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ДЕКЛ АРАЦ ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони праці

Відомості про роботодавця: Товариство с обмеженою відповідальністю «ВІНІЛ» м. Дніпро пр.
Богдана Хмельницького, 174___________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ

Код ЄДРПОУ 25513976 керівник Байрак Олександр Миколайович кон, тел. (056)310 -  501, 
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти)

адреса електрон пошти Info@Lanita.com.ua______________________________________________

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.__________________________________
(місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

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

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці
________________________________ не проводився__________________________________________

(дата проведення аудиту)

Я,________________________Байрак Олександр Миколайович_______________________________
(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 технологічних транспортних засобів, а саме:

1. Єлектронавантажувач І 1.60 ХМТ (545) «НУЗТЕЯ» 2005р.в Велика Британія свідоцтво про 
реєстрацію № 3653 серія ТДН, номерний знак Т3653ДН. дата реєстрації в Держпраці 
16.03.2010р. використається в складських приміщеннях.___________________________________
2. Єлектронавантажувач і 1.60 ХМТ (545) «НУЯТЕЯ» 2007р.в Велика Британія свідоцтво про 
реєстрацію № 3652 серія ТДН. номерний знак Т3652ДН. дата реєстрації в
Держпраці 16.03.2010р. використається в складських приміщеннях._____________________
3. Вилковий навантажувач Н 1.6 РТ «НУБТЕІІ» 2008р.в Велика Британія свідоцтво про 
реєстрацію № 3651 серія ТДН. номерний знак Т3651ДН. дата реєстрації в
Держпрапі 16.03.2010р. використається в виробничих приміщеннях.___________________
4. Вилковий навантажувач Н 1.6 БТ «НУЗТЕЯ» 2008р.в. Велика Британія свідоцтво про
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реєстрацію № 3650 серія ТДН, номерний знак Т3650ДН, дата реєстрації в Держпраці 16.03.2010р. 
використається в виробничих приміщеннях._______________________________________________

5. Вилковий навантажувач CPCD35N-RW6 201 Ір.в. Китай, свідоцтво про реєстрацію АЕ002571. 
номерний знак TQ5916AE. дата реєстрації в Держпраці 05.07.2013р використається в виробничих
приміщеннях.__________________________________________________________________________
6. Єлектронавантажувач 1N1L15Q 2011 р.в. Японія, свідоцтво про реєстрацію АЕ 002572,______
номерний знак TQ5917AE, дата реєстрації в Держпраці 05.07.2013р.використається в складських 
приміщеннях.__________________________________________________________________________
7. Єлектроштабелероукладач FM-X10 «STILL» 2012 р.в. Німеччина, свідоцтво про реєстрацію
АЕ 002570. номерний знак Т05915АЕ, дата реєстрації в Держпраці 05.07.2013р.______________
використається в складських приміщеннях._______________________________________________
8. Єлектроштабелероукладач ULS 120DTF «NISSAN» 2012 р.в. Швеція, свідоцтво про 
реєстрацію АЕ 002569, номерний знак Т05914АЕ, дата реєстрації в Держпраці 05.07.2013р.
використається в складських приміщеннях._______________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмі устаткування підвищеної небезпеки, тип
або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або 

експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,
21 , в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик травм 17._______________

кількість робочих місць, у тому числі тих,на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель і споруд
адміністратівна будівля, виробничі та складські приміщення._______________________________

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

Інші відомості

генеральний директор Байрак Олександр Миколайович,

виписка з протоколу №219/4.6/2017 Перевірки знань Законів України «Про охорону праці». «Про 
загально обов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
Учбово-курсовий «Моноліт» перевірка знань ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл..

виписка з протоколу №1177 від 25 жовтня 2017р.. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу № 774від 25липня2018 р. «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з п р о т о к о л у  №761 від 16 иння2018р « Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт НПАОП 0.00-1.75-15». Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №587 від 14 червня 2018р. «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-
1.80-18» Учбово-курсовий «Моноліт»

головний механік Павлов Олександр Вікторвич,

Наказом по підприємству №227 від 25.06 2018р. призначен відповідальною особою за безпечну 
експлуатацію навантажувачів.

