
Центр надання адміністративних послуг ■ 
м. Дніпра

а х -

ДЕКЛАРАЦІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань

охорони прані

Відомості про роботодавця Товариство з обмеженою відповідальністю «ЩЕДРО»______
(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49033. Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 122, літ. Д-2, код 
згідно з ЄДРПОУ 41162327_____________________________________________________________

місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,
______Директор Щербина Максим Віталійович, тел. (056) 373-03-01_________________________

прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,
e-mail: schedro@schedro.iia__________ ________________________________________________

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

(дата проведення аудиту)
______Я. Щербина Максим Віталійович,___________________________________________________

(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:_____________________________________________________________

(найменування виду робіт
Технологічні транспортні засоби: навантажувач вилковий електричний HELI CPD 10. 2005 р. в.. 
Китай, державний номерний знак -  Т09060АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007016 від
01.04.2019 видане Територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та 
промислової безпеки України в Дніпропетровській області; навантажувач вилковий електричний

підвищеної небезпеки та/або машин, механізмів,
HELI CPD 10. 2005 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т09059АЕ. свідоцтво про 
реєстрацію АЕ007015 від 01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області; електронавантажувач HELI CPD 15. 2005 р. в.. Китай, державний 
номерний знак -  Т09103АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007064 від 23.04.2019 видане Головним

устатковання підвищеної небезпеки, тип або марка (за наявності), 
управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; електронавантажувач HELI CPD 10. 2005 р. 
в.. Китай, державний номерний знак -  Т09044АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ006999 від
01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; 
електронавантажувач HELI CPD 15. 2005 р. в.. Китай, державний номерний знак -  
Т09045АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007000 від 01.04.2019 видане Головним управлінням

номер партії, дата виготовлення, країна походження, які 
Держпраці у Дніпропетровській області; електронавантажувач вилковий HELI CPD 15H-Z2L. 
2005 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т09053АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007009 від
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01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
електронавантажувач CPD-10. 2004 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т01070ВС, 
свідоцтво про реєстрацію ВС000998 від 08.12.2014 видане Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Львівській області; електронавантажувач CPD-10. 2004 р. в.. Китай, 
державний номерний знак -  Т01068ВС. свідоцтво про реєстрацію ВС001506 від 08.12.2014 
видане Територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Львівській області; 
електронавантажувач CPD-15. 2005 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т01071ВС, 
свідоцтво про реєстрацію ВС001505 від 08.12.2014 видане Територіальним управлінням 
Держгірпромнагляду у Львівській області; електронавантажувач HELI CPD 15. 2005 р. в.. Китай, 
державний номерний знак -  Т09047АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007002 від 01.04.2019 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; навантажувач вилковий 
електричний HELI CPD 10. 2005 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т09061АЕ. свідоцтво 
про реєстрацію АЕ007017 від 01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області: навантажувач вилковий електричний HELI CPD 15. 2005 р. в.. Китай, 
державний номерний знак -  Т09062АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007018 від 01.04.2019 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області: електронавантажувач 
вилковий HELI CPD 10. 2005 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т09046АЕ. свідоцтво про 
реєстрацію АЕ007001 від 01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у 
Дніпропетровській області; електронавантажувач вилковий HELI CPD 10. 2008 р. в.. Китай, 
державний номерний знак -  Т09049АЕ. свідоцтво про реєстрацію АЕ007005 від 01.04.2019 
видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області; навантажувач 
електричний вилковий HELI CPD 10. 2008 р. в.. Китай, державний номерний знак -  Т09048АЕ. 
свідоцтво про реєстрацію АЕ007003 від 01.04.2019 видане Головним управлінням Держпраці у
Дніпропетровській області._____________________ ______________________ __________________

виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу 
Кількість робочих місць 15. в тому числі тих, на яких існує підвищений ризик 

