 0.00-1.80-18, витяг з протоколу № 1183 від 30 серпня 2019 року._____________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства 
з питань охорони праці та промислової безпеки);

Наказом №20 від 02 вересня 2002 р. створена служба охорони праці на підприємстві__________
Наказом №128 від 10.04.2019р. інженера з охорони праці та пожежної безпеки Лазебнік Інну 

Володимирівну атестовану на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці 
та НПАОП- призначено відповідальною особою за роботу служби охорони праці на підприємстві.

Наказом №128 від 10.04.2019р. інженера з охорони праці та пожежної безпеки Лазебнік Інну 
Володимирівну атестовану на знання нормативно-правових і законодавчих актів з охорони праці 
та НПАОП- призначено відповідальною особою за проведення вступного інструктажу з питань 
охорони праці та пожежної безпеки яка пройшла, навчання в ТОВ Дочірнє підприємство 
«Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна компанія 
«УКРБУД Законів України: «Про охорону праці», «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», прийнятих відповідно 
до них нормативно-правових актів з охорони праці - витяг з Протоколу № 1349 від 21 жовтня 
2019 року.
- з питань пожежної безпеки у посадових осіб і фахівців витяг з Протоколу Дочірнього 
підприємства, «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт»» ДПАТ «Будівельна 
компанія «УКРБУД»» № 1283 від 11 жовтня 2019 року.

наявністю служби охорони праці,

Наказом №60/2 від 07 березня 2011р. затверджено та введено в дію Положення про «Систему 
управління охороною праці»

Наказом №429 від 25 грудня 2017р. затверджено та введено в дію «Положення про службу 
охорони праці».

Відповідно до НПАОП 0.00-4.11-07 Типового положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці, наказом №277 від 27 серпня 2019р. 
затверджено та введено в дію Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками 
особи з питань охорони праці - Протокол № 1 від 26 серпня 2019 року загальних зборів трудового 
колективу виробництва.

Затверджені та введені в дію посадові інструкції відповідальних інженерно -технічних 
працівників, в яких у встановленому порядку відображені вимоги з питань охорони праці.

Безпечне виконання робітниками робіт підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання 
підвищеної небезпеки регламентується інструкціями з охорони праці: за професіями, за видами 
робіт та по безпечній експлуатації обладнання, які розроблені відповідно до вимог НПАОП 0.00-



4.15-95 Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого Наказом Комітету по 
нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998р №9 
(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України 30.03.2017р. №526, та зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 21 червня 2017р. за № 779/30647). На підприємстві переглянуто, 
затверджено та введено в дію наказом № 278 від 27.08.2019р «Положення про порядок розробки 
інструкцій з питань охорони праці». На підприємстві розроблені, переглянуті, затверджені та 
введені в дію наступні інструкції: №02- для всіх працівників з електробезпеки, затверджена та 
введена в дію наказом №131/1 від 25.04.2018р; №03- для електромонтера з ремонту та 
обслуговування електрообладнання, затверджена та введена в дію наказом №119 від 10.04.2019р.; 
№04-під час організації безпечного проведення газонебезпечних робіт, затверджена та введена в 
дію наказом №119 від 10.04.2019р; №-09 для слюсаря з ремонту обладнання, затверджена та 
введена в дію наказом №131/1 від 25.04.2018р; №-13-по організації безпечного проведення 
газонебезпечних робіт в газовому господарстві, затверджена та введена в дію наказом №330 від 
20.08.2018р; №-17-для машиніста автомобільного крану, затверджена та введена в дію наказом 
№131/1 від 25.04.2018р.; №-22 для електрогазозварника, затверджена та введена в дію наказом 
№131/1 від 25.04.2018р.; №23- для працівників, відповідальних за безпечне проведення робіт 
вантажопідіймальними кранами, підіймальними пристроями та відповідним обладнанням, 
затверджена та введена в дію наказом №119 від 10.04.2019р.; №31- під час безпечної експлуатації, 
зберігання і транспортування балонів для стиснених, зріджених і розчинних газів, затверджена та 
введена в дію наказом №119 від 10.04.2019р.; №38- з безпечного обслуговування та утримання 
газозварювальної та газорізальної апаратури, затверджена та введена в дію наказом №119 від 
10.04.2019р.; №42 під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт, затверджена та введена в 
дію наказом №119 від 10.04.2019р.; №53- з безпечної експлуатації та ремонту газового 
обладнання, затверджена та введена в дію наказом №330 від 20.08.2018р.; №63- під час виконання 
робіт ручним електрифікованим інструментом, ручним пневматичним інструментом, переносними 
ручними електричними світильниками, затверджена та введена в дію наказом №119 від 
10.04.2019р.; №64- на 1-шу групу з електробезпеки, затверджена та введена в дію наказом №103 
від 20.05.2020р.; №66- під час безпечного виконання робіт на висоті із застосуванням драбин, 
запобіжних поясів, страхувальних канатів, затверджена та введена в дію наказом №119 від 
10.04.2019р.; №67- для працівників, відповідальних за утримання підіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання у справному стані, затверджена та введена в 
дію наказом №25 від 24.01.2020р.; №73- для електромонтера по обслуговуванню підстанцій, 
затверджена та введена в дію наказом №330 від 20.08.2018р; №75- при виконанні вогневих робіт, 
затверджена та введена в дію наказом №330 від 20.08.2018р; №76- від час режиму роботи та 
безпечної експлуатації обладнання, що працює під тиском, затверджена та введена в дію наказом 
№39 від 10.02.2020р.; №79-з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів) 
затверджена та введена в дію наказом № 39 від 10.02.2020р.