виписка з протоколу №587 від 14 червня 2018р. «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-
1.80-18» Учбово-курсовий «Моноліт»



виписка з протоколу №780 від 23липня 2018 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу № 774від 25липня 2018р. «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12» Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №761 від 16 липня 2018р « Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт НПАОП 0.00-1.75-15». Учбово-курсовий «Моноліт»

Інженер з охорони праці та пожежної безпеки Броварський 0 .0 .

виписка з протоколу №166/4.6/2018 Перевірки знань Законів України «Про охорону праці», «Про 
загально обов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
Учбово-курсовий «Моноліт» перевірка знань ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл..

виписка з протоколу № 774 від 25 липня2018 р. «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №761 від 16 иння2018р « Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт НПАОП 0.00-1.75-15». Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №780 від 23 липня 2018р.. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий «Моноліт»

Зам. генерального директора по виробництву Грабовец Володимир Дмитрович:

виписка з протоколу №742 від 21.06.2017р Перевірки знань Законів України «Про охорону 
праці». «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №761 від 16 иння2018р « Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт НПАОП 0.00-1.75-15». Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу № 774 від 25 липня2018 р. «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №587 від 14 червня 2018р. «Правил охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-
1.80-18» Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №780 від 23липня 2018 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий «Моноліт»

керівник проекту оптової торгівлі Телегін Олександр Петрович;

виписка з протоколу №776 від 23 липня 2018р. Перевірки знань Законів України «Про охорону 
праці». «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №761 від 16 иння2018р « Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт НПАОП 0.00-1.75-15». Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу № 774 від 25 липня2018 р. «Правила охорони праці на автомобільному



транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №780 від 23липня 2018 р. «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий «Моноліт»

майстер дільниці гофротарьі Назаренко Миколай Миколайович;

виписка з протоколу №308 від 02.10.15р. Перевірки знань Законів України «Про охорону 
праці», «Про загально обов’язкове державне соціальне страхування». «Про об’єкти підвищеної 
небезпеки» Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №780 від 23 липня 2018р.. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу № 774 від 25 липня2018 р. «Правила охорони праці на автомобільному 
транспорті НПАОП 0.00-1.62-12 » Учбово-курсовий «Моноліт»

виписка з протоколу №761 від 16 иння2018р « Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажних робіт НПАОП 0.00-1.75-15». Учбово-курсовий «Моноліт»

Уповноважений представник трудового колективу з питань охорони праці Тарасов 
Володимир Васильович.

виписка з протоколу №780 від 23 липня 2018р.. «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98 » Учбово-курсовий
«Моноліт» ___________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 

промислової безпеки;

Наказ про створення комісії з питання перевірки знань з питання охорони праці № 308 від 
01.08.2018р. Комісія у складі:

Зам. генерального директора з виробництва Грабовец В.Д. - голова комісії;

Головний механік Павлов A.B. -  член комісії;

Майстер дільниці Назаренко М.М. -  член комісії;

Керівник проекту оптової торговлі Телегін О.П. -  член комісії;

Представник трудового колективу Тарасов В.В. -  член комісії.

Водії навантажувачів:

Огіенко Світлана Григорівна, посвідчення водія №02281. ТОВ «Ук Спектр» протокол перевірки 
знань з охорони праці №6 від 15.06.18р.

Махінько Андрей Вікторович, посвідчення №143. РУ им. Кірова м. Кривий Ріг, протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Русяев Андрей Васильович, посвідчення №20448. учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.