виникнення травм 15.____________________________________________________________________
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Офісні та складські приміщення орендовані. Договори оренди: 01/04/18-1 від 01.04.2018 р. 
з ТОВ «Карпатська агропромислова компанія»; 01/04/18-2 від 01.04.2018 р. з ТОВ «Карпатська 
агропромислова компанія»; 01/04/18-3 від 01.04.2018 р. з ТОВ «Карпатська агропромислова 
компанія»; № 2237 від 19.04.2019 р. з ТОВ «АРСЕНАЛ ЦЕНТР»; б/н від 11.03.2018 р. з ТОВ 
РЕНТ-Н»: № 01/01/19 від 01.01.2019 р. з ПрАТ « Х о л о д » :  № 137 від 01.05.2017 р. з ПрАТ 
«ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»: № 138 від 01.05.2017 р. з ПрАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»: № 139 
від 01.05.2017 р. з ПрАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»: № 9/17 від 01.04.2017 р. з ТДВ 
«Холодпродконтракт»; № 10/17 від 01.04.2017 р. з ТДВ «Холодпродконтракт»; № 165/02 від
30.03.2017 р. з ТОВ «Будівельна компанія ВАНЛА»: № 107 від 01.06.2017 р. з ПрАТ «Вікторія»; 
02/05/19/1 від 02.05.2019 р. з ТОВ «КРОСТРЕЙД»: № 136 від 01.05.2017 р. з ПрАТ 
«ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС» : № 116 від 01.05.2017 р. з ПрАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»: 1/04 від
01.04.2017 р. з ФОП Наконечна Н.В.; б/н від 01.04.2017 р. з ТОВ «Партнер Дистрибьюшн»: № 
131 від 01.05.2017 р. з ПрАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»: № 132 від 01.05.2017 а  з ПрАТ 
«ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС»: № 133 від 01.05.2017 р. з ПрАТ «ДНІПРОМЕТАЛСЕРВІС». Стоянки 
ТТЗ знаходяться за адресами: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького. 122; м. Івано-Франківськ, 
вул. Коновальця, 425-а; м. Київ, вул. Миколи Василенко. 2; м. Луцьк, вул. Ранкова. 26 а; м. Львів, 
вул. Промислова. 50/52; м. Тернопіль, вул. Микулинецька. 99-а; Харківська обл.. Харківський р- 
н. смт. Васищево, вул. Овочева. 9; м. Херсон, вул. Нестерова. 2-В; м. Хмельницький, вул. 
Тупикова. 1; м. Чернівці, вул. Коломийська. 9-в.____________________________________________

будівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)
Інші відомості Директор Щербина Максим Віталійович пройшов навчання і перевірку 

знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального курсу
охорони праці» в КП «ІІНОК «ТЕМП» (витяг з протоколу № 53 від 18.04.2018 p.)._____________

Начальник служби охорони праці Болотній Андрій Анатолійович пройшов навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в КП «ЦНОК «ТЕМП» (витяг з протоколу № 53 від 18.04.2018 p.); Правил



безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки. Правила експлуатації електрозахисних 
засобів в ПП «ЗЖК» ТОВ «ІІІЕЛРО» за участю представника Держпраці Запорізької області (IV 
група з електробезпеки до й вище 1000 В) (виписка з журналу протоколів від 13.05.2019 рЛ 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в КП 
«ЦНОК «ТЕМП» (витяг з протоколу № 135 и.о. від 14.07.2017 р.); НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила 
охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в КП «ЦНОК «ТЕМП» (витяг з протоколу № 
201 від 19.12.2018 р Л.____________________________________________________________________

Провідний спеціаліст з технічної експлуатації складських механізмів та обладнання 
Сулима Микола Омелянович пройшов навчання і перевірку знань: законів та нормативно- 
правових актів з охорони праці в обсязі «Загального курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» 
(витяг з протоколі № 080 від 04.05.2017 р. ); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної 
безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 108 
від 07.06.2017 рЛ; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно- 
розвантажувальних робіт» в ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-7/64Д від
13.07.2017 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в КП «ЦНОК «ТЕМП» (витяг з протоколу № 201 від 19.12.2018
ЕЛ,_________________________________________________________________________________________________

Інженер з охорони праці Жукова Олена Геннадіївна пройшла навчання навчання і 
перевірку зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, медичні огляли. профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-5/39Д/1 від
26.05.2017 рЛ; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV 
група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 096 від 25.05.2017 рЛ; НПАОП 0.00- 
1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «Учбовий 
центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-7/64Д від 13.07.2017 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в КП «ЦНОК «ТЕМП» (витяг з 
протоколу № 201 від 19.12.2018 рЛ._______________________________________________________

Директор Дніпровської філії Проценко Олександр Сергійович пройшов навчання і 
перевірку знань: з питань охорони праці за курсами «Навчання з питань охорони праці посадових 
осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (НАОП 0.00-4.12-05 ) в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» 
(витяг з протоколу № 18-867 від 20.12.2018 р. ); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної 
безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 253 
від 10.12.2018 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ: НПАОП 0.00-1.75- 
15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг 
з протоколу № 33-ВРР від 16.08.2019 рЛ___________________________________________________

