
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця _____ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЩЕДРО»___________________________________________

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

49033, м. Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, буд. 122, літ.Д-2, код згідно з 
СДРПОУ 41162327_______________________________________________________________

місце знаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

_____ Директор Щербина Максим Віталійович, 0563730301____________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника, номер телефону,

e-mail: schedro@ukr.net_____________________________________________
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 виконуються на території України___________________________________
місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) 

машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди 
ПрАТ "Страхова компанія «Юнівес»", строк дії страхового полісу до 21.06.2020, № ВВ- 
001-ОПН/19/ЗП від 21.06.2019___________________________________

(найменування страхової компанії,строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці 13.06.2019
(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, устаткування 
підвищеної небезпеки: Газополум'яні роботи______________________________________

(найменування виду робіт
Роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників

підвищеної небезпеки

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,

mailto:schedro@ukr.net


Кількість робочих місць 4, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм 3____________________________________________________________________ _ _ _ _

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

Офісне та виробниче приміщення орендовані (Договір № 16 від 24.03.2017 року між 
ПАТ «Запорізький оліяжиркомбінат» та ТОВ «ЩЕДРО» на оренду нерухомого майна, що 
розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул.. Харчова 3)________________________________

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

Інші відомості Посадові особи підприємства пройшли відповідне навчання та 
перевірку знань з питань охорони праці:

Витяг з протоколу № 53 від 18.04.2018 року засідання комісії з перевірки знань 
НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони праці» (директор -  Щербина М. В., начальник служби охорони 
праці -  Болотній А. А.), виданий КП «Центр безперервного навчання кадрів «Темп»;

Витяг з протоколу № 172 від 29.08.2017 року засідання комісії з перевірки знань з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій в обов’язки 
якого входять забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (начальник служби 
охорони праці -  Болотній А. А.), виданий КП «Центр первинного навчання кадрів «ТЕМП»;

Виписка з протоколу № 92/1 від 05.07.2018 року засідання комісії з перевірки знань 
«Загального курсу охорони праці» (головний енергетик -  Фесенко О. В., головний механік
-  Ніколаєнко В. В, всього 8 осіб), виданий КП «Центр первинного навчання кадрів 
«ТЕМП»:_________________________________________________________________________

Виписка з протоколу № 89 від 26.07.2017 року засідання комісії з перевірки знань 
«Загального курсу охорони праці» (директор виробничого підрозділу -  Андрієвський О. В., 
начальник миловарного цеху -  Закернична Н. В.), виданий КП «Центр первинного 
навчання кадрів «ТЕМП»;

Витяг з протоколу № 57/1 від 30.05.2017 року засідання комісії з перевірки знань з 
питань пожежної безпеки посадових осіб підприємства, установ та організацій в обов’язки 
якого входять забезпечення виконання заходів пожежної безпеки (інженер з ОП -  Волкова 
О. M.), виданий КП «Центр первинного навчання кадрів «ТЕМП»;

Витяг з протоколу № 109 від 27.07.2018 року та №205 від 20.09.2019 року засідання 
комісії з перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(начальник автотранспортного цеху -  Кухар О.П., майстер з ремонту обладнання -  Гуржій
A. В., інженер з ОП -  Волкова О. M.), виданий КП «Центр неперервної освіти кадрів 
«ТЕМП»:

Витяг з протоколу № 83 від 22.07.2018 р о к у  засідання комісії з перевірки знань 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (начальник служби охорони 
праці -  Болотній А. А.), виданий КП «Центр неперервної освіти кадрів «ТЕМП»;

Витяг з протоколу № 13 від 15.08.2018 року засідання комісії з перевірки знань 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (головний механік Ніколаєнко
B. В.; старший майстер з ремонту обладнання -  Потапов Ф. І.. Юрченко К. В., майстри 
Репринцева А. Л., всього 20 осіб), виданий комісією підприємства;

Витяг з протоколу № 87 від 19.07.2018 року засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці за «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» 
НПАОП 0.00 1.15-07 посадових осіб та спеціалістів (начальник служби охорони праці -  
Болотній А. А.), виданий КП «Центр неперервної освіти кадрів «ТЕМП»;)

