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_ В'Х - ■відповідності матеріально-технічної 

вимогам законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця

ТОВАРИСТВО З О БМ ЕЖ ЕН О Ю  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  "БА Й Т ”
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,
50074, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Гетьманська буд.З прим. 110,

м ісцезнаходження,

код ЕДРПОУ 37215550______________________________________________________
код згідно з ЄДРПОУ

Д иректор Б ілий Євген О лексійович ,т. (0564) 92-46-44 email: tovvait2018@ ,gm ail.com  
прізвище, ім’я та по батькові керівника, 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;

роботи виконуться на об'єктах замовників, згідно з укладеним и договорами підряду на території 
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)

Д ніпропетровської області ____________________________________________________________________

машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третім и особами 
стосовно відш кодування наслідків мож ливої ш коди
_________________________________________  договір відсутній_____________________________________

(найменування страхової компанії,

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведеннядобровільного аудиту з охоронипраці
__________________________________ добровільний аудит з охорони праці не проводився______________

(дата проведення аудиту)

Я. Б ілий Євген О лексійович_________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові керівника юридичної особи або фізичної особи - підприємця) 

цією  декларацією  підтвердж ую  відповідність м атеріально-технічної бази та  умов праці 
вимогам законодавства з питань охорони праці та пром ислової безпеки під час виконання 
таких робіт п ідвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких маш ин, 
механізмів, устатковання п ідвищ еної небезпеки:

технологічні транспортні засоби (п.5 додатку 7 П орядку), а саме :
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,

- Н авантаж увач фронтальны й ЬО  956 Ц  2014 р.в.. Китай, держ .№  Т08255А Е, серія і №  св-ва

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



AE 00580 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 19.03.2018 р.
номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 

-Екскаватор гусеничний "Hitachi" ZX200LC-3. 2009 р.в.. Японія, держ.№ Т08606АЕ,________

серія і № св-ва АЕ 006335 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 13.08.2018 р._____
виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу

- Екскаватор гусеничний "HYUNDAI" ROBEX21QLC-7. 2008 р.в., Корея , держ.№ АЕ 005707,

серія і № св-ва АЕ 005707 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 12.02.2018 р._____

- Екскаватор гусеничний "KOMATSU" PC240NLC-5K. 1994 р.в., Великобританія . держ.№ 

Т08189АЕ, серія і № св-ва АЕ 005708 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 12.02.2018 р.

- Екскаватор гусеничний "KOMATSU" PC290NLC-6K. 2005 р.в., Японія , держ.№

Т007752АЕ, серія і № св-ва АЕ АЕ 004732 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл.

24.04.2018 р.

- Коток дорожній "BOMAG" BW213PD-3, 2002 р.в., Німеччина, держ.№

Т08190АЕ. серія і № св-ва АЕ 005849 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 19.03.2018 р.

- Коток дорожній "BOMAG" BW151 АС-4. 2005 р.в.. Німеччина . держ.№

Т08777АЕ, серія і № св-ва АЕ 006634 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 16.11.2018 р.

- Бульдозер Т-170МІ, 1991 р.в.. СРСР , держ.№

Т08256АЕ, серія і № св-ва АЕ 005851 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 19.03.2018 р.

- Екскаватор колісний JCB JS160W-3. 2007 р.в.. Велика Британія , держ.№ 08605 АЕ 

серія і № св-ва АЕ 006334 видано ГУ Держпраці у Дніпропетровській обл. 13.08.2018 р.

_________________________________14 робочих місць_____________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих,

__________ у тому числі 11 на яких існує підвищений ризик виникненні травм___________________
на яких існує підвищений ризик виникненні травм

_____________________________________ будівлі -1. виробничі об’єкти - 1___________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів

________________________ структурні підрозділи -2(загально-виробничий. виробничий)

(цехів, дільниць, структурних підрозділів)



Дів, дільниць, структурних підрозділів) 
і Н Ш І  відомості

усі працівники відповідно до Положення «Про порядок навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», перглянутого наказом від 28.1 1.2018р. №4-011 директором ТОВ «ВАЙТ», навчені і пройшли 
перевірку знань нормативних актів з охорони праці.
Директор, Білий Євген Олексійович, директор з транспорту Рославцев Артем Олександрович,__________