Директор Івано-Франківської філії Лаврик Юрій Ігорович пройшов навчання і перевірку 
зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні 
огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-9/30Д/2 від 15.09.2017 
рЛ: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з 
електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 197 від 06.10.2017 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з



протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ ; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 33-ВРР від
16.08.2019 рЛ .__________________________________________________________________________

Директор Київської філії Борецький Богдан Ігорович пройшов навчання навчання і
перевірку зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-9/30Д/2 від
15.09.2017 рЛ; Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV 
група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 197 від 06.10.2017 рЛ: НПАОП 0.00-
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з 
протоколу № 7-2019 від 16.09.2019 рЛ : НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 38-ВРР від
16.09.2019 р Л.___________________________________________________________________________

Директор Луцької філії Андросюк Сергій Олексійович пройшов навчання і перевірку 
зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні 
огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-9/30Д/2 від 15.09.2017 
рЛ: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з 
електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 197 від 06.10.2017 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з 
протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ : НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 33-ВРР від
16.08.2019 р Л._____________________________________________________________________________________________________

Директор Львівської філії Гніздюх Юрій Михайлович пройшов навчання і перевірку
зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни праці, медичні 
огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної допомоги 
потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації 
наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-9/30Д/2 від 15.09.2017 
рЛ: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з 
електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 197 від 06.10.2017 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з 
протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ : НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 33-ВРР від
16.08.2019 р Л._____________________________________________________________________________________________________

Директор Тернопільської філії Стефанчук Іван Богданович пройшов навчання навчання і 
перевірку зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 17-9/30Д/2 від
15.09.2017 рЛ: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV 
група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 197 від 06.10.2017 рЛ: НПАОП 0.00-
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з 
протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ : НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час



вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 33-ВРР від
16.08.2019 рЛ.___________________________________________________________________________

Директор Харківської філії Могильний Андрій Петрович пройшов навчання і перевірку 
знань: з питань охорони праці за курсами «Навчання з питань охорони праці посадових осіб і 
спеціалістів у відповідності до «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (НАОП 0.00-4.12-05 ) в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» 
(витяг з протоколу № 19-542 від 21.06.2019 р . ); Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної 
безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 121 
від 25.06.2019 рЛ; НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 3-2019 від 18.05.2019 рЛ : НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 33-ВРР від 16.08.2019 рЛ.___________________________________

Директор Херсонської філії Гирман Роман Павлович пройшов навчання навчання і 
перевірку зхнань: з питань охорони праці за курсами «Навчання з питань охорони праці 
посадових осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про порядок проведення 
навчання і перевірки знань з питань охорони праці» (НАОП 0.00-4.12-05 ) в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА 
ПРАЦІ» (витяг з протоколу № 19-828 від 26.09.2019 р. ); Правил безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. 
Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з електробезпеки до 1000 В) (витяг з 
протоколу № 176 від 05.09.2019 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ІІІЕЛРО» (витяг з протоколу № 7-2019 від 16.09.2019 рЛ : 
НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 38-ВРР від 16.09.2019 рЛ.___________________________________

Директор Чернівецької філії Горбатюк Ігор Вікторович пройшов навчання навчання і 
перевірку зхнань: тем чинного Законодавства України з охорони праці, організації роботи з 
охорони праці, вибухонебезпеки і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, медичні огляди, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання домедичної 
допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та 
ліквідації наслідків аварій ТОВ «Учбовий центр «Новатор» (витяг з протоколу № 18-2/6Д/4 від
16.02.2018 рЛ: Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV 
група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 008 від 16.01.2018 рЛ: НПАОП 0.00-
1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з 
протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ : НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 33-ВРР від
16.08.2019 рЛ.___________________________________________________________________________

Директор Хмельницької філії Олійник Дмитро Володимирович пройшов навчання і
перевірку знань: з питань охорони праці за курсами «Навчання з питань охорони праці посадових 
осіб і спеціалістів у відповідності до «Типового положення про порядок проведення навчання і 
перевірки знань з питань охорони праці» (НАОП 0.00-4.12-05 ) в ТОВ «НЦ БЕЗПЕКА ПРАЦІ» 
(витяг з протоколу № 18-868 від 20.12.2018 р. ): Правил безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної 
безпеки в ТОВ «УК «Спектр» (IV група з електробезпеки до 1000 в) (витяг з протоколу № 257 
від 14.12.2018 рЛ: НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
навантажувачів» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 1 від 28.12.2018 рЛ : НПАОП 0.00-1.75- 
15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в TOB «ITTE7TPQ» (витяг
з протоколу № 33-ВРР від 16.08.2019 рЛ.__________________________________________________