На підприємстві наказом від 29.05.2020 року № 56 визначено осіб, які відповідають за 
безпечне проведення газополум'яних робіт -  старшого майстра з ремонту обладнання -  
Потапова Ф. І., майстрів з ремонту обладнання Юрченко К. В., Репринцева А. Л.; наказами 
від 22.05.2017 року № 50 визначено осіб за безпечне виконання робіт з підйомнику по 
службі головного механіка -  головного механіка Ніколаєнко В. В.; старшого майстра з 
ремонту обладнання -  Потапова Ф. І., Юрченко К. В., майстрів: Репринцева А. Л., всього 7 
осіб). Відповідальні особи проходили навчання та перевірку знань з питань охорони праці



(Витяг з протоколу Nq 109 від 27.07.2018 року та №205 від 20.09.2019 року засідання 
комісії з перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» 
(начальник автотранспортного цеху -  КухарО.П., майстер з ремонту обладнання -  Гуржій 
А. В., інженер з ОП -  Волкова О. M.). виданий КП «Центр неперервної освіти кадрів 
«ТЕМП»; витяг з п р о т о к о л у  № 83 від 22.07.2018 р о к у  засідання комісії з перевірки знань 
НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила о хо р о н и  праці під час експлуатації вантажопідіймальних 
кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» (начальник служби охорони 
праці -  Болотній A. А.). виданий КП «Центр неперервної освіти кадрів «ТЕМП»; протокол 
№ 13 від 15.08.2018 року засідання комісії з перевірки знань НПАОП 0.00-1.80-18 
«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних 
пристроїв і відповідного обладнання» (головний механік Ніколаєнко В. В.; старший 
майстер з ремонту обладнання -  Потапов Ф. І., Юрченко К. В., майстри Репринцева А. Л.,
всього 20 осіб), виданий комісією підприємства)._______________________________________

Наказом від 22.05.2017 р о ку  № 50 про призначено відповідальну особу за 
електрогосподарство — головного енергетика Фесенко О. В., та особою, що його заміщує
старшого майстерра з ремонту електрообладнання -  Балабінського В. А.;_______________

Наказом № 159а від 01.11.2018 року- про забезпечення працівників підприємства 
спецодягом та іншими засобами захисту, та призначення відповідальної особи за облік, 
зберігання та видачу ЗІЗ- начальника регіональної служби закупівель та логістики -  Рудь

______________________________________________________________________________________
Наказом № 50 від 22.05.2017 року про призначення відповідальної особи за: 
безпечне виконання робіт з автопідіймача по службі головного механіка -  головного 

механіка Ніколаєнко В. В.; старшого майстра з ремонту обладнання -  Потапова Ф. І.,
Юрченко К. В., майстрів: Репринцева А. Л., всього 7 осіб);______________________________

за своєчасне забезпечення працівників ЗІЗ, облік, збереження та проведення
періодичних оглядів і випробувань -  керівників с т р у к т у р н и х  підрозділів;__________________

від 21.09.2017 р о к у  №  145 про введення в дію ін с т р у к ц ій  з о х о р о н и  праці на
підприємстві;_______________________________________________________________________

від 17.11.2017 року № 177 про затверд ж ення п о р я д к у  проведення навчання і
перевірки знань з питань охорони праці;_______________________________________________

від 27.09.2018 року № 146 про призначення відповідальних осіб: 
за нагляд, утримання в справному стані і безпечну експлуатацію 

вантажопідіймальних кранів, автопідіймача, вантажопідіймальних пристроїв -  головного
механіка -  Ніколаєнко В. В; ____________________________________________________

за безпечне виконання робіт вантажопідіймальними кранами, машинами, мобільними 
підіймачами майстра з ремонту обладнання -  Гуржій А. В.;_____________________________

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

Наказом № 36к від 04.07.2016 року призначено інженера з охорони праці -  Волкову
О. M..___________________________________________________________________________ ___

Накази керівника підприємства ТОВ «ЩЕДРО»:___________________________________
N214 01.04.2017 року -  про затвердження «Положення про порядок проведення 

навчання і перевірки знань з питань охорони праці»;

№14 01.04.2017 року -  про затвердження «Положення про службу охорони праці», та 
створення служби охорони праці на підприємстві;

№14 01.04.2017 року про затвердження «Системи управління охороною праці»;
№108 від 20.06.2018 року -  про проведення навчання з питань охорони праці, 

працівників підприємства професій підвищеної небезпеки, та про створення постійно 
діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці.

- Перелік інструкцій з охорони праці діючих на підприємстві, затверджений 
керівником підприємства 24.09.2018 року.).

Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві: 
реєстрації вступного інструктажу з питань ОП; 
реєстрації інструктажів з питань ОП на робочому місці; 
реєстрації інструктажів з пожежної безпеки;



обліку видачі інструкцій з охорони праці на підприємстві; 
протоколів перевірки знань з електробезпеки; 
реєстрації осіб, що потерпіли від нещасних випадків; 
обліку та зберігання засобів захисту
реєстрації робіт, що виконуються за нарядом допуском".__________________________
Працівники підприємства, які виконують заявлені роботи підвищеної небезпеки

мають відповідну професійну підготовку:______________________________________________
диплом ГЕ № 021575 виданий Самофалову С.О. про те, що він 19.06.1996 року 

закінчив Запорізьке професійне училище та йому було присвоєна кваліфікація 
електрогазозварник 4-го розряду;

Поліщук С. О. (посвідчення №  3725 від 08.11.2012 р о к у  видане про те. що він 
пройшов навчання в КП «Запорізький обласний центр охорони праці» Запорізької 
обласної ради за професією -  машиніст автовишки та автогідропідіймача); посвідчення 
№ 1365 від 13.04.2009 року видане про те, що він навчався у ДП «Запорізький навчально- 
курсовий комбінат» і виявив потрібні знання з професії «Машиніст крану автомобільного»;

Орлов О.І. (посвідчення від 05.06.1989 року про присвоєння (підвищення) робітничої 
кваліфікації видане про те, що він закінчив курси перепідготовки у «Учебно-курсовой
комбинат Запорожский...... » і здобув професію машиніст крану автомобільного)._________

Поліщук С. О., Орлов О.І. пройшли спеціальне навчання з питань охорони праці за 
напрямом виконуваних робіт протокол № 7 від 25.04.2019 року засідання комісії з 
перевірки знань з охорони праці: Правил улаштування і безпечної експлуатації 
вантажопідіймальних кранів згідно інструкції; з питань охорони праці для всіх працівників 
підприємства; з безпечного проведення робіт на висоті; з охорони праці для водіїв 
автотранспортних засобів; з охорони праці для водіїв автопідіймача; з пожежної безпеки 
для працівників підприємства (водій автопідіймача - Поліщук С. О.), виданий комісією 
підприємства; протокол № 6 від 25.04.2019 року засідання комісії з перевірки знань з 
охорони праці: Правил улаштування і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів 
згідно інструкції; з питань охорони праці для всіх працівників підприємства; з безпечного 
проведення робіт на висоті; з охорони праці для водіїв автотранспортних засобів; з 
охорони праці для водіїв автопідіймача; з пожежної безпеки для працівників підприємства .

витяг з журналу протоколів перевірки знань з електробезпеки від 19.04.2019 року про 
присвоєння II групи з електробезпеки машиністу крану автомобільного -  Орлов О.І.,
Поліщук С. О. (до 1000 В), перевірка знань проводилась комісією підприємства._________

Працівники підприємства раз на рік проходять періодичний медичний огляд 
(Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду 20.06.2019 року, виданий 
КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2»)_______________________________

наявністю служби охорони праці, інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорт 

підйомнику передвижного телескопічного Zarqes 40166 В, 2002 року виготовлення, країна 
виробник Німеччина; технічний висновок № 202 від 20.07.2015 року про можливість 
подальшої експлуатації підйомнику передвижного телескопічного Zarqes 40166 В, виданий 
ДП «Експертний центр «Механіка» (Дозвіл № 3102.11.30-74.30.0 від 08.08.2011 року,
виданий Держгірпромнаглядом). Строк експлуатації подовжено до 20.07.2020 року).______

Ідентифікація об’єкта ТОВ «Щедро» державний реєстр ОПН реєстраційний № 
23.41162327.01.2-Д. На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. № 
956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки ТОВ 
«ЩЕДРО», розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. З, належить до
об’єктів підвищеної небезпеки 2 класу________________________________________________

Договір № 636 від 20.11.2017 року між ТОВ «ЩЕДРО» та ТОВ «Захід» на постачання
небезпечних речовин (Ліцензія Серія АЕ № 575707 від 19.02.2015 року)_________________

План локалізації та ліквідації аварійних ситуації й і аварій узгоджений з начальником
ГУ ГСЧС України у Запорізькій області від 26.06.2017 року (склад кислот та луг).__________

План локалізації та ліквідації аварійних ситуації й і аварій узгоджений з начальником 
ГУ ГСЧС України у Запорізькій області від 20.06.2017 року (миловарний цех).____________



Регламент виробничий технологічний TP 00373847.008-2015 затверджений від
U I.UÖ.^U ID РОКУ.

