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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
питань охорони праці

Відомості про роботодавця TOB «ВК ВІНКОР».__________________________________
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49000. м. Дніпро , вул. М иколи Руденка. буд. 60-Б._____________________________________
місцезнаходження,

ЄДРПОУ 41395843. Директор Коровій Ігор Михайлович. 050 24 55 455.____________
код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

korovinam@ lse.in.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;

О б’єкти замовників в Дніпропетровській області_________________________________________
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 ш коди_____ відсутній

(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. Коровін Ігор М ихайлович_____________________________________________________
(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:

1. Роботи, що виконуються на висоті понад 1.3 метра. 2. Роботи в колодязях, шурфах.
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки 

траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях. 
та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, 

боксах, топках, трубопроводах). 3. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 
тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, 

метри або в зоні розташування підземних комунікацій. 4. Обстеження, ремонт та чищення 
які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) 

димарів, повітропроводів. 5. Роботи верхолазні. 6. Зберігання балонів із стисненим та
без отримання відповідного дозволу 

зрідженим газом. 6. Зварювальні роботи.

Загальна кількість працюючих -  130 осіб, в тому числі тих, кто виконує роботи__________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм, 
підвищеної небезпеки на теріторіях виробничих приміщень замовників__________________
будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів, (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

mailto:korovinam@lse.in.ua


Інші відомості:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ВК ВІНКОР» є 

підрядною організацією, яка виконує будівельно-монтажні роботи на об'єктах замовника.
У своїй діяльності працівникі ГОВ «ВК ВІНКОР» керуються чинним 

законодавством про охорону праці та прийнятих відповідно до нього нормативно- 
правових актів з охорони праці, наказами і розпорядженнями.

Наказом № 2 від 07.09.2017р. створено Службу з охорони праці та затверджено 
«Положення про службу охорони праці». Керівником Служби призначено Начальника 
ВОГІ Осипову О.В.

Наказом № 5 від 07.09.2017р. затверджені і введені в дію інструкції з охорони
праці.

Наказом № 6 від 07.09.2017р. затверджені і введені в дію посадові і робочі 
інструкції.

Наказом № 7 від 07.09.2017р. створена Постійно діюча комісія з навчання і 
перевірки знань з питань охороні праці та затверджене Положення про порядок 
проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці на ТОВ «ВК ВІНКОР».

Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно 
з НГІАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорони праці, що діють на підприємстві» із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства соціальної політики № 1259 від 01.11.2016 р.

Г олова Постійно діючої комісії з навчання і перевірки знань з питань охороні праці 
Директор ТОВ «ВК ВІНКОР» Коровін 1.М. га члени комісії: Начальник ВОГІ Осипова 
О.В.. Майстер виробничої дільниці Бондаренко ГМ., Майстер будівельних та монтажних 
робіт Приходько В.Г. пройшли в ГОВ «УЧБОВИЙ КОМБІНАТ «ДНІПРОБУД» навчання і 
перевірку знань комісією Головного управління Держгіраці у Дніпропетровській області 
за правилами:

Охорона праці -  загальний курс. Протокол № 229/4.4/2017 від 05.10.2017 та 
Протокол №  1012 від 27.09.2017;
Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-2014. Протокол № 1030 від 
03.10.2017р.;
ПБЕ електроустановок споживачів НПАОІІ 40.1-1.21-98, Протокол № 1024 від 
29.09.2017р.;
Правила охорони праці під час роботи з інструментом і пристроями НГІАОП 0.00- 
1.71-13, Протокол № 995 від 25.09.2017р.;
Правила безпеки систем газопостачання НПАОП 0.00-1.76-15. ДБН В 2.5-20-2001, 
Газопостачання, Протокол № 1044 від 05.10.2017р.;
Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезп робіт НПАОП 0.00- 
5.11-85, Протокол № 984 від 21.09.2017р.;
Правила ОП під час виконання робіт на висоті НПАОП 0.00-1.15-07, Протокол № 
1066 від 11.10.2017р.;
Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у 
будівництві (ДБН) НПАОП 45.2-7.02-12. Протокол № 1095 від 18.10.2017р.; 
Правила безпеки і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском 
НПАОП 0.00-1.59-87. Протокол № 1025 від 29.09.2017р.;
1 Іравилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання НПАОП 0.00-1.80-18, Протокол 
№ 686  від 10.07.2018р.