Завідувач складом Дніпровської філії Пашкевич Владислав Юрійович пройшов навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 062 від 03.04.2017 рЛ: НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ 
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.__________________________________



Завідувач складом Івано-Франківської філії Дутчак Петро Степанович пройшов пройшов
навчання і перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
«Загального курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 150 від 03.08.2017 
рЛ ; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в 
ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ. Завідувач складом Київської філії 
Долгова Лада Сергіївна прйшла навчання і перевірку знань: законів та нормативно-правових 
актів з охорони праці в обсязі «Загального курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з 
протоколі № 080 від 04.05.2017 рЛ : НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від
02.04.2019 р Л._____________________________________________________________________________________________________

Завідувач складом Луцької філії Тананайко Олександр Петрович пройшов навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 103 від 31.05.2017 рЛ : НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.___________________________________

Завідувач складом Львівської філії Роман Ігор Миколайович пройшов навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 103 від 31.05.2017 рЛ ; НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.___________________________________

Завідувач складом Тернопільської філії Камінський Володимир Михайлович пройшов 
навчання і перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі 
«Загального курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 103 від 31.05.2017 
р.) ; НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в
ТОВ «ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ._______________________________

Завідувач складом Харківської філії Осипова Анна Сергіївна пройшла навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 103 від 31.05.2017 рЛ ; НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ШЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.___________________________________

Завідувач складом Херсонської філії Питлик Олександр Сергійович пройшов навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 103 від 31.05.2017 рЛ : НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ШЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.___________________________________

Завідувач складом Чернівецької філії Кодовбецький Юрій Віталійович пройшов навчання 
і перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 038 від 01.03.2018 рЛ : НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.___________________________________

Завідувач складом Хмельницької філії Гнатюк Ігор Васильович пройшов навчання і 
перевірку знань: законів та нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі «Загального 
курсу охорони праці» в ТОВ «УК Спектр» (витяг з протоколі № 103 від 31.05.2017 рЛ : НПАОП 
0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт» в ТОВ
«ЩЕДРО» (витяг з протоколу № 4-ВРР від 02.04.2019 рЛ.___________________________________

Наказом по підприємству від 02.01.2019 р. № 9 деректори філій Проценко Олександр 
Сергійович. Лаврик Юрій Ігорович. Борецький Богдан Ігорович, Андросюк Сергій Олексійович, 
Гніздюх Юрій Михайлович. Стефанчук Іван Богданович. Могильний Андрій Петрович. Гирман 
Роман Павлович. Олійник Дмитро Володимирович. Горбатюк Ігор Вікторович призначені 
особами, відповідальними за організацію робот з навантажувально-розвантажувальною технікою, 
яка закріплена за підлеглими їм філіями. Наказом по підприємству від 25.03.2019 р. завідувачі 
складами філій Пашкевич Владислав Юрійович. Дутчак Петро Степанович, Долгова Лада 
Сергіївна. Тананайко Олександр Петрович, Роман Ігор Миколайович. Камінський Володимир



Михайлович. Осипова Анна Сергіївна, ГТитлик Олександр Сергійович. Гнатюк Ігор Васильович, 
Кодовбенький Юрій Віталійович призначено особами, відповідальними за безпечне виконання 
вантажно-розвантажувальних робіт. Наказами по філіях водії навантажувачіав Мануйленко 
Дмитро Григорович. Кузьмін Сергій Іванович. Борковський Михайло Іванович. Ремеслов Андрій 
Михайлович. Петращук Юрій Петрович. Кравець Анатолій Олексійович. Саламов Андрій 
Сергійович. Батіг Богдан Петрович. Миколів Іван Данилович. Шпік Мирон Михайлович. Черній 
Андрій Олегович. Мазур Василь Васильович. Бабешко Сергій Юрійович. Дідух Дмитро 
Анатолійович. Гуцуляк Дмитро Володимирович призначені відповідальними за безпечну 
експлуатацію та технічний стан навантажувачів.____________________________________________

