
ДЕКЛАРАЦІЯ 
відповідності матеріально-технічної бази вимогам 

законодавства з питань охорони праці

Відомості про роботодавця ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФАІРГРУП», місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця 

Верхоянська, будинок 49, код ЄДРПОУ -  38895596,
(для юридичної особи: найменування юридичної особи, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ,

керівник-директор Кузнецов Станіслав Валерійович, тел. +380567887765, info@firegroup.com.ua
прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону, 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;

____________ територія України на об’єктах замовників згідно укладених договорів.____________
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:
Згідно додатку І до порядку та правил проведення страхування цивільної відповідальності

(найменування страхової компанії,

перед третіми особами згідно Постанови Кабінету Міністрів від 16.08.2002 №1788 страхування 
не проводиться , так як Товариство не є об‘єктом підвищеної небезпеки._______________________

строк дії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці_________
___________________________________ 30 листопада 2020 р.

(дата проведення аудиту)

Я,______________________________Кузнецов Станіслав Валерійович___________________________
(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:
- Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатках 3 і 7 до Порядку видачі дозволів 
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а саме:
- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових 
балонів, що є ємностями для газового моторного палива.
- Роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
- Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В (до 10 кВ включно) і в зонах 
дії струму високої частоти.
- Заповнення, злив і ремонт балонів із стисненим, зрідженим газом (вуглекислий газ), їх 
зберігання.________________________________________________________________________________

(найменування виду робіт підвищеної небезпеки

- Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, крім автомобільних газових балонів, 
що є ємностями для газового моторного палива, а саме:

та/або машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки,

- балони із зрідженим газом (вуглекислий газ), 4 од., Україна;

тип або марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження,

які виконуються та/або експлуатуються (застосовуються) без отримання відповідного дозволу,

https://mail.ukr.net/desktop%23sendmsg/f=to=EuiW9NCWE2scF4s5027wthVen_8M


На підприємстві працюють 7 осіб, з тих на яких існує підвищений ризик виникнення 
травм -  4 осіб.__________________________________________________________________________

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

Адміністративно-виробничі приміщення розташовані за адресою: Дніпропетровська обл., м. 
Дніпро, вул. Ударників, буд. 27А (офісне приміщення площею 82 м2, складське приміщення 
площею 91 м2 (договор оренди нежитлового приміщення №08/01-2020 від 08.01.2020 р., 
укладений із ПО Кузнецов С.В.. Виконання робіт та експлуатація машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки здійснюється на об’єктах замовників згідно укладених 
договорів.

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

Інші відомості:
Наказом №9 від 05.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з 
заповнення, зливу і ремонту балонів із стисненим, зрідженим газом, їх зберігання призначено 
начальника ділянки Мурзіна В. О.
Наказом №10 від 06.11.2020 р. відповідальною особою за робочий стан та безпечну 
експлуатацію електрогосподарства на підприємстві призначено начальника ділянки Мурзіна 
В.О. (5 група з електробезпеки до і понад 1000 В).
Наказом №11 від 09.11.2020 р. відповідальною особою за своєчасне випробування та 
забезпечення робітників засобами індивідуального захисту призначено начальника ділянки 
Мурзіна В.О.
Наказом №12 від 09.11.2020 р. відповідальною особою за безпечну експлуатацію посудин, що 
працюють під тиском призначено начальника ділянки Мурзіна В.О.
Наказом №13 від 10.11.2020 р. відповідальною особою за утримання у справному стані балонів 
із стисненими, зрідженими газами директор Кузнецов С.В. поклав на себе.
Наказом №14 від 10.11.2020 р. відповідальною особою за експлуатацію посудин, що працюють 
під тиском понад 0,05 МПа призначено начальника ділянки Мурзіна В.О.
Наказом №15 від 11.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт в діючих 
електроустановках напругою понад 1000 В призначено начальника ділянки Мурзіна В.О. 
Наказом №16 від 11.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт, що 
виконуються на висоті понад 1,3 метра призначено начальника ділянки Мурзіна В.О.
Наказом №17 від 12.11.2020 р. відповідальною особою за безпечне виконання робіт з монтажу, 
демонтажу, налагодженню, ремонту, технічному обслуговуванню машин, механізмів, 
устатковання підвищеної небезпеки (посудин, що працюють під тиском понад 0,05 МПа) 
призначено начальника ділянки Мурзіна В.О.