На підприємстві ведуться Журнали реєстрації та видачі інструкцій з охорони праці у 
відповідності до професій, видів робіт та безпечної експлуатації обладнання.

При прийомі на роботу працівники інформуються під особистий підпис про шкідливі та 
небезпечні умови праці, а також проходять попереднє (при прийомі на роботу) медичне 
обстеження. З ТОВ «Скай-Віннер» Медичним центр «Клініка сучасної медицини» заключна угода 
про надання медичних послуг ТОВ «Вініл», а саме проведення періодичного медичного огляду 
працівників підприємства. Відповідно до п.2.17 Порядку проведення медичних оглядів 
працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
21 травня 2007р. №246 за результатами періодичних медичних оглядів відається Заключний акт за 
формою (додаток 9).

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог безпеки та охорони праці, а саме:
-Журнал реєстрації вступного інструктажу; Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони 

праці на робочому місці; Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; Журнал 
реєстрації осіб, які потерпіли від нещасних випадків; Журнал протоколів перевірки знань; Журнал 
щозмінного перед рейсового та після рейсового медичного опосвідчення; Журнал виїзду та заїзду 
автотранспортних засобів у гараж; Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту 
та інші.



На підприємстві розроблені та впроваджуються «Комплексні заходи щодо досягнення 
встановлених норм безпеки гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня 
охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій 
на 2020 рік ».____________________________________________________________________________

Працівники підприємства проходять навчання, перевірку знань та відповідні інструктажі з 
питань охорони праці відповідно до НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці» із змінами та доповненнями, 
внесеними згідно з Наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці 
та гірничого нагляду від 16.11.2007 року № 273. На підприємстві розроблено, затверджено та 
введено в дію Наказом №349 від 12 грудня 2017року «Положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці», у додатках до якого затверджені програми 
навчання, інструктажів та перелік питань для перевірки знань з питань охорони праці.__________

Працівники, зайняті на виконанні вказаних у декларації робіт підвищеної небезпеки, мають 
відповідну кваліфікацію (кваліфікаційні посвідчення), а саме:_________________________________

- Юрко Ю.П.- посвідчення про присвоєння робітничої кваліфікації: електромонтер з ремонту 
електричного обладнання , посвідчення № 02127 видане ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ 
ЛАЙН», допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В (група з електробезпеки 
IV), в якості електроремонтний персонал.___________________________________________________

- Кучин М.Н. - посвідчення про присвоєння робітничої кваліфікації: електромонтер 
підстанції, посвідчення № 03225 видане ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ ЛАЙН», 
допущений до роботи в електроустановках напругою до та вище 1000В (група з електробезпеки 
IV), в якості електроремонтний персонал.___________________________________________________

- Кирилов К.К. - посвідчення про присвоєння робітничої кваліфікації: електромонтер з 
ремонту електричного обладнання , посвідчення № 03227 видане ТОВ Учбово-курсовий комбінат 
«ПРОФІ ЛАЙН», допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В (група з 
електробезпеки IV), в якості електроремонтний персонал; допущений до виконання робіт на 
висоті-пройшов навчання на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні 
робіт на висоті», посвідчення № 00139_ видане ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ 
ЛАЙН».

- Клименко А.А.- посвідчення про присвоєння робітничої кваліфікації: електромонтер з 
ремонту електричного обладнання , посвідчення № 03231 видане ТОВ Учбово-курсовий комбінат 
«ПРОФІ ЛАЙН», допущений до роботи в електроустановках напругою до 1000В (група з 
електробезпеки IV), в якості електроремонтний персонал; допущений до виконання робіт на 
висоті-пройшов навчання на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці при виконанні 
робіт на висоті», посвідчення № 00136_ видане ТОВ Учбово-курсовий комбінат «ПРОФІ 
ЛАЙН».

- Чернов О.А.- електромонтер по ремонту електричного обладнання допущений до 
виконання робіт на висоті-пройшов навчання на знання НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони
праці при виконанні робіт на висоті», посвідчення № 00137_ видане ТОВ Учбово-курсовий
комбінат «ПРОФІ ЛАЙН».

- Олійник С.М. -  посвідчення про присвоєння кваліфікації: машиніст крану автомобільного 
5 розряду, посвідчення № 45321 видане ТОВ Учбовий комбінат «Дніпробуд», допущений до 
обслуговування автомобільних кранів.