Сагін Василій Сманоілович. посвідчення №44667, учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Кісліпа Владислав Олексійович, посвідчення №121, ПАР «Дніпрометиз», протокол перевірки 
знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Гула Ірина Олександрівна, посвідчення №20448, учбовий комбінат «УК Спектр», протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Вилков Анатолій Володимирович, посвідчення №168, ПО «Дніпрошина», протокол перевірки 
знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Гук Максим Михайлович, посвідчення №42556, учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Чабан Віталій Валеріевич. посвідчення №15369, учбовий комбінат «Дніпробуд», протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Анцигін Сергій Олександрович, посвідчення №17414, учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Таран Володимир Григорьович, посвідчення №883, НВП «Універсал-центр», протокол перевірки 
знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Ціганок Максим Васильович, посвідчення №00847, учбовий комбінат «Альтернатива», протокол 
№5 від 15.05.18р. Протокол№8 з перевірки знань з охорони праці від 03.08.2018р.

Кротик Ирина Вітальевна, посвідчення №576, ПО «Дніпрошина», протокол №5 від 15.05.18р.

Протокол№8 з перевірки знань з охорони праці від 03.08.2018р.

Петровец Василій Іванович, посвідчення №50693. учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Дербас Олександр Вікторович, посвідчення №1674/05, НВП «Універсал-Центр». протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Кривошеев Максим Юрьович. посвідчення №36096, учбовий комбінат «Дніпробуд». протокол 
перевірки знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Петрін Дмитро Володимирович, посвідчення №04257 ТОВ «УК Спектр», протокол перевірки 
знань з охорони праці №5 від 15.05.18р.

Наказ про створення служби з охорони праці на підприємстві №20 від 02 вересня 2002р..

Наказ про призначення головного механіка Павлова О.В. відповідальним за дотримання вимог 
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки при використані та технічний 
стан навантажувачів №227 від 25.06.2018р.

Наказ № 445 від 09.12.2015р про затвердження інструкції з охорони праці, в тому числі ОТ-12 для 
водіїв навантажувачів.



Паспорта навантажувачів та інструкції по експлуатації, робітники забезпечені 313 в повному
наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання, інструктажу з питань охорони праці, 
обсязі. В тому числі: комбінезонСкостюм), берет, черевики, рукавиці, жилет сигнальний, каска 
захисна, для зовнішніх робіт узимку додатково: куртка ватна, ш а п к а експлуатаційної документації, 
засобів індивідуального захисту, нормативно-правової та матеріально-технічної б ази )

На підприємстві в наявності нормативно правові Акти:

- Закон України «Про охорону праці».
- Кодекс законів про працю України.
- Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
- «Типове положення про службу охорони праці» (зі змінами та доповненнями), затверджено 
наказом Мінсоцполітики від 31.01.2017 №148, зареєстровано в Міністерстві юстиції 
21.02.2017 №236/30104.
- «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві», затверджено постановою Кабінету Міністрів України 
від 30.11.2011 №1232 (зі змінами та доповненнями 11.02.2016 №76).
- «Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці», затверджене Постановою 
Кабінету Міністрів України від 01.08.92 №442 (зі змінами Постанова КМУ 05.10.2016 №741).
- «Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затверджено 
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 21.05.2007 №246.
- «Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі», затверджено наказом Міністерства 
охорони здоров'я України та Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994 №263 / 121, 
зареєстровано Міністерством юстиції України 25.01.1995 №18 / 554.
- «Перелік професій і видів діяльності, для яких обов'язковий первинний і періодичний 
профілактичний наркологічний огляд», затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 
від 06.11.1997 №1238 (зміни і доповнення від 25.08.1998 №1336, від 21.09.1998 №1475, від 
25.05 .2006 №726, від 29.11.2006 №1658, від 26.06.2007 №859).
- «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», затверджене наказом Мінсоцполітики від 30.01.2017 №140, зареєстровано в 
Міністерстві юстиції 20.02.2017 № 234/30102.
-ГОСТ 12.4.026-76

На підприємстві в наявності навчально -  методичне забезпечення. А саме :

Плакати, програми навчання, білети, _

(підпис) . .“’ (ініціалі! та прізвище)

_______ / С  20

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраци ^ ^ т » ^ ^ ^ ^ ^ 7 2 0 ^ Ь . 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, устатковання підвищеної небезпеки.

2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичний 
особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та 
повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відміт 
в паспорті.".