На виконання вимог Закону України «Про охорону праці» та НПАОП 0.00-4.12-05 
«Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 
праці», наказом № 5 від 03.11.2020 р. створена комісія з перевірки знань працівників з питань 
охорони праці у складі: Голова комісії -  директор Кузнецов С.В. Члени комісії -  інженер з 
охорони праці Равський К.В., начальник ділянки Мурзін В.О. -  пройшли навчання та перевірку 
знань:
Директор Кузнецов С.В., інженер з охорони праці Равський К.В., пройшли навчання в 
Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області згідно Законодавства України про охорону праці, 
організації роботи з охорони праці, вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної 
безпеки, електробезпеки, гігієни праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, 
надання першої допомоги потерпілим у разі нещасного випадку, управління роботами з 
профілактики та ліквідації наслідків аварій. Витяг з протоколу № 1.03-18 ОП від 06.03.2018 р. 
Начальник ділянки Мурзін В.О., пройшов навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно Законодавства України про охорону праці, організації роботи з охорони праці, 
вибухонебезпеки виробництва і вибухозахисту, пожежної безпеки, електробезпеки, гігієни 
праці, профілактики професійних отруєнь і захворювань, надання першої допомоги потерпілим 
у разі нещасного випадку, управління роботами з профілактики та ліквідації наслідків аварій. 
Витяг з протоколу №1/09-20 ФГ-ОП від 11.09.2020 р.
Директор Кузнецов С.В., інженер з охорони праці Равський К.В., пройшли навчання в Дії. 
«ДНКК«МОНОЛІТ» та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у 
Дніпропетровській області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час



експлуатації об
ладнання, що працює під тиском». Витяг з протоколу №941 від 07.09.2020 р.
Начальник ділянки Мурзін В.О. пройшлов навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП 
Макаров Д.В. та перевірку знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, 
що працює під тиском». Витяг з протоколу №1/09-20 ФГ СС від 17.09.2020 р.
Директор Кузнецов С.В., інженер з охорони праці Равський К.В. та начальник ділянки Мурзін 
В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно ПБЕЕС, ППЬУ, 
ПОПРІП, ПКЕЕ, ПЕЕЗ, ПУЕ, 5 група з електробезпеки до та понад 1000 В. Витяг з протоколу 
№80.10-20 ЕЛ.Е від 30.10.2020 р.
Директор Кузнецов С.В., інженер з охорони праці Равський К.В. та начальник ділянки Мурзін 
В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.15
07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті». Витяг з протоколу № 1/09-20 
ФГ-ВВ від 15.09.2020 р.
Директор Кузнецов С.В., інженер з охорони праці Равський К.В. та начальник ділянки Мурзін 
В.О. пройшли навчання в Навчальний центр з охорони праці ФОП Макаров Д.В. та перевірку 
знань в комісії Головного управління Держпраці у Запорізькій області згідно НПАОП 0.00-1.71
13 «Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями». Витяг з протоколу 
№1/09-20 ФГ-ІНС від 15.09.2020 р.________________________________________________

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

На підприємстві у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про охорону праці» 
створена служба охорони праці. Наказом №1 від 02.11.2020 р. функції служби охорони праці на
підприємстві покладаються на інженера з охорони праці Равського К.В._______________________

наявністю служби охорони праці,
Заправник вогнегасників Молієнко С.В. -  ТОВ «НКК«МОНОЛІТ» за професією -  зарядник 
вогнегасників 3 розряду. Свідоцтво №804 від 15.01.2020 р.
Заправник вогнегасників Мороз В.В. -  ТОВ «НКК«МОНОЛІТ» за професією -  зарядник 
вогнегасників 3 розряду. Свідоцтво №800 від 15.01.2020 р.
Електромонтер Чорній О М. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» за професією -  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 
розряду. Свідоцтво №112412 від 22.11.2019 р.
Електромонтер Демідов С.О. -  ДП «Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт» за професією -  електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 5 
розряду. Свідоцтво №112411 від 22.11.2019 р.
Заправник вогнегасників Молієнко С.В., заправник вогнегасників Мороз В.В., електромонтер 
Чорній О.М., електромонтер Демідов С.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно питань охорони праці, інструкцій з охорони праці за професіями та видами 
робіт в обсязі виконуваних робіт. Протокол №1/2020 від 16.11.2020 р.
Заправник вогнегасників Молієнко С.В., заправник вогнегасників Мороз В.В., електромонтер 
Чорній О.М., електромонтер Демідов С.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони праці під час експлуатації 
обладнання, що працює під тиском», в обсязі виконуваних робіт. Протокол №2/2020 від
17.11.2020 р.
Заправник вогнегасників Молієнко С.В., заправник вогнегасників Мороз В.В., електромонтер 
Чорній О.М., електромонтер Демідов С.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно ПТЕЕС, ПЬЕЕС, 3 група з електробезпеки. Протокол №3/2020 від
18.11.2020 р.
Заправник вогнегасників Молієнко С.В., заправник вогнегасників Мороз В.В., електромонтер 
Чорній О.М., електромонтер Демідов С.О. пройшли навчання та перевірку знань в комісії 
підприємства згідно НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила охорони праці під час роботи з 
інструментом та пристроями», НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання 
робіт на висоті», в обсязі виконуваних робіт. Протокол №4/2020 від 19.11.2020 р.

