
Д ЕК Л А Р А Ц ІЯ
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з

питань охорони праці

Відомості про роботодавця - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
_____________________________________«Ф1ТА ТРЕЙД»________________________________

(для ю ридичної особи: найм енування ю ридичної особи,

_____ 49000, м. Дніпро, просп.. Богдана Хмельницького,!39 код ЄДРПОУ -  40813046,
місцезнаходж ення, код  зг ідн о  з Є Д РП О У ,

директор Братішкін Олександр Федорович,___________________________
тел./факс: +3800567949190, E-mail: fita@hlebodar.com

прізвищ е, ім 'я т а  по батькові керівника, номер телеф ону, телеф аксу , адреса електрон ної пош ти

для ф ізичної особи - п ідприємця: прізвищ е, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта, 

ким і коли виданий, місце прож ивання, реєстраційний номер обл іково ї картки платника 

п одатків, номер телеф ону, телеф аксу, адреса електрон ної пош ти;

виробництво ТОВ «ФІТА ТРЕЙД» за адресою: 49000, м. Дніпро, просп. Богдана
Хмельницького, 139

місце виконання робіт  п ідвищ еної небезпеки 

та /або  експ луатац ії (застосуванн я) маш ин, механізм ів, устатковання п ідви щ еної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами
стосовно____________ відшкодування____________ наслідків____________ можливої____________ шкоди
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Універсальна», строк дії договору до 
2 9 .0 8 .2 0 2 0 ро к у  № 2 2 1 7 /2 0 5 /0 0 7 3 8 9  від 29.08.2019р.

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

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці:
2 3 .0 6 .2 0 2 0 р

(дата проведення аудиту)

Я, _________________________ Братішкін Олександр Федорович
(прізвищ е, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи 

або ф ізичної особи - п ідприємця)

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:

(найм енування виду робіт п ідвищ еної небезпеки

- водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1 МВт:
Водогрійний котел УАРОРЯЕХ НУР 1000 № 44530 (Італія рік випуску 2005.), 
Водогрійний котел УАРОРЯЕХ НУР 1000 № 44531 (Італія рік випуску 2005.)..

-ліфти:
Ліфт вантажний ПГ- 299М № 71546 ( Б і л о р у с ь  рік в и п у с к у  2005.),
Ліфт вантажний ПГ- 299М № 71547 (Білорусь рік в и п у с к у  2005.),

mailto:fita@hlebodar.com


- трубопроводи пащі та гарячої води з робочим тиском понад 0.05МПа і температурою нагріву 
вище ніж 110 °С:
Трубопровід пари 0  20х25-4,9м.. 0  20x3.0-21,35м.. 0  40x3,5-35.8м.. 0  57х3.5-62.27м.. 0  60хЗ,5-5.6м.. 
0  76x3.6-47.7м.. 0  89x3,5-6,65м., 0  108x3.5-4,9м. з робочим тиском 0.7 МПа та температурою 
нагріву до 169.6 °С. (Україна, рік виготовлення 2008)

- технологічні транспортні засоби:
Штабелеукладач самохідний електричний їїК 1545. Польща, рік в и п у с к у  2008. ідентифікаційний № 
02092. державний номерний знак Т09752 АЕ, Свідоцтво про реєстрацію технологічного засобу АЕ 
007811. видане Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області 25.03.2020р.

та /або  маш ин, механізм ів, устаткування п ідви щ еної небезпеки, 

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

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

Кількість робочих місць 7, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм 4

кількість робочих м ісць, у том у числі тих, на яких існує п ідвищ ений  ризик виникнення травм.

Офісне та виробниче приміщення орендовані (договір оренди № 2440 від 14.08.2018р. з TQB 
«Виробничо-комерційна фірма «АРГУТ»), м. Дніпро, просп. Богдана Хмельницького,139

будівель і споруд  (прим іщ ень), виробничих об 'єктів (цехів, дільниць, структурн и х  п ідрозділ ів)

Інші відомості:
____Директор ТОВ «ФГГА ТРЕЙД» - Братішкін Олександр Федорович пройшов навчання в ТОВ
УК «СПЕКТР», перевірка знань комісією Головного управління Держпраці у Д ніпропетровській 
області:

Законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної) допомоги 
потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (протокол № 27/4.7/2018 від 19.02.2018).____________

