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ДЕКЛАРАЦІЯ

відповідності матеріально-технічної бази вимогам 
законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІВЕРПУЛЬ»

(для юридичної особи: найменування юридичної особи,

_________ 49051, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Журналістів, будинок 1__________
місцезнаходження,

_______________________________________ 40685274_______________________________________
код згідно з ЄДРПОУ,

___________________________ директор Голов Олексій Вікторович___________________________
прізвище, ім’я та по батькові керівника,

______________________ тел. +380662212861, е-таіі: 1іуегроо1-іЬ@икг.пе1:______________________
номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

для фізичної особи - 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;

________________________згідно договорів підряду 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 згідно додатку 1 
до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності перед третіми особами 
згідно постанови КМУ № 1788 від 16.08.2020 р. на підприємстві страхування не проводиться, тому 
що воно не є об’єктом підвищеної небезпеки_________________________________________________

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці - 28.01.2021 р.

(дата проведення аудиту)

Я, Голов Олексій Вікторович,
(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:

- роботи, що виконуються на висоті понад ГЗ метра:___________________________________
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах.

______замкнутому п р о с т о р і  (ємностях, трубопроводах):_____________________________________
- роботи верхолазні:________________________________________________________________
- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В:___________________________
- зварювальні роботи._______________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

та/або експлуатації (застосування) 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,

робочих місць -  8, в тому числі 7, на яких існує підвищений ризик виникнення травм;

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

підприємство орендує: офісні приміщення у ТОВ «Швейно-торгівельна фірма «Дніпро» (договір 
оренди об’єкту нерухомості № 1/3 від 01.07.2019 р.) за адресою: 49000. м. Дніпро, вул. Журналістів, 
буд. 1).____________________________________________________________________________

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



нші відомості:
Керівники та Фахівці ТОВ «ТД «ЛІВЕРПУЛЬ» пройшли навчання та перевірку знань з питань 

охорони праці у встановленому порядку:
Директор Голов Олексій Вікторович пройшов в ДП «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕТЦ» навчання та 

перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та 
нормативно-правових актів з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 43-20 від
2 6 . 0 6 . 2 0 2 0  р Л.

Інженер з охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Бабченко Андрій 
Анатолійович, інженер з охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Очередько Ігор 
Володимирович пройшли в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області законів та нормативно-правових актів 
з охорони праці в обсязі загального курсу (протокол № 135 від 16,04.2019 р.Г

Директор Голов Олексій Вікторович, інженер з охоронно-пожежної сигналізації і 
відеоспостереження Бабченко Андрій Анатолійович, інженер з охоронно-пожежної сигналізації і 
відеоспостереження Очередько Ігор Володимирович пройшли в ДП «Придніпровський ЕТЦ» 
навчання та перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: 
«Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями» НПАОП 0,00-1.71-13 
(протокол № 45-20 від 26.06.2020 р.Г «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів» 
НПАОП 40.1-1.21-98 (протокол № 41-20 від 18,06.2020 р.ї з присвоєнням V группи з електробезпеки 
(до та вище ІОООВ).

Директор Голов Олексій Вікторович пройшов в ДП «Придніпровський ЕТЦ» навчання та 
перевірку знань у комісії Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил 
охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 45-20 від
2 6 . 0 6 . 2 0 2 0  р Л

Інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Бабченко Андрій
Анатолійович, інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Очередько Ігор 
Володимирович пройшли в ТОВ «УКК ПРОФІ ЛАЙН» навчання та перевірку знань у комісії 
Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області «Правил охорони праці під час 
виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07 (протокол № 119 від 05.04.2019 р.Г

Інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Бабченко Андрій
Анатолійович, інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Очередько Ігор 
Володимирович, інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відео спостереження Голов Віктор 
Васильович пройшли в ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ПРАЦІ» навчання та перевірку 
знань за курсом «Навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та 
організацій»(протокол №20-680 від 23 вересня 2020 року.)

Інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Якімцов Євген 
Олександрович, монтажник по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Горобець 
Євген Миколайович пройшли в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» навчання та 
перевірку знань з охорони праці спеціального навчання з питань охорони праці безпечного 
виконання робіт на висоті (висотно-верхолазні роботи4) із застосуванням спеціальних страхувальних 
засобів, за «Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті» НПАОП 0.00-1,15-07 
(Протокол № 155 від 03 лютого 2021 року).

Монтажник по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Горобець Євген 
Миколайович, монтажник по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Дрозд 
Олександр Вікторович пройшли в ДП «Запорізький навчально-курсовий комбінат» навчання та 
перевірку знань за курсом «Типова інструкція ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00-5.11-85 
(Протокол № 217 від 09.02.2021р.Г

На підприємстві призначено посадових осіб на яких покладено відповідальність за безпечне 
проведення робіт підвищеної небезпеки:
- наказом № оп4-20 від 02.07.2020 р. відповідальність за справний стан та безпечну експлуатацію 

електрогосподарства покладено на інженера з охоронно-пожежної сигналізації і 
відеоспостереження Бабченко А.А.;

- наказом № опб-20 від 02.07.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В покладено на інженера з охоронно-пожежної 
сигналізації і відеоспостереження Бабченко А.А.:



наказом № оп5-20 від 02.07.2020 р. відповідальність за безпечне виконання робіт на висоті, 
верхолазних робіт з використанням спеціальних страхувальних засобів, з правом видачі наряд- 
допуску, покладено на інженера по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження 
Бабченко А.А.:
наказом № оп7-20 від 02.07.2020 р. відповідальність за безпечне виконання зварювальних робіт 
покладено на інженера з охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження Бабченко А.А.; 
наказом № оп8-20 від 02.07.2020 р. інженера з охоронно-пожежної сигналізації і
відеоспостереження Бабченко А.А. призначено особою, відповідальною за виконання робіт в 
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі 
(ємностях, трубопроводах) з правом видачі наряд-допусків;
наказом № оп8-20 від 02.07.2020 р. інженера з охоронно-пожежної сигналізації і
відеоспостереження Бабченко А.А. призначено особою, відповідальною за забезпечення 
пожежної безпеки на об'єктах замовників.

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

На підприємстві наказом № оп1-20 від 30.06.2019 р. створена служба охорони праці; виконання 
функцій інженера з охорони праці директор Голов О .В. залишив за собою._______________________

наявністю служби охорони праці
У ТОВ «ТД «ЛІВЕРПУЛЬ» розроблені, затверджені та введені в дію наказом № оп2-20 від 

01.07.2020 р.: «Положення про службу охорони праці». «Положення про систему управління 
о х о р о н о ю  праці». «Положення п р о  п о р я д о к  проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці». «Положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб».

У ТОВ «ТД «ЛІВЕРПУЛЬ» затверджені директором та введені в дію посадові інструкції. 
Нормативні акти з охорони праці, що діють на підприємстві, розроблені відповідно до НПАОП 0.00- 
6.03.93 «Порядок опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що 
діють на підприємстві» та «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» НПАОП 0.00-4,15- 
98 зі змінами.

Працівники підприємства, у встановлені терміни, проходять інструктажі з питань охорони 
праці, надання домедичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки 
та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих -  вступний, первинний, повторний, 
позаплановий та цільовий. Завершуються інструктажі перевіркою знань, а також перевіркою набутих 
навичок безпечних методів праці, особою, яка проводила інструктаж з внесенням запису до Журналу 
реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.

Наказом № опЗ-20 від 01.07.2020р. на підприємстві створена комісія з перевірки знань діючих 
нормативно-правових актів з питань охорони праці працівників та затверджений склад комісії: 
голова комісії: Голов Олексій Вікторович -  директор; члени комісії: Бабченко Андрій Анатолійович - 
інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження; Очередько Ігор Володимирович - 
інженер по охоронно-пожежної сигналізації і відеоспостереження.