(прізвище, ім'я та по батькові осіб, які відповідають за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та 
директор з автотранспорту Ш инкарьов Олександр Валерійович пройш ли навчання в ТОВ "ОНЦ

промислової безпеки;
"Регіонбуд" та перевірку знань «Загальний курс з охорони праці» комісією , що створена на підставі 
наказу від 20.10.2015 №61 ГУ Д ерж праці у Запорізькій області (витяг з протоколу від 27.1 1.2018 
№1 С о 
директор ТОВ «ВАЙТ» Білий Є.О., директор з транспорту Рославцев А. О., директор з 
автотранспорту Ш инкарьов О. В.пройшли навчання в ГОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів» 
та з «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» (протокол № 369 від 27.1 1.2018) та 
отримали IV кваліфікаційну групу до 1000 В.
Директор ТОВ «ВАЙТ» Білий Є.О., директор з транспорту Рославцсв А. О., директор з 
автотранспорту Ш инкарьов О. В.пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та 
пристроями» (протокол № 335 від 07.11.2018).
Директор ГОВ «ВАЙТ» Білий Є.О., директор з транспорту Рославцев А. О., директор з 
автотранспорту Ш инкарьов О. В.пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
(протокол № 329 від 05.11.2018).
Директор ТОВ «ВАЙТ» Білий Є.О., директор з транспорту Рославцев А. О., директор з 
автотранспорту Ш инкарьов О. В.пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил охорони праці на автомобільному транспорті»
(протокол №317 від 26.10.2018).
Директор ТОВ «ВАЙТ» Білий Є.О., директор з транспорту Рославцев А. О., директор з 
автотранспорту Ш инкарьов О. В.пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил охорони праці піл час вантажно-розвантажувальних 
робіт» (протокол №321 від 30.10.2018).
Директор ТОВ «ВАЙТ» Білий Є.О., директор з транспорту Рославцев А. О., директор з 
автотранспорту Ш инкарьов О. В.пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в ГУ 
Держпраці у Дніпропетровський області з «Правил пожежної безпеки України» (протокол № 368 від 
26.11.2018).

Працівники, зайняти на виконанні робіт підвищеної небезпеки навчені і атестовані комісією підприємства 
створеною наказом директора ТОВ "ВАЙТ" № 7-ОП від 29.1 1.2018 р. та мають відповідні посвідчення, а
саме:
Машиніст екскаватора: Сухін P.O.- УКК ВАТ "Донбасшахтбуд", м.Донецьк №  посв. 30339 від 31. 
03.2008р.; Борисенко К.В,- ГІТУ №82 с.Ш ирокс . № диплому 022926 від 27.06.1997р.; Папст С.Г. - УК 
«Дніпробуд» м. Дніпро, № посв. 6390 від 18.06.2018 року.; Мазур С.Н. - УК «Дніпродзержинського 
спецкарьєра» м. Дніпродзержинськ, №  св-ва 16 від 15.05.1988 року; Бабичевский И.А.- УКК 
Г1АТ«АрселорМіттал» м. Кривий Ріг. № св-ва 2018/4787 від 09.08.2018 року; Олійник P.P. - УК 
«Дніпробуд» м. Дніпро, № посв. 6389 від 18.06.2018 року, Богданов A.A. - УК «Дніпробуд» м. Дпіпро, № 
посв. 6391 від 18.06.2018 року.
Остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт комісією підприємства - 03.12.2018 
року № протоколу 1.

Машиніст бульдозера: Невкіпілий А.О. - ТОВ УК «Дніпробуд» м. Дніпро, № протоколу 2366 від



J6.2Q08poKv;
остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт комісією підприємства - 03.12.2018 

року № протоколу 1.

Водій навантажувача; Найко О.В. - " Центр підготовки і перепідготовки робітннчих кадрів №1" м. Кривий 
Ріг. № протоколу 5 від 06.02.2003 p.; Олійник P.P. - ТОВ "УУК «Профілайн», №01941-11 від 27.1 1.2018р. 
Богданов A.A. - TOB "УУК «Профілайн». №01942-П від 27.1 1.2018р.
Остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт комісією підприємства - 03.12.201 8 
року № протоколу 1.