Наказом по Товариству від 26.02.2019р. № 12-ОП призначено працівника, відповідального за 
безпечну експлуатацію газового обладнання, теплового пункту та тепломереж відповідальними є 
Головний інженер Соболь Вадим Анатолійович, який пройшов навчання з ПАОГІ 0.00-1.08-94
Правила будови і безпечної експлуатації теплових установок і мереж посвідчення______ № 102932
від 22.02..2019р.. видане ТОВ Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».
Наказом по Товариству від 28.05.2020р. № Р5-ОГІ призначено працівника. відповідального за 
безпечну експлуатацію вантажопідіймальних ліфтів є інженера Соколенко Володимира 
Олександрович, який пройшов навчання та перевірку знань НПАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови 
та безпечної експлуатації ліфтів» посвідчення № 116742 протокол № 303 від 27.05.2020р.. видане 
ТОВ Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».
Наказом по Товариству від 28.02.2019р. № 13-ОП призначено працівника, відповідального за 
безпечну експлуатацію інженерних мереж у тому числі трубопроводів пари та гарячої води є 
Головний інженер Соболь Вадим Анатолійович, який пройшов навчання та перевірку знань НАОП 
0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації теплових установок і мереж посвідчення 
№ 102932 від 22.02..2019р.. видане ТОВ Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат 
«Моноліт».

Наказом по Товариству від 20.06.2019р. № 16-011 призначено працівника, відповідального за 
справний стан та безпечну експлуатацію технологічних транспортних засобів головного інженера 
Соболя Вадима Анатолійовича, який пройшов навчання з НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охороні і 
праці під час експлуатації навантажувачів, про що має посвідчення № 105635 протокол № 544 від 

21.05.2019р.., видане ДІЇ Дніпропетровським навчально-курсовим комбінатом «Моноліт».
(п р ізвищ е,ім ’я та по батькові осіб, які відповідаю ть за дотрим анням  вим ог закон одавства з питань охорони праці та  п ром ислової безпеки



Наказом по Товариству від 23.07.2018р. № 01-ОП створена служба охорони праці та затверджено і
введено в дію «Положення про службу охорони праці ТОВ «ФІТА ТРЕЙД».
Інженер з охорони праці Павленко Вадим Миколайович пройшов навчання та перевірку знань із 
загальних питань охорони праці посвідчення № 388-22-2018 від 18.05.2018р.. видане ГОВ 
«Навчально-виробничий центр «Професійна безпека»):
НПАОП 0.00-1.83-18 Правила охорони праці під час експлуатації навантажувачів (витяг з протоколу 
№ 317  від 29.05.2020р.'):
НПАОП 0.00-1.62-12 Правила охорони праці на автомобульному транспорті (витяг з протоколу 
№ 701 від 27.06.2018р.):
ПБЕЕС.ПТЕЕС.ППБУСУ група з електробезпеки вище 1000В (витяг з протоколу 
№ 1629 від 18.12.2019р.);
НПАОП 0.00-1.75-15 Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт (витяг з 
протоколу № 1269 від 24.03.2019р.);
НПАОП 0.00-1.80-18 Правила охорони праці під час експлуатації ван тажопідіймальних кранів, 
підіймальних пристроїв і відповідного обладнання (витяг з протоколу № 1586 від 13.12.2019р.): 
НПАОП 0.00-1.81-18 Правила охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском 
(витяг з протоколу № 416 від 25.06.2020р.).
На Товаристві розроблено у відповідності до чинних законодавчих та нормативно-правових актів з 
охорони праці необхідні положення, порядки, інструкції, програми, які затверджені наказами. 
Розроблено та затверджено наказами по Товариству інструкції з охорони праці для працівників за 
професіями (згідно штатного розпису) та на виконання окремих видів робіт, а також програми 
стажування новоприйнятих на роботу працівників.
Зокрема, наказом по Товариству від 30.09.2019р. № 73-ОГІ інструкцію з охорони праці 
«Для оператора теплового пункту».
Зокрема, наказом по Товариству від 30.09.2017р. № 29-011 інструкцію з охорони праці 
«Для ліфтерів та провідників пасажирських і вантажних ліфтів».
Зокрема, наказом по Товариству від 30.09.2017р. № 17-011 «Інструкцію з охорони праці 
під час обслуговування обладнання, що працює під тиском».
Зокрема, наказом по Товариству від 10.11.2017р. № 42-011 інструкцію з охорони праці 
«Для персоналу, що працює з електрогідравлічним самохідним штабелером ГК 1545».
Наказом по Товариству від 10.01.2019р. № Р8-ОГ1 затверджено та введено в дію «Положення про 
порядок проведення навчання та перевірку знань з питань охорони праці ГОВ «ФІТА ГРЕЙД». 
Наказом по Товариству від 10.01.2019р. № 11-ОП створено постійно діючу комісію з навчання та 
перевірки знань
- голова комісії -  .директор Братішкін Олександр Федорович (протокол № 27/4.7/2018 
віді 9.02.2018 . видане Територіальним управління Держпромнагляду у Дніпропетровській області)., 
члени комісії -  Павленко Вадим Миколайович пройшов навчання та перевірку знань із загальних 
питань охорони праці (посвідчення № 388-22-2018 від 18.05.2018р.. видане ТОВ «Навчально- 
виробничий центр «Професійна безпека» та начальник виробництва Гусак Ірина Іванівна 
(посвідчення № 07376 від 17.10.2017р. про перевірку знань загального курсу охорони праці, видане 
ТОВ «УК Спектр»),
- Перелік журналів з охорони праці, які ведуться на підприємстві:

- журнал реєстрації в с т у п н о г о  інструктажу з питані, охорони праці, журнал реєстрації 
інструктажів з питань охорони праці на робочому місці, журнал засідання комісії з перевірки знань з 
питань охорони праці.
Забезпечено проведення з працівниками інструктажів з питань охорони праці (вступного, 
первинного, повторного, позапланового, цільового) та стажування новоприйнятих на роботу 
працівників з відміткою у відповідних журналах.
Нрацівпики. зайняті на роботах з підвищеною небезпекою, проходять щорічну перевірку знань з 
питань охорони праці у  комісії підприємства.
Навчання з питань охорони проводиться згідно із затвердженими програмами, перевірка знань -  
по розробленим екзаменаційним білетам. ______________

н аявн істю  служ би охорони  праці, інструкцій  про проведення навчання та  інструктаж у з питань охорони праці

Працівники підприємства, які експлуатують водогрійні котли:



Головний інженер Соболь Вадим Анатолійович, який пройшов навчання та перевірку знань
Правила будови і безпечної експлуатації теплових установок і мереж посвідчення № 102932 від 
22.02..2019р., видане ТОВ Дніпропетровський навчально-курсовий комбінат «Моноліт».
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування на обладнання, що експлуатується). ГОВ «ФІТА ТРЕЙД» 
має договір з ТОВ «Укргазінженірінг» № ДУГІ-190 19-ГТО від 08.04.2019р.на ремонт та технічне 
обслуговування котельного обладнання та комерційних вузлів обліку газу.
Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ТОВ «Укргазінженіріпг» (акт № 688 від 
15.04.2020р.)
Працівники підприємства, які експлуатують вантажопідіймальні ліфти:
Мороз Михайло Васильович пройшов відповідне навчання (НАОП 0.00-1.02-08 «Правила будови та 
безпечної експлуатації ліфтів посвідчення № 116747 протокол № 304 від 27.05.2020р)
Кіналь Олександра Миколайовича пройшов відповідне навчання (НАОП 0.00-1.02-08 «Правила 
будови та безпечної експлуатації ліфтів посвідчення №116748 протокол № 304 від 27.05.2020р)
ТОВ «ФІТА ТРЕЙД» має договір з ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Інтерліфтсервіс" на ремонт 
та технічне обслуговування вантажопідіймальних ліфтів. Раз на рік проводиться технічний 
оглядогляд спеціалістами ТОВ «Спеціалізоване підприємство «Інтерліфтсервіс" (акт № 0000000387 
від 31.05.2020р.)
Працівники підприємства, які експлуатують електрогідравлічний самохідний штабелер FK 1545: 
Чижов Владислав Григорович пройшов відповідне навчання Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18) в посвідчення № 106874 протокол № 749 
від 20.06.2019р.
Мороз Михайло Валентинович пройшов відповідне навчання Правила охорони праці під час 
експлуатації навантажувачів» (НПАОП 0.00-1.83-18) в посвідчення № 106873 протокол № 7 4 9  
від 20.06.2019р.
На підприємстві в наявності необхідна експлуатаційна документація (паспорти, керівництво з 
експлуатації, інструкції з користування відповідним обладнанням та технологічним транспортом, що 
декларується). Раз на рік проводиться технічний огляд спеціалістами ДП «Придніпровський ГТЦ», 
(договір № 161К19 від 05.08.2019. висновок експертизи № 1057.19.1-29.22.15. від 05.11.2020р.)