Працівники, зайняті на роботах підвищеної небезпеки та при експлуатації машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки пройшли відповідне навчання та перевірку знань нормативно - 
правових актів з охорони праці, з електробезпеки, пожежної безпеки та відповідних правил, в 
обсязі виконуваної ними роботи в комісії по перевірці знань робітників з питань охорони праці 
підприємстві (протокол № 1 від 18 грудня 2020 року; протокол №5 від 14.09.2020р; протокол №22 
від 26 грудня 2019року.)

Склад комісії з перевірки знань з питань охорони праці та НПАОП персоналу затверджено 
наказом №349 від 12 грудня 2019 року (Додаток 1.):

Голова комісії: Байрак О.М. - Головний інженер;



Члени комісії: Павлов О.В.- головний механік; Костюков В.І. -  головний енергетик; Лазебнік
І.В.- інженер з охорони праці та пожежної безпеки; Тарасов В.В.- уповноважена від трудового 
колективу особа з питань охорони праці.____________________________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

На все обладнання та устаткування на підприємстві є в наявності експлуатаційна документація 
паспорти, інструкції з експлуатації та обслуговування, креслення, електричні схеми, графіки 
обслуговувань, висновки експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, 
сертифікати._____________________________________________________________________________

Усе обладнання та ЗІЗ використовується за призначенням, зберігаються у технічно справному 
стані з проведенням технічного обслуговування, експлуатаційних випробувань, відповідно до 
вимог законодавства та документації з експлуатації.__________________________________________

Проведено виміри опору розтікання на основних заземлювачах і заземлення магістралей 
устаткування ТОВ «ПОА Купіна» (Технічний звіт №08.032 від 19 серпня 2019), свідоцтво про 
засвідчення технічної компетентності №ПЧ 06-2/155-2018 від 25 квітня 2018 року.______________

Вказані у декларації види робіт підвищеної небезпеки виконуються працівниками, відповідно до 
експлуатаційної документації._____________________________________________________________

Ремонт та обслуговування газового господарства виконується ІIIІ «Полум’я» (підприємство має 
Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки № 0409.16.12, термін дії з 15 квітня 2016р. до 14 
квітня 2021р.)

експлуатаційної документації,

У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при використанні 
працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці»_НПАОП 0.00-7.17-18, 
затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України № 1804 від 29.11.2018р, та 
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946, працівники 
підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту 
(протигаз ПШ-1 -  протигаз шланговий, регульований засіб вимірювальної техніки -  сигналізатор 
газу «Зонд-1-47», зав.№508, виробник ЗАТ «Хімавтоматика», Харків, 2008р.)

Наказом №241 від 30.06.2016року затверджено та введено в дію Норми безплатної видачі 
спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту, а саме:
(костюм - на 12 місяців; черевики шкіряні - на 12 місяців; рукавиці - 3 місяці; рукавички - 1 
місяць; окуляри захисні -  до зносу; для електромонтерів: рукавички та калоші - чергові. 
Додатково зимою, при виконанні зовнішніх робіт: куртка утеплена - 36 місяців ). Ведеться картка 
обліку спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального 
захисту.

засобів індивідуального захисту,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вініл» забезпечено нормативно-правовою 
документацією, а саме: Закон України «Про охорону праці»; НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт 
підвищеної небезпеки»; 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 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених 
найманими працівниками осіб з питань охорони праці»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про 
розробку інструкцій з охорони праці»; НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з 
питань охорони праці»; Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій зі 
змінами та доповненнями, затверджений Міністерством охорони здоров’я України наказ № 246 від 
21.05.2007року; 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
1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»; 
НПАОП 0.00-1.76-15 «Правила безпеки систем газопостачання України»; НПАОП 0.00-1.15-07



«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті»; «Правила експлуатації та типові 
норми належності вогнегасників»; НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями»; 
НПАОП 1.1.10-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів»; НПАОП 40.1-1.21-98 
«Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів»; «Правила технічної експлуатації 
електроустановок споживачів»; ПУЕ «Правила улаштування електроустановок»; НПАОП 0.00- 
1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання»; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт»; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів»; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань та аварій на виробництво, затверджений постановою кабінету міністрів України 
№337 від 17 квітня 2019 року; НПАОП 60.2-1.28-97 «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті»._____________________________________________________________________________

В Товаристві з обмеженою відповідальністю «Вініл» є в наявності куток Охорони праці та 
Пожежної безпеки, які поновлюються нормативними актами про охорону праці, методичною і 
довідковою літературою, навчальними програмами інструктажів, необхідною для консультацій 
працівників з питань трудового законодавства та охорони праці.______________________________

Матеріально-технічна база відповідає вимогам законодавства з питань охорони пратті і

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці г  2(ЬгУр. № ЛлР. /-2

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.".