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

Наказом від 01.04.2017 р. № 10 на підприємстві створена служба охорони праці. В 
штатном розкладі передбачено посади начальника відділу охорони праці й інженера з охорони 
праці. Обов'язки по організації служби охорони праці покладені на начальника служби охорони 
праці Болотніго Андрія Анатолійовича (методичне керівництво), директорів філій (організація
охорони праці на філіях).____________________________________________________________ ■

На підприємстві наказом від 26.12.2018 р. створена комісія з перевірки знань з питань 
охорони праці: голова комісії провідний фахівець із складського господарства і складського
обладнання Судима М.О.. члени комісії: Болотній A.A.. Жукова О.Г.__________________________

Також на підприємстві розроблені:__________________________________________________
Положення про службу охорони праці (затверджено директором ТОВ «ЩЕДРО»

01.11.2017р .____________________________________________________________________________
Положення про навчання з питань охорони праці працівників (затверджено директором

TOB «ІІІЕ7ТРО» 12.07.2018 р.).___________________________________________________________
Положення про забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та

засобами інливідуального захисту (затверджено директором ТОВ «ШЕДРО» 19.07.2018 р.)._____
Положення про розробку інструкцій з охорони праці (затверджено директором ТОВ

«ШЕДРО» 24.07.2018 р.)._______________________________________________________________
Положення про систему управління охороною праці ( затверджене наказом директора від

01.04.2017 р.№  14)._____________________________________________________________________
Положення про комісію з питань охорони праці (затверджено на загальних зборах 

трудового колективу, протокол зборів від 01.04.2017 р. № 1: переглягнуте та продовжено дію на
загальних зборах трудового колективу, протокол зборів від 01.04.2019 р. № 1).________________

Перелік інструкцій з охорони праці (наказ про затвердження № 12 від 01.04.2017 р.), в 
тому числі: № 10 Інструкція з охорони праці для водія навантажувача: № 11 При виконанні 
вантажно-розвантажувальних робіт: № 12 Про надання першої (домедичної) підготовки
постраждалим при нещасному випадку на виробництві._____________________________________

Перелік журналів, які ведуться на підприємстві на кожній філії: журнали реєстрації 
вступного інструктажу з питань охорони праці: журнали реєстрації інструктажів з питань 
охорони праці на робочому місці: журнали протоколів засідання комісії з перевірки знань з
питань охорони праці.________________________________________________________

наявністю  сл у ж б и  о х о р о н и  праці, інстр укц ій  про пр оведенн я навчання та ін стр ук таж у з питань о х о р о н и  праці,

Працівники підприємства, які експлуатують технологічні транспортні засоби:___________
Водій навантажувача Мануйленко Д.Г. пройшов навчання в ТОВ «Центр сертифікаційних 

випробувань навантажувальної техніки» і здобув професію водій навантажувача, протокол № 277
від 21.06.2013 р.. посвідчення № АК13-129.________________________________________________

Водій навантажувача Кузьмін С.І. пройшов навчання в Учбовому комбінаті 
«Дніпрострой" і здобув кваліфікацію водій навантажувача, протокол № 2401 від 15.06.2008 р..
посвідчення № 42557.____________________________________________________________

Водій навантажувача Борковський М.І. в ТОВ «УК Спектр» і здобув кваліфікацію водій
навантажувача, протокол № 51 від 02.09.2009 р.. посвідчення № 01301.________________________

Водій навантажувача Петращук Ю.П. пройшов навчання в ТОВ «Зевс» і здобув 
кваліфікацію водій навантажувача всих типів, протокол № 619 від 26.06.2019 р.. посвідчення № 
267-19. ____________



Водій навантажувача Ремеслов А.М. пройшов навчання в Навчальному центрі Київська
морська школа ТСО України та здобув професію водій навантажувача, протокол № 53 від
26.03.2010 p.. посвідчення № 422-53-10.___________________________________________________

Водій навантажувача Кравець А.О. пройшов навчання в Навчально-виробничому центрі
«№Професійна безпека» та здобув професію водій навантажувача акумуляторного та
електровізка, протокол № 35 від 11.11.2013 p.. посвідчення № 35-43-2013._____________________

Водій навантажувача Саламов A.C. пройшов навчання в Волинському обласному 
навчально-курсовому комбінаті і здобув кваліфікацію водія авто- та електронавантажувача.
протокол № 41 від 09.03.2017 p.. посвідчення № 825._______________________________________