е к с п л у ата  ц ійної докум ен тац ії,

Працівники Товариства забезпечені спецодягом, спецвзуттям. засобами індивідуального захисту 
згідно встановлених норм і в повному обсязі у відповідності до чинних нормативно-правових актів. 
На кожного працівника заведена особиста карта видачі 313. Ведеться Журнал видачі і повернення 
спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту

засобів індивідуального захисту

На виробництві ТОВ «ФІТА ТРЕЙД» існує необхідна нормативно-правова та матеріально-технічна 
бази навчально-методичного забезпечення, серед чого основним є:

- Закон України про охорону праці:
- НПАОП 0.00-4.21-04 Типове положення про службу охорони праці;
- Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань-та аварій па 

виробництві, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019р. № 337:
НПАОП 0.00-4.12-05 Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 
знань з питань охорони
НПАОП.0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації теплових установок і мереж 
та інші необхідні нормативно-правові акти й нормативно-технічна документація:
Положення про розробку інструкцій з охорони праці:

- Перелік робіт з підвищеною небезпекою;
Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі;
Граничні норми підняття і переміщення важких речей жінками;
Граничні норми підняття і переміщення вадких речей неповнолітніми;
Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій;

- Перелік посад посадових осіб, які зобов’язані проходити попередню і періодичну перевірку 
знань з охорони праці;



Порядок розробки і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, чинних
на підприємстві;

Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров'я при використанні працівниками 
засобів

індивідуального захисту на робочому місці, затверджені наказом Міністерства соціальної 
політики України від 29.11.2018р. № 1804;

Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці. затверджений 
постановою Кабінету Міністрів від 01.08.1992 р, № 442;

- Типове положення про комісію з питань охорони праці;
Типове положення про кабінет охорони праці:

На виробництві обладнаний кабінет для проведення вступного інструктажу та навчання з питань 
охорони праці, де в наявності - плакати, наглядні посібники, а також магнітно-маркерна дошка та 
відповідна оргтехніка (ноутбук. проектор, екран). Також під час занять демонструються зразки 
відповідних засобів індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття. захисні каски, захисні окуляри, 
рукавиці, діелектричні 313, сигнальні жилети тощо).
На робочих місцях вивішені плакати, знаки безпеки, інструкції.
Забезпечено проведення попередніх та періодичних медоглядів працівників у відповідності до 
«Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого 
наказом
МОЗ України від 21 .05.2007р. № 246.
До роботи у тепловому пункті, по експлуатації вантажопідіймальних ліфтів, трубопроводів пари та 
гарячої води, електрогідравлічного самохідного штабелера FK 1545 допускаються працівники, які 
мають відповідну кваліфікацію та перевірку знань з охорони праці.
Допуск працівників до роботи проводиться після:
- проходження попереднього і періодичного медичних оглядів;
- проведення навчання, стажування і перевірки знань у встановленому порядку:
- проведення інструктажу безпосередньо на робочому місці;
- забезпечення спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального захисту.
На виробництві ТОВ «ФІТА ТРЕЙД» розроблені та затверджені програми проведення навчання 
те перевірки знань з питань охорони праці, розроблені білети по професіям з перевірки знань з 
питань охорони праці. Підприємство забезпечено необхідною матеріально-технічною літературою та 
наглядними посібниками. Є необхідні нормативно-правові акти з охорони праці, що регулярно 
о н о в л юют ь ся за л ^ І ^ ^ Ґ О ю ^ т е р н е т у  та друкованих видань.

атер іальн о-техн ічної бази н авчально м етодичного забезпечення)

О.Ф.Братішкін

Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у 
територіальному органі Держпраці -30 ___  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 відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в 
паспорті.
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