
В, сеЄЯ&о /2 з -с ї-ао,ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам зайонодавства з питань і-

охорони праці

Центр надання адміністративних послуг 
м. Дніпра

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БАРІНГО”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49125, Дніпропетровська обл.. м. Дніпро, провулок Людмили Мокієвської, будинок 6. офіс 19 0 ;
місцезнаходження,

код ЄДРПОУ 41977123 :____________________________________________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

Директор- ВІННИЧЕНКО Ігор Олегович;
прізвище, ім'я та по батькові керівника,

тел. +380959376545. Ьагіпдо.сІперг@дтаіІ.сот _______________   _
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;

за договорами підряду. Дніпропетровська область
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 страхування відсутній

(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)
Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці не проводився________ _

(дата проведення аудиту)
Я, Вінниченко Ігор Олегович ,___________________________________  __________________

(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:

- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.(п.6 дод.6 Порядку4);_________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Роботи верхолазні ( п.14 дод.6 Порядку)_____________________________________________

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

тип або марка (за наявності), 

номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

Кількість робочих місць-5, у тому числі -2 місця, на яких існує підвищений ризик виникнення
кількість робочих місць, у тому числі тих,

травм______ ,_______ __________________________  _________________ _________
на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

mailto:barinqo.dnepr@qmail.com


Офісне приміщення-1____________________________   _____ ,____
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Березень Андрій Анатолійович відповідає за дотримання вимог зако-

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають 
нодавства з питань охорони праці та промислової безпеки, виконує функції служби охорони

за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

праці, створеної у складі однієї особи інженера з охорони праці, (Наказ №Р2-ОТ від 15.08.2018р.);
наявністю служби охорони праці,

Наказом №05/18 від 15.08.2018р. створена комісія з перевірки знань працівників підприємства з 
питань охорони праці у складі: голова комісії— директор Вінниченко І.О. :члени комісії:-начальник 
дільниці Вінниченко О.І.;головний інженер Березень А.А.
Директор Вінниченко І.О.. головний інженер Березень А.А.пройшли навчання: загальних питань з 
охорони праці -НПАОП 45.2-7.02-12 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промис
лової безпеки у будівництві (ДБН)» . НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» в ТОВ «НВП«ПРОФЕСІЙНА БЕЗПЕКА» та перевірку знань в комісії 
Головного управління Держпраці у Київській області (протокол № 221-8-18 від 03.08.2018). 
Начальник дільниці Вінниченко О.І., механік (внутрішнє суміщення) Вінниченко І.О., інженер 
(внутрішнє суміщення) Березень А.А. пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знання 
законів України «Про охорону праці». «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань, які призвели до втрати працездат
ності». «Про об’єкти підвищеної небезпеки”. Перевірка знань проводилася комісією, створеною на 
підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р. № 68 
(протокол №117 від 14.06.2018 р.). Начальник дільниці Вінниченко О.І..головний інженер Березень 
А.А. . пройшли навчання у ТОВ «УК СПЕКТР» та перевірку знання «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07. Перевірка знань проводилася комісією, створеною 
на підставі наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 21.03.2018 р.
№ 68 (протокол №097 від 24.05.2018 р.). Наказом №07 від 15.08.2018р. відповідальною особою за 
безпечне виконання робіт на висоті та верхолазних робіт з правом видачі наряд-допусків призначено 
начальника дільниці Вінниченка О.І.

Працівники, які виконують роботи, що декларуються, пройшли спеціальне навчання та мають 
відповідні посвідчення, а саме: верхолази Перепелиця О.М.та Вовк В.В. пройшли навчання та 
здобули кваліфікацію верхолаза 6 розряду в ТОВ «УК СПЕКТР» (Посвідчення №№01877, 01722); 
також працівники пройшли навчання в ТОВ «УК СПЕКТР» згідно НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті». «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями». НПАОП 0.0-1.71-13. « і н с т р у к ц і я  з  охорони праці для верхолазів». 
Протокол № 222 від 21.11 2017р. та №202 від 23.10.2017р. комісії Головного Управління Держпраці 
у Дніпропетровській обл. Робітники проходять навчання, та відповідні інструктажі з охорони 
праці згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці, затвердженого наказом підприємства. Перевірку знань робітників з питань загального курсу 
охорони праці в обсязі вимог охорони праці при виконанні робіт згідно інструкцій з охорони праці, 
виробничих інструкцій за видами робіт та професій проводила комісія підприємства, що оформлено 
Протоколом №1/08-18 від 17.08.2018р. Екзамени проводяться традиційними методами за білетами.