Машиніст котка дорожнього: Медведь A .B .-ДІЇ "Запорізьський навчально-курсовий комбінат" . №13499 від
03.12.2018 р.; Ужва О.С.- ДП "Запорізьський навчально-курсовий комбінат" , №13498 від 03.12.2018 р.;; 
Остання перевірка знань з питань охорони праці та технології робіт комісією підприємства - 03.12.2018 
року № протоколу 1.

Машиністи екскаватора: Сухін P.O.. Борисенко К.В.. Папст C.B.. Мазур C.H., Бабичевскин И.A., Олійник 
P.P., Богданов A.A.; машиніст бульдозера; Невкіпілий А.О.; водій навантажувача Найко О.В.; 
машиністи котка дорожнього: М сдвєдь A.B., Ужва О.C.- пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і 
перевірку знань в «Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» (протокол №'
367 від 23.11.2018).
Машиністи екскаватора: Сухін P.O.. Борисенко К.В., Папст C.B.. Мазур C.H., Бабичсвский И.А., Олійник P.P.. 
Богданов A.A.; машиніст бульдозера: Невкіпілий А.О.; водій навантажувача Найко О.В.; машиністи котка 
дорожнього; Медведь A.B., Ужва О.C.- пройшли навчання в ТОВ «УКК «Профілайн» і перевірку знань в 
«Правил охорони праці на автомобільному транспорті» (протокол № 372 від 28.11.2018).

Наказом по підприємству від 28.11.2017 № 1-ОП створена служба охорони праці. Ф ункціональні 
обов'язки інженера з охорони праці у порядку суміщ ення професій без звільнення від основної 
роботи покладені на директора з автотранспорту Ш инкарьова О.В.,

наявністю служби охорони праці.
Навчання та інструктажі з охорони праці проводяться згідно з НПАОІ1 0.00-4.12-05 «Типове 
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»,
«П оложення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці._______
На підприємстві ведуться журнали реєстрації відповідних інструктажів з питань охорони праці.

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
Наказом по підприємству від 29.11.2018 р. № 6-ОП затверджена інструкції «Інструкція з охорони праці № 5 

для машиніста екскаватору», «Інструкція з охорони праці № 6 для машиніста бульдозера» «Інструкція з 
охорони праці № 7 для водія навантажувача» «Інструкція з охорони праці № 8 для машиніста котка 
самохідного» складені відповідно до вимог НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з 
охорони праці».
На підприємстві розроблені та введені в дію положення та накази з охорони праці:
• Положення «про службу охорони праці» затверджене 28.11.2018 року наказ № 2-ОЛ
• Положення «про систему управління охороною праці» затверджене 28.1 1.2018 року наказ №3-011
• Положення «про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці» затверджене
28.11.2018 року наказ № 4-ОП
• Положснн «про порядок виконання робіт підвищеної небезпеки, на які треба видавати наряд-допуск» 
затверджене 28.11.2018 року наказ №5-ОП
• Наказ № 7-ОП від 29.11.2018року «Про створення постійно діючої комісії з перевірки знань з питань 
охорони праці».
» Наказ №8-ОП від 29.11.2018 року «Про призначення відповідального за безпечну експлуатацію 
великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів»
• Наказ №9-ОП від 29.11.2018 року «Про призначення відповідальних осіб за безпечну експлуатацію і 
технічнім станом транспортних засобів». Відповідальною особою за за безпечну експлуатацію і технічний 
стан транспортних засобів призначено директора з транспорту Рославцева А.О.
• Наказ №Ю -ОП від 29.11.2018 року «Про проведення періодичного медичного огляду»

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація на експлуатацію машин.
експлуатаційної документації.