Майстер виробничої дільниці Бондаренко І.М. призначено відповідальною особою 
Наказом № 8 від 07.09.2017р. з охорони праці. Наказом № 9 від 07.09.2017р. за пожежну 
безпеку. Наказом № 10 від 07.09.2017р. за електрогосподарство. Наказом № 11 від 
07.09.2017р. за безпечне вікониння робіт в колодязях, шуфтах, траншеях, коглованих, 
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі, земляні, що виконуться на глибині



понад 2 метри, газонебезпечних, зварювальних, газополум'яних. робіт на висоті, висотно- 
верхолазних з правом видами нарядів-допусків. робіт по зведенню, монтажу та демонтажу 
будинків та споруд, зміцненню їх аварійних частин. Наказом № 13 від 07.09.2017р. за 
безпечне вікониння робіт із застосуванням інструментів та пристроїв. Наказом № 16 від 
07.09.2017р. по обстеженню, ремонту та чищеннню димарів, повітропроводів. Наказом № 
162 від 16.07.2018р. з нагляду за технічним станомта безпечну експлуатацію обладнання, 
що працює під тиском.

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

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

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

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

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

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

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

ДОЗВІЛ № 1325.17.12 із строком дії з 22 .11.2017р. до 21 .11.2022р. на експлуатацію 
машин, механізмів, усгатковання підвищеної небезпеки, а саме:

- ГІосудин. що працюють під тиском понад 0,05 МНа.
ТОВ «ВК ВІНКОР» забезпечено нормативно-правовою, матеріально-технічною та 

навчально-методичною базою в повному обсязі.
Усі працівники, які приймаються на роботу в ТОВ «ВК ВІНКОР» проходять 

навчання в формі вступних інструктажів з питань охорони праці, пожежної та 
електробезпеки, подання долікарняної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а 
також правил поведінки га дій при виникнені аварійних ситуацій, пожеж, стихийних лих 
під розпис в ж урнаїах реєстрацій вступних інструктажів.

Перед виконанням робіт підвищеної небезпеки на об'єктах замовників 
співробітники ТОВ «ВК ВІНКОР» проходять інструктаж та отримують допуски 
безпосередньо підприємстві замовника.

Всі працівники ТОВ «ВК ВІНКОР» проходять навчання та перевірку знаннь з 
безпечного виконання робіт та нормативно-правових актів з охорони праці по напрямам 
діяльності згідно з Положенням про порядок проведення навчання і перевірку знань з 
питань охорони праці на ТОВ «ВК ВІНКОР» та Типового положення про порядок 
проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом 
Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. N 15 із 
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України від 
30.01.2017 р . N 140.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з безпечного 
вконання робіт, інструкціями з експлуатації і паспортами обладнання та передбачає 
проведення цільових інструктажів, які реєструються у відповідниж журналах.

Всі працівники проходять попередній (під час прийняття на роботу) та періодичний 
(протягом трудової діяльності) медичні огляди згідно Порядка проведення медичних 
оглядів працівників певних категорій, затвердженого Наказом Міністерства охорони 
здоров'я України від 21 травня 2007 р. N 246.

Працівники ТОВ «ВК ВІНКОР» забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими 
засобами індивідуального захисту у повному обсязі згідно Наказу по підприємству «Про



затвердження Тимчасових норм безкоштовної видачі спеціального одягу, спеціального 
взуття та засобів індивідуального захисту на ТОВ «ВК ВІНКОР» від 25.10.2017р. № 36, а 
саме: костюм бавовний, черевики шкіряні з металевим носком, рукавиці комбіновані, 
окуляри захисні, протишумові навушники, шолом захисний, респіратор, пояс запобіжний 
із стропом, жилет сигнальний, крім того узимку додатково: куртка бавовняна на 
утеплювальній прокладці, штани бавовняні на утеплювальній прокладці, черевики 
утеплені. Також цим Наказом призначені відповідальні особи за облік, зберігання та 
справний стан 313. Пояси запобіжні і стропи проходять випробування згідно Правил ОП 
під час виконання робіт на висоті НГІАОП 0.00-1.15-07. Випробувальна механічна 
лабораторія атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну 
діяльність».

Працівники також постійно забезпечуються миючими та знезаражувальними 
засобами, аптечками долікарняної допомоги.

І.М. Коровін 
(ініціали та прізвище)

П римітки: 1. Ф ізична особа - п ідприєм ець своїм підписом  надає згоду на обробку персональних 
дан их з метою  забезпечення виконання вимог П орядку видачі дозволів  на виконання 
робіт п ідвищ еної небезпеки та  на експлуатацію  (застосування) маш ин, м еханізм ів, 
устаткован ня п ідвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається 
ф ізичним и особам и, які через сво ї релігійні переконання відмовляю ться від його 
прийняття та  повідом или про це відповідном у органу д ерж авн о ї податкової служ би і 
маю ть відмітку в паспорті.".

Декларащ С^ а р ^ еурована у 
територіальному органі Держпраці* * ^