У ТОВ «ТД «ЛІВЕРПУЛЬ» розроблені, затверджені та введені в дію інструкції з охорони праці 
та пожежної безпеки (№ оп2-20 від 01.07.2020 р.1, в тому числі Інструкція з охорони праці № 2 під 
час виконання робіт на висоті: Інструкція з охорони праці № 4 під час виконання верхолазних робіт; 
Інструкція з охорони праці № 3 під час виконання зварювальних робіт; Інструкція з охорони праці 
№ 7 під час виконання робіт колодязях, замкнутому просторі.

Працівники ТОВ «ТД «ЛІВЕРПУЛЬ» пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з 
охорони праці в комісії підприємства: з загальних питань з охорони праці та нормативно-правових 
актів з охорони праці в обсязі виконуваних робіт. «Правил охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями» НПАОП 0.00-1.71-13; «Правил охорони праці під час виконання робіт 
на висоті» НПАОП 0.00-1.15-07; «Типова інструкція ведення газонебезпечних робіт» НПАОП 0.00- 
5.11-85 (протокол № 1/20 від 03.07.2020 р.1: та НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації 
електроустановок споживачів» (протокол від 03.07.2020 р.).

Працівник Голов В.В, здобув професійну підготовку за фахом монтажник систем вентиляції, 
кондиціювання повітря, пневмотранспорту та аспірації у ПЗ «Центр професійної освіти і навчання» 
(свідоцтво Серія 12 СВ № 860702 виданий 04,07.2019 р.)

Працівник Очередько І.В. здобув професійну підготовку за Фахом налагоджувальник 
контрольно-вимірювальних приладів та автоматики 5 розряду у ТОВ «УК «Спектр» (посвідчення № 
03252. протокол кваліфікаційної комісії № 112 від 25.05.2015р.).



Працівник Бабченко А.А. здобув професійну підготовку за спеціальністю технологія 
зварювального виробництва 3 р о з р я д у  у  Дніпропетровському технікумі зварювання та електроніки 
ім. Є.О. Потона (диплом № 012099 виданий 26.06.1995 р.)

Працівник Голов В.В. здобув професійну підготовку з спеціальністю електромонтажник з 
ремонту та обслуговуванню електрообладнання 5 розряду у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
(посвідчення № 2736 . протокол № 138 від 21 березня 2011 року), має IV групу з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В ( протокол № 20-672д від 18 
вересня 2020 року ТОВ «НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР БЕЗПЕКИ ПРАЦІ»)

Працівник Лукатттенков М.В. здобув професійну підготовку з спеціальністю електромонтажник 
по ремонту та обслуговуванню електрообладнання 5 розряду у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» 
(посвідчення № 2729. протокол № 138 від 21 березня 2011року). має IV групу з електробезпеки, 
допущений до роботи в електроустановках напругою до і вище 1000 В (протокол № 93 від 04 червня 
2020 року ТОВ «Учбово-курсовий комбінат ПРФІЛАЙНІ»').

Горобець Є.М. здобув професійну підготовку за фахом слюсаря в Дніпропетровський 
навчально-виробничий центрі № 2 ( диплом НР №15093448 видане 26.07.2001р.').

Панков Сергій Віталійович здобув професію слюсар парогазотурбінного обладнання IV розряду 
у ТОВ «ІНТЕРЄНЕРГОСЕРВІС»(посвідчення № 77/19, протокол № 177/18 від 27.07.2018 р.)

Дрозд О.В. здобув професійну підготовку за курсом електрогазо-звраювальників з присвоєнням 
З розряду у ТОВ «Учбовий комбінат «Дніпробуд» (посвідчення № 1531. протокол № 118 від 
17 лютого 2011 року).

Бабченко А.А.. Голов В.В.. Очередько І.В. пройшли спец навчання за професією «Верхолаз» в 
навчальному центрі ТОВ «УК Спектр» протокол № 221 від 09.02.2021 року посвідчення № 23489.
23490.23491.

На підприємстві відповідно до нормативно-правових актів ведуться наступні журнали:
- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці.
- Журнал реєстрації протоколів засідань комісії з перевірки знань з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструкцій з охорони праці.
- Журнал видачі інструкцій з охорони праці.
- Журнал обліку видачі засобів індивідуального захисту.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів.
- Журнал обліку видачі наряд-допусків.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал обліку та зберігання електрозахисних засобів.______________________________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці

Відповідно до вимог п.1.7.6 НПАОП 0.00-1.15-07 «Правил охорони праці при виконанні робіт 
на висоті», роботи на висоті виконуються за нарядами та розпорядженнями, які реєструються в 
Журналі обліку робіт, що виконуються за нарядами та розпорядженнями.