Всі працівники, згідно з вимогами НПАОГІ 0,00-4.01-08 «Положення про порядок забезпечення
засобів індивідуального захисту, 

працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального 
захисту», а саме:
Машиніст екскаватора:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з пітщюломником. 
окуляри захисні, респіратор пилозахисний, вкладиші протишумові або навушники протишумові, 
жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, чоботи кирзові.
Водій навантажувача:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, 
окуляри захисні, респіратор пилозахисний. вкладиші протишумові або навушники протишумові, 
жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, чоботи кирзові.
Машиніст бульдозера:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, 
окуляри захисні, респіратор пилозахисний. вкладиші протишумові або навушники протишумові. 
жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, чоботи кирзові.
Машиніст котка самохідного:
Костюм бавовняний, черевики шкіряні, рукавиці брезентові, каска захисна з підшоломником, 
окуляри захисні, респіратор пилозахисний. вкладиші протишумові або навушники протишумові, 
жилет сигнальний. Взимку додатково: куртка утеплена, штани утеплені, чоботи кирзові.
При виконанні робіт на висоті робітники обоє 'язково користуються запобіжними поясами та 
страхувальними канатами. Запобіжні пояси та страхувальні канати під час експлуатації проходять 
випробування на статичне навантаження кожні шість місяців.
Засоби індивідуального захисту використовують за призначенням, зберігають у технічно-справному 
стані з проведенням технічного обслуговування, ремонту експлуатаційних випробувань (за 
необхідністю) відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації виробника.
В наявності пояси запобіжні інв.№№1. 2, виготовлення (Україна), акт випробування від 
05.06.2018№2.

Технічний огляд техніки проведено в 2018 році, а саме :
- Навантажувач фронтальный LG 956 L - 19.02.2018 p.
-Екскаватор гусеничний "Hitachi" ZX200LC-3 - 03.08.2018
- Екскаватор гусеничний "HYUNDAI" ROBEX21QLC-7 - 12.02. 2018 p.
- Екскаватор гусеничний "KOMATSU" PC240NLC-5K - 12.02. 2018 p.
- Екскаватор гусеничний "KOMATSU" PC290NLC-6K - 12.02. 2018 p.
- Коток дорожній "BOMAG" BW213PD-3 - 19.02.2018 р.
- Коток дорожній "BOMAG" BW151 АС-4 - 12.11.2018 р.
- Бульдозер Т-170М І -  19.03.2018 р .-  19.02.2018 р.

- Екскаватор колісний JCB JS160W-3 - 12.07.2018 р.
Ремонтні роботи виконуються спеціалізованою організацією ТОВ "Цеппелін Україна ТОВ" з 
договором № CL2218 від 14.08.2018 р.

Згідно з вимогами ст.17 Закону України "Про охорону праці” працівники ТОВ "ВАЙТ" проходят 
попередній (при прийнятті на роботу) та періодичний медичні огляди. Заключний акт пр 
проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівників підприємства видан 
"Криворізьська міська лікарня №4" від 28.09.2018 р. Працівники медогляди пройшли, допущені д 
роботи, наступний огляд - не пізніше 28.09.2019 р.

Нормативно-правова. матеріально-технічна база відповідає вимогам_____ законодавства з
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення) 

питань охорони праці та промислової безпеки, підприємство має навчально-методичне забезпечення ді 
організацій роботи з навчання, перевірки знань з питань охорони праці в повному обсязі. Наказом ві



.06.2018 №77 по підприємству затвердженийперелік діючих законодавчих та нормативно-правових актів з 
щтань охорони праці та промислової безпеки, який включає, зокрема: Закон України «Про охорону праці», 

НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», , НПАОП 0.00-4.21-04

матеріалами тощі

«Типове положення про службу охорони праці»; навчання і інструктажі з питань охорони праці проводяться у 
відповідності до вимог НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці».
Екзамени проводяться традиційними методами (білети). На підприємстві обладнаний куток з охорони праці, 
ціллю якого є проведення організаційної та методичної роботи по навчанню працівників з питань охорони 
праці, пропаганда безпечних умов праці та профілактиці аварій, виробничого травматизму і професійних 
захворювань. Куток охорони праці забезпечений посібниками, нормативно-правовими актами з охорони праці.

Директор Є.О. Білий 
(ініціали та прізвище)

Деклараці $ зареєстрована у ж урналі обліку суб'єктів господарю вання у територіальном у органі 
Д ержпраці 20Є Ґ р. 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 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.".