Водій навантажувача Батіг Б.П. пройшов навчання в Львівському навчально- 
технологічному комбінаті і здобув кваліфікацію водія навантажувача, протокол № 18-11 від
18.02.2011 p.. посвідчення № 467._________________________________________________________

Водій навантажувача Миколів І.Д. пройшов навчання в Львівському навчально-
виробничому центрі й здобув кваліфікацію водія навантажувача, протокол № 06-11 від
11.06.2007 p.. посвідчення № 06-11/01.____________________________________________________

Водій навантажувача Шпік М.М. пройшов навчання в ЛООЗПТ Госагропрома УССР й 
здобув кваліфікацію водія електронавантажувача, протокол від 16.06.1988 р„ посвідчення № 059. 

Водій навантажувача Черній А.О. пройшов навчання в Тернопільському обласному
комунальному навчально-курсовому центрі та отримав професію «водій навантажувача»._______

Водій навантажувача Мазур В.В. пройшов навчання в і здобув кваліфікацію водій
навантажувача, протокол № 151 від 23.07.2012 p.. посвідчення № 04259._______________________

Водій навантажувача Бабешко С.Ю. пройшов навчання в ДІСГ В Харківській обл. та 
здобув кваліфікацію тракториста-машиніста з правом керувати навантажувачами з потужністю
двигуна до та понад 147 кВт.. посвідчення № 006312 від 04.12.2014 р._________________________

Водій навантажувача Дідух Д.А пройшов навчання в Учбовому центрі житлово- 
комунального господарства м. Хмельницького і отримав професію водій навантажувача.
посвідчення № 131789 від 08.09.2017 р.____________________________________________________

Водій навантажувача Гуцуляк Д.В. пройшов навчання в ДП ОУК концерну «Дніпробуд» і 
отримав професію водій навантажувача, протокол № 513 від 25.06.2005 p.. посвідчення № 4964.

Працівники підприємства пройшли навчання та перевірку знань в комісії підприємства 
згінно тем чинного Законодавства України з охорони праці. Пожежної безпеки. Правил безпечної 
експлуатації електроустановок споживачів. Правил технічної експлуатації електроустановок 
споживачів ( III група з електробезпеки до 1000 В); НПАОП 0.00-1.83-18 «Правила охорони праці 
під час експлуатації навантажувачів». НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час 
вантажно-розвантажувальних робіт» та інструкцій з охорони праці за професіями та видами робіт 
в обсязі виконуваних робіт (протоколи з навчання та перевірки знань комісією підприємствап від
28.12.2018 р. № 2; від 05.07.2019 р. № 4-2019: від 22.08.2019 р. № 5-2019: від 02.09.2019 р. № 6- 
2019: від 02.04.2019 p.: № 3-ВРР: від 05.07.2019 p. № 26-ВРР: від 22.08.2019 p. № 35-ВРР: від
02.09.2019 p. № 26-ВРР). Працівники підприємства раз на рік проходять періодичні медичні 
огляди у лікарнях та полікліниках України, за місцем розташування філій._____________________

На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, 
керівництво з експлуатації, інструкції з користування на всі технологічні транспортні засоби, що 
декларуються). Раз на рік проводяться технічні огляди спеціалістами Експертно-технічних 
центрів України (акти технічних оглядів б/н від 25.04.2019 p.. 18.06.2019 p.. 09.09.2019 p..
19.07.2019 p.. 24.06.2019 p.. № 062 від 10.06.2019 p.)________________________________________

експлуатаційної документації,
Працівники підприємства забезпечені спецодягом. спецвзуттям і засобами

індивідуального захисту. На кожного працівника заведена особиста картка видачі 313.__________
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 000-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці»: НПАОП 0.00-1.75-15 
«Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт». НПАОП 0.00-1.83-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів» тощо.__________________________



ТОВ «ЩЕДРО» має договір від 01.03.2019 р. № 973 на ремонт і технічне обслуговування
технологічних транспортних засобів з ТОВ «Зевс-сервіс».___________________________________

На підприємстві розроблені та затверджені програми проведення навчання з питань 
охорони праці, розроблені тестові білети. Підприємство зебезпечено необхідною навчально- 
методичною літературою та навчальними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з
охорони праці, що регулярно оновлюються за допомогою Інтернету.__________________________

нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Щербина М.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)

«24» жовтня 2019 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному 
органі Держпраці .Зо 20/^ 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.