На підприємстві ТОВ «ТД «ЛІВЕРПУЛЬ» в наявності необхідна експлуатаційна документація 
(технічні паспорти та інструкції з експлуатації на обладнання, що використовується при виконанні 
заявлених робіт підвищеної небезпеки, а саме: шурупокрути «МЕТАВО» - 2 од.; пгурупокрут «Зенит»
- 1 од., перфоратори «МАКІТА» - 2 од., перфоратор «В08НЕ» - 1 од; болгарка ВГПРОЕТ В\У8 2305
1 од.; пояси монтажні типу ПЛК-1М; пояси запобіжні лямкові 2ПЛ-К. мотузки рятувальні; протигази 
шлангові ПШ-1Б; драбини; прив’язь страхувальна 5АРЕ-ТЕС 5Т5: набір слюсарних інструментів 
(ключі, молотки, кувалди. струбцини'), плоскогубці та викрутки з діелектричними рукоятками, 
покажчик напруги УВН-80-2М/1, мегаомметр ЕС0210-Г. інверторний апарат для зварювання 
плавким покритим електродом ММА 350.

На підприємстві проведені випробування поясів запобіжних лямкових комбінованих типу ПЛК- 
1М, 2ПЛ-К (Акт № 1 від 06.07.2020 р. випробувань засобів захисту (поясів запобіжних, 
страхувальних мотузок).

експлуатаційної документації

Працівники підприємства забезпечені комплектом спеціального одягу, спеціального взуття 
згідно Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів 
індивідуального захисту працівникам підприємства, затверджених наказом директора № 6-ОП від 
05.02.2020 р. Під час виконання задекларованих робіт працівники забезпечені засобами захисту



(комбінезон брезентовий, рукавиці брезентові, підшоломник, пояси запобіжні, протигази шлангові, 
рукавиці діелектричні, боти діелектричні, рукавиці комбіновані, протишумові навушники, 
респіратори, захисні окуляри, захисні каски загального призначення).___________________________

засобів індивідуального захисту

На підставі «Порядку проведення медичних оглядів працівників», затвердженого наказом 
Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 р. № 246 працівники підприємства, зайняті на 
роботах підвищеної небезпеки, проходять медичний огляд при прийомі на роботу та періодично. 
Працівники підприємства мають медичні довідки про проходження попереднього медичного огляду.
видані медичними закладами м. Дніпро._____________________________________________________

На підприємстві наявна актуалізована нормативно-правова документація, що зберігається як 
на паперових, так і електронних носіях. Зокрема по задекларованим видам робіт наявні нормативно- 
правові акти: Закон України «Про охорону праці», затверджений ВР України. № 2694-ХІІ від 
14.10.1992 р„ із змінами; Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 
захворювань і аварій на виробництві, затверджений ПКМУ № 337 від 17.04.2019; НПАОП 0.00-4.21- 
04 «Типове положення про службу хорони праці». НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про 
порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». НПАОП 00.0-6.03-93 
«Порядок опраттювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на 
підприємстві». НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці при роботі з інструментом та 
пристроями». НПАОП 0.00-5.11-85 «Типова інструкція ведення газонебезпечних робіт». НПАОП 
40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». НПАОП 0,00-1,15-07 
«Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті», та інші.

Проведення робіт підвищеної небезпеки регламентовано інструкціями з експлуатації і 
паспортами обладнання, інструкціями підприємства, інструкціями з питань охорони праці та 
передбачає проведення цільових інструктажів, складання наказів і наряд-допусків. відповідальність 
покладається на керівників робіт.

Матеріально-технічна база підприємства відповідає вимогам законодавства з питань охорони 
праці та промислової безпеки.

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._________________________________________________

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному органі 
Держпраці« _ 2021 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.