У ТОВ «БАРІНГО» розроблено, затверджено та введено в дію: «Положення про службу охорони 
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці, 

праці» (Наказ №03 від 15.08.2018р.): «Положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці». Програми навчання з питань охорони праці (наказ №03 від 
15.08.2018р.): посадові інструкції та інструкції з охорони праці (наказ № 04 від 15.08.2018р.), в 
тому числі інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт:
- Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті:
- Інструкція з охорони праці для верхолазів:



-Інструкція з охорони праці на риштуваннях, помостах, приставних драбинах та драбинках;
- Інструкція з охорони праці при експлуатації запобіжних поясів та страхувальних канатів;
-Інструкція з охорони праці для персоналу при випробуванні запобіжних поясів, переносних драбин. 

Інструкції розроблені згідно д,о вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».

Ведеться внутрішня документація по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці. 
На підприємстві ведуться наступні журнали: реєстрації вступного інструктажу з питань охорони 
праці: реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці: реєстрації інструкцій з 
охорони праці:видачі інструкцій з охорони праці: реєстрації видачі нарядів-допусків на виконання 
робіт підвищеної небезпеки: видачі нарядів: протоколів перевірки знань: реєстрація нещасних 
випадків на виробництві.

Для виконання робіт підвищеної небезпеки, що декларуються, на підприємстві є в наявності пояси 
запобіжні ПП1-Б Гінв. №№ 1. 2. 3. 4. 5). страхувальні мотузки, драбини, комплекти верхолаза 
(карабіни; запобіжні верхолазні пристрої: затиски ручні для т р о с у :  страхувальні, опорні та допоміжні 
канати; затискачі: пристрої для спуску; засоби з'єднання; технологічне пристосування тощо), 
металеві зачепи, спеціальні тримачі з ручками, уловлювачі з вертикальним канатом, робочі сидіння 
розміром 300 х 600 мм.. риштування будівельні типу «Атлант», рятувальні мотузки, засоби підмощу
вання. огородження, сітки захисні, настили, козирки, сходи.трапи й містки, що мають огорожу.
На пілприємстві є в наявності експлуатаційна документація (паспорти та інструкції з експлуатації, 

акти випробувань ) на драбини, підмостя та запобіжні пояси. Обладнання та пристосування 
використовується за призначенням, зберігається у технічно справному стані, проходить технічне 
обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні випробування відповідно до вимог законодавства та
документів з експлуатації виробників. _________________ ^ ___________ __________ _______________

експлуатаційної документації*
Робітники забезпечені взуттям /ботинки кожані або чоботи у зимовий час/, спеціальним одягом /ком-

засобів індивідуального захисту, 
бінезон х/б та -додатково у зимовий час-куртка зимова, брюки утеплені та валянки/, засобами індиві
дуального захисту /рукавиці комбіновані, каска захисна/ згідно галузевих норм НПАОП 0.00-4.01-08 
«Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та 
іншими засобами індивідуального захисту».

На Підприємстві є куточок з охорони праці . який оснащений наочним приладдям. Є в наявністі 
бібліотечний фонд, який включає законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці, акти 
підприємства з питань безпеки та охорони праці, підручники, методичну га довідкову літературу.
спеціалізовані періодич^іД^Й^Мйи^ та інші інформаційні матеріали_______________________________

'ф ^теріально-техн ічної бази навчально-методичного забезпечення)

І.О.Вінниченко
(ініціали та прізвище)

Декларація зареєст^КИЙа у̂ журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці 2(У'іґр. № * /У ? ^

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.