Регламент виробничий технологічний ТР 00373847.008-2015 затверджений від
01.08.2015 р о к у .

Регламент виробничий технологічний ТР 00373847.003-2014 затверджений від
01.12.2014 р о к у .

Хімічні речовини постачаються на підприємство відповідно до Договору № 636 
від 20.11.2017 року міжТОВ «ЩЕДРО» та ТОВ «Захід» (Ліцензія Серія АЕ № 575707 
від 19.02.2015 року). _____________________________________________________

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/13777 від 
02.04.2015 року, виданий Державною санітарно-епідеміологічною службою України.

Проект виробництва робіт від 01.03.2006 р о к у , затверджений керівником
підприємства.______ ____________________________________________________________ _

Паспорт вентиляційної системи В-2, 2014 року виготовлення, країна виробник
Україна;_________________________________________________________ __________________

П ро то ко л  перевірки вентил яційно ї систем и В-2, виданий комісією  підприємства.
експлуатаційної документації,

Наказом № 159а від 01.11.2018 року -  про забезпечення працівників підприємства 
спецодягом та іншими засобами захисту, та призначення відповідальної особи за облік, 
зберігання та видачу ЗІЗ- начальника регіональної служби закупівель та логістики -  Рудь

______________________________________________________________________________________
У відповідності з «Мінімальними вимогами безпеки і охорони здоров’я при 

використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці» НПАОП 
0.00-7.17-18, працівники підприємства забезпечуються спецодягом, спецвзуттям та 
засобами індивідуального захисту ( костюм (на 12міс.), черевики (на 12міс.), рукавиці (на 
1 міс.), каска захисна (до зносу), підшоломник (на 12міс.), окуляри захисні відкриті (до 
зносу), взимку додатково: куртка утеплена (на Збміс.), чоботи на 36 міс.), підшоломник 
утеплений (на 24 міс.), які були придбані у квітні 2019 року. Ведеться Журнал видачі і
повернення спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту._____________

Сертифікат експертизи типу (модуль В) засобів індивідуального захисту: костюм 
захисний легкий Л-1 з прогумованої тканини на основі полімерної підкладки від 20.07.2018 
року, виданий органом з оцінки відповідності ПП «Еталон»;

протокол № 151 від 19.04.2018 року вимірювання опору розтікання на основних 
заземлювачах і заземленнях магістралей і устатковання, виданий ТОВ «Оптімусагро 
трейд» (дозвіл № 408.17.30 від 13.12.2017 року, виданий Державною службою України з 
питань праці».

Сертифікат перевірки типу (засоби індивідуального захисту органів дихання -  повні 
лицьові маски), виданий ДП «Укрметртестстандарт»;

сертифікат відповідності від 27.10.2017 року взуття литого з полімерних матеріалів 
виданий Міністерством економічного розвитку у торгівлі України Державною системою 
сертифікації;

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»; 
«Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки» (постанова КМУ 
від 26.10.2011 р. № 1107); НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою»; НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці»; 
НПАОП 0.00-6.03-93' «Порядок опрацювання та затвердження роботодавцем нормативних 
актів з охорону праці, що діють на підприємстві»; НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги 
стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників»; НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці»; НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці 
під час виконання робіт на висоті»; НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації
електроустановок споживачів»; НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації



р

електрозахисних засобів»; «Правила улаштування електроустановок»; «Правила 
технічної експлуатації електроустановок споживачів»; НПАОП 0.00-1.45-69 «Правила 
безпеки при зберіганні, транспортуванні та застосуванні сильнодіючих ядовитих речовин» 
знань НПАОП 0.00-1.80-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання» та інш. 
Нормативно-правові акти в друкованому вигляді знаходяться у вільному доступі в кабінеті 
охорони праці_______________________________________________________________________

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-правової матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

Щербина М.В.
(підпис)

и^С£у> « » 2020 р.

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб ’єктів господарювання у 
територіальному органі Аержпраці^ У  2020 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, устаткування 
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."