На підприємстві ТОВ «ФАІРГРУП», відповідно до вимог Закону України «Про охорону 
праці», наказом №2 від 02.01.2020 р. затверджено та введено в дію:

- Положення про службу охорони праці;



- Положення про порядок організації навчання та перевірки знань робітників з питань 
охорони праці;

- Положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці. 
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці», з метою забезпечення 
функціонування системи охорони праці на підприємстві, наказом № 2 від 02.11.2020 р. 
затверджено та введено в дію:

- Положення про систему управління охороною праці (СУОП).
Система управління охороною праці (СУОП) на підприємстві регламентується наказами, 
положеннями, переліками та інструкціями з охорони праці. Ведеться внутрішня документація 
по дотриманню вимог техніки безпеки та охорони праці :

- Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці.
- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
- Журнал протоколів перевірки знань.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструмента.
- Журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці.
- Журнал обліку та зберігання засобів захисту.
- Журнал реєстрації інструктажів на робочому місці.
- Журнал огляду газовикористовуючого обладнання.
- Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструментів, трансформаторів. 

Наказом №3 від 02.11.2020 р. на підприємстві затверджені та введені в дію посадові інструкції 
директора, інженера з охорони праці, начальника ділянки. Наказами №7 від 04.11.2020 р. 
затверджений перелік робіт з підвищеною небезпекою, які виконуються на підприємстві.

На підприємстві, наказом №4 від 03.11.2020 р. затверджені та введені в дію інструкції з 
охорони праці: Інструкція з ОП при експлуатації ручних електромашин, ручного 
електроінструменту, переносних електросвітильників та подовжувачів; Інструкція з ОП з 
надання першої медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві; Інструкція з ОП 
для електромонтера; Інструкція з ОП для монтажника; Інструкція з ОП для заправника 
вогнегасників; Інструкція з ОП при виконанні робіт в діючих електроустановках; Інструкція з 
ОП при виконанні робіт на висоті. Тексти інструкцій є стислими, зрозумілими і не допускають 
різних тлумачень. Інструкції по формі і змісту відповідають вимогам НПАОП 0.00-4.15-98
«Положення_________ про_________ розробку_________ інструкцій_________ з_________ охорони
праці». _____________________

інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

В наявності необхідна, експлуатаційна документація на обладнання, в тому числі та що 
використовується при виконанні робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання 
підвищеної небезпеки (технічні паспорта та інструкції з експлуатації 
тощо).
Для виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на 
підприємстві мається в наявності наступне обладнання: Комплект сталевих перехідних 
елементів під’єднання корпусів вогнегасників та протипожежних систем, робочого та 
зразкового манометрів, прозорого рукава стоку, рукав високого тиску типу PHD 208х2000 AOL 
10 відповідно EN853 2 SN, прозорий рукав для стокової магістралі скиду тиску, діаметром 10 
мм., ванна для промислових корпусів, ключ динамометричний РД50, ключі гайкові двосторонні 
в наборі ГОСТ 28037, рулетка ГОСТ 7502, секундомір СОСпр-26-2-000 (0-60 хв. кл. точності 
±0,1 с) ГОСТ 5072, стрічка ФУМ-2 ТУ 65-1388, Україна, слюсарні лещата, станція зарядна 
вуглекислотна СЗУ-7, порошкова зарядна станція, ємність для води, пристрій для миття та 
сушіння балонів, пояса запобіжні 1ПЛ-К2, зав. №01501, №01502, №01503, 2019 р. в., Україна, 2
х полюсний вказівник напруги, 2020 р. в., Україна, діелектричні боти, діелектричні рукавиці, 
№138, №141, інструмент з ізолюючими рукоятками (викрутка, пасатижі, кусачки тощо) -  2 
компл., набір інструментів для електромонтажних робіт -  2 комплекти, риштування будівельні 
У відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.15-07, ГОСТ 12.4.089 обладнання та пристосування, 
які використовуються під час виконання робіт на висоті пройшли перевірку та випробування -  
акт №1 від 20.11.2020 р.
Постачання промислових газів здійснює ТОВ «Кріоген ЛТД», у відповідності до договору 
постачання №01/14-1.
У відповідності до вимог НПАОП 40.1-1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних



засобів», ізолюючі захисні засоби, засоби з діелектричної гуми, електроінструмент тощо
пройшли випробування підвищеною напругою та допущені до роботи в електроустановках 
напругою до та понад 1000 В.: протокол № 139 від 03.02.2020 р.

експлуатаційної документації,

У відповідності до НПАОП 0.00-7.17-18 «Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при 
використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці», та наказу № 8 
від 05.11.2020 р., працівники підприємства, які виконують роботи з підвищеною небезпекою 
забезпечені спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Засоби 
індивідуального захисту, що використовують за призначенням, зберігаються у технічно 
справному стані та проводиться їх технічне обслуговування, ремонт, а також експлуатаційні 
випробування відповідно до вимог законодавства та документів з експлуатації 
виробників.____________

засобів індивідуального захисту,

Бібліотечний фонд, фонд нормативних документів, в тому числі нормативно-правових актів з 
охорони праці, стандартів, будівельних норм і правил та технічної документації підприємства 
складає понад 50 видань у паперовому (друкованому) вигляді та на електронних носіях. Фонд 
поповнюється, зберігається та актуалізується. Підприємство має необхідну кількість 
нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці (Закон України «Про 
охорону праці», «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1107 від 26.10.11р., Закон України 
«Про об‘єкти підвищеної небезпеки», НПАОП 0.00-2.01-05 «Перелік робіт з підвищеною 
небезпекою», НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок 
споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів», НПАОП 40.1 - 
1.07-01 «Правила експлуатації електрозахисних засобів», НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила 
охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями», НПАОП 0.00 -1.15-07 «Правила 
охорони праці під час виконання робіт на висоті», НПАОП 0.00-1.81-18 «Правила охорони 
праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском», НПАОП 0.00-7.17-18 
«Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів 
індивідуального захисту на робочому місці», НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про 
службу охорони праці», НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення 
навчання та перевірки знань з питань охорони праці», НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення 
про комісію з питань охорони праці підприємства», 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 охорони праці, що діють на підприємстві», 
НПАОП 0.00-7.11-12 «Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці 
працівників» та інші.

Згідно з вимогами ст. 17 Закону України «Про охорону праці», працівники підприємства 
проходять медичний огляд. Наказом №6 від 04.11.2020 р. інженерний склад, технічний 
персонал та персонал, що зайнятий на роботах підвищеної небезпеки не приймаються на роботу 
без проходження медичної комісії, проходять попередні (під час прийому на роботу) і 
періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди. Заключний акт за результатами 
медичного огляду працівників від 03.08.2020 р., виданий КЗ «Дніпропетровська міська клінічна 
лікарня №2» Дніпропетровської обласної ради.

Господарська діяльність здійснюється на підставі Статуту ТОВ «ФАІРГРУП». При 
прийомі працівників на роботу проводиться під розписку ознайомлення про умови праці, 
наявності на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, про їхні права, 
пільги і компенсації, можливі наслідки впливу шкідливих виробничих факторів.

Структура підприємства, підпорядкованість і розподіл відповідальності посадових осіб, 
що наведені в посадових інструкціях та розпорядчих документах забезпечують 
додержання вимог законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці щодо вказаних 
робіт підвищеної небезпеки.

Матеріально -  технічна база, кваліфікація керівників та працівників забезпечують 
додержання вимог законодавства України з питань охорони праці і промислової безпеки під час 
виконання робіт та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки._______

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



С.В. Кузнецов
(ініціали та прізвище)

03.11

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб’єктів господарювання у територіальному 

органі Держпраці «0  » ^44̂ ? 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, 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 відповід
ному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.
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