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ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ТЕРРА"_____________________________________

(для юридичної особи; найменування юридичної особи,
49035. Дніпропетровська обл.. місто Дніпро. ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 114. квартира 7 код 
згідно з еДРПОУ 25529397_________________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______Генеральний директор Вовчук Богдан Вікторович (Обб) 234-21-75_______________________

прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,
_____ e-mail: terra@uamail.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 пощти;

_____ Роботи виконуються на території України_____________________________________________
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 не укладався___________________________________________________________________
(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. Вовчук Богдан Вікторович__________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи

___________________________________________  9
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:________________________________________
- роботи верхолазні.

(найменування виду робіт

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів.

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявіюсті).

номер парти, дата виготовлення, країна походження, які

mailto:terra@uamail.com.ua


виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання
Кількість робочих місць - 8. V тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4______________________________________________________________________ _

відповідного дозволу, кількість робочих місць, у тому числі тих, 

на яких існує підвищений ризик виникнення травм, будівель
______ Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір суборенди № 033 від 01.11.2018
року З ТОВ “РОСТФУДС” в особі директора Сергейчук А.В.) - м. Дніпро, вул. Надії Алексеенко 
Гвул. Чичеріна). 74.

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

Інш і відомості Генеральний директор - Вовчук Богдан Вікторович, директор з 
капітального будівництва - Русаков Юрій Олегович, пройшли навчання в ТОВ Учбово-курсовий 
комбінат ПРОФІ ЛАЙН. інженер з охорони праці - Медведева Ольга Миколаївна пройшла 
навчання в ТОВ Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН та ТОВ “УЧБОВИЙ КОМБІНАТ 
“ДНІПРОБУД”. перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській обасті:
______ - Законодавчих актів з охороні праці, гігієни праці, надання першої (домедичної)
допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (витяг з протоколу № 154/4.5/2018 від 
09.07.20181:
______ - “Правил пожежної безпеки в Україні” затверджених наказом МВС від 30.12.2014 р. за
№ 1417. якій зареєстровано у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697: 
Кодекс цивільного захисту України ВВР. 2013. № 34-35. ст. 458: постанова КМУ від 26.06.2013 
р. № 444 (витяг з протоколу № 238 від 04.09.2018. №136 від 04.06.2018):
______ - НПАОП 0.00-1.15-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті (витяг з
протоколу № 316 від 06.09.2017. № 228 від 28.08.2018):
______ - НПАОП 0.00-1.59-87 правил будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під
тиском (витяг з протоколу № 326 від 12.09.2017. № 141 від 07.06.2018):
______ - ПБЕЕС ПТЕЕС ППБУ (4 група з елктробезпеки до і вище 1000 В).

______ Наказом від 08.04.2019 № 13 начальника дільниці Семенова Сергія Борисовича
призначено відповідальною особою за безпечне виконання робіт на висоті . справний стан, 
вчасний огляд та випробування засобів захисту для виконання робіт на висоті, який пройшов 
навчання в ДП “Запорізький навчально-курсовий комбінат”: законодавчих актів з охороні праці, 
безпеки праці в галузі, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, 
електробезпеки, гігієни праці, надання першої (домедично'О допомоги потерпілим, управління 
роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварії (витяг з протоколу № 756 від 28.03.2019). 
НПАОП 0.00-1.80-18 “Правила охорни праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, 
підіймальних прістроїв і відповідного обладнання”(витяг з протоколу № 866 від 05.04.2019). 
НПАОП 0.00-1.15-07 “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” (витяг з 
ПРОТОКОЛУ № 813 від 02.04.2019). НПАОП 23.1-1.01-08 “Правила безпеки з коксохімічному 
виробництва” (витяг з протоколу № 867 від 05.04.2019). НПАОП 0.00-1.81-18 “Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском” (витяг з протоколу № 758 від 
28.03.2019) перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Запорізькій області.

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

______ Наказом Л» 1-ОТ по підприємству від 02 вересня 2015 року створена служба з охорони
праці. Функції служби охорони праці покладені на інженера з охорони праці Медведеву Ольгу 
Миколаївну (наказ від 02.09.2015 № 1-ОТ).
______ На підприємстві наказом від 25.06.2018 № 24 створена комісія з перевірки знань з питань
охорони праці: Голова комісії: Генеральний директор - Вовчук Б.В.. члени комісії: Русаков



Ю.О.. Медведева P.M .
Також на підприємстві розроблені:

______ - Положення ПРО службу ОХОРОНИ праці (наказ про затвердження № 7 від 21.05.2018 p.):
______ - Положення про систему управління охороною праці (наказ про затвердження № 8 від
23.05.2018 р .):
______ - Положення про ПОРЯДОК проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
(наказ про затвердження № 11 від 29.05.2018):
______ - Положення про ПОРЯДОК забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним
взуттям та іншими засобами індивідуального захисту (наказ про затвердження №12 від 
30.05.2018).
______ - Перелік інструкцій з охорони праці(наказ про перегляд та затвердження № 17 від
20.06.2018 p.). в тому числі : № 9 Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті та 
верхолазних робіт: № 13 Інструкція з охорони праці при збиранні, розбиранні пересувної вежі- 
тури.
______ Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці:
- журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці:
- журнал протоколів засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
______ Працівники підприємства, які експлуатують засоби індивідуального захисту та
виконують роботи на висоті понад 1.3 метра та верхолазні роботи:
______ Надточій О.В. : Посвідчення № 2138 видане ДП “Запорізькиіі навчально-курсовиіі
комбінат” про ДОПУСК до виконання висотно-верхолазних робіт із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів (протокол № 457 від 26.02.2019). Посвідчення № 2132 щодо перевірки 
знань про “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол № 455 від 26.02.2019):
______ Ніцевич О.А. : Посвідчення № 2137 видане ДП “Запорізький навчально-курсовий
комбінат” ПРО допуск до виконання висотно-верхолазних робіт із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів (протокол № 457 від 26.02.2019). Посвідчення № 2131 щодо перевірки 
знань ПРО “Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 
(протокол № 455 від 26.02.2019):
______ ІсаєвП.А. : Посвідчення № 13814 видане ДП “Запорізький навчально-курсовий
комбінат” про допуск до виконання висотно-верхолазних робіт із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів (протокол № 2640 від 11.12.2018). Посвідчення № 11076 видане ТОВ 
Учбово-курсовий комбінат ПРОФІ ЛАЙН щодо перевірки знань про “Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті” НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 404 від 19.12.2018):
______ Абіблаєв Є.В. : Посвідчення № 12369 видане ДП “Запорізький навчально-курсовий
комбінат” про допуск до виконання висотно-верхолазних робіт із застосуванням спеціальних 
страхувальних засобів (протокол № 2353 від 13.11.2018).
______ Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства
згідно загального курсу “Охорона праці”. Інструкцій з ОП № 7-13. № 16. Правил охорони праці і 
безпеки у обсязі посадових обов’язків та виконаних робіт. Інструкція № 5 Надання домедичної 
допомоги. Правила пожежної безпеки, електробезпеки. (Протоколи з навчання та перевірки 
знань комісією підприємства № 1/19 від 04.03.2019. № 3/19 від 12.03.2019).
______ Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд у КНП
“ДЦПМСД №8 “ ДМР (Медичні довідки № 9. № 11. № 12 від 25.01.2019 року та медична 
довідка № б від 26.02.2019 року).
______ Працівники підприємства забезпечені спецодягом, спецвзуттям і засобами
індивідуального захисту . згідно Норм видачі спецодягу та інших засобів індивідуального 
захисту (Пояс запобіжний безлямковий ПБ-1-М зав № 042114 зі стрічковим стропом СС зав № 
012143 дата виготовлення - 01.04.2019. Україна: пояс запобіжний безлямковий ПБ-1-М зав №



042105 зі стрічковим стропом СС зав № 012147. дата виготовлення - 01.04.2019. Україна : пояс 
лямковий комбінований ПЛКЗ-М зав № 005510. дата виготовлення - 18.09.2018. Україна: пояс 
лямковий комбінований ПЛКЗ-М зав № 005566. дата виготовлення - 19.09.2018. Україна: 
Канати (шнури плетені поліамідні 10 мм ) L-50 м кожен - № 3. № 4. № 5. № 6. № 7. № 8. № 9. 
№ 10 дата виготовлення - 08.04.2019. Україна: Сидіння підвісні СП-1-5 за №  38-ОС. 39-ОС дата 
виготовлення - 26.12.2018. Україна та інше), у відповідності до чинних нормативних актів. На 
кожного працівника заведена особиста картка видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту.

експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
______ На підприємстві в наявності: Закон України “Про охорону праці”: 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 0.00-1.15-07 
“Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті”.“Правила пожежної безпеки в 
Україні” затверджені наказом МВС від 30.12.2014 р. за № 1417. який зареєстровано у 
Міністерстві юстиції України 05.03.2015 р. за № 252/26697 та інші.
______ На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання та перевірки
знань з питань охорони праці, розроблені тестові білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною навчально-методичною 
літературою та наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, 
що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету та друкованих видань.

нормативно-ир^ової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраціо ^  2 0 /^ р .

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.”.


